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2. CHARAKTERYSTYKA MIASTA  

2.1. Położenie geograficzne.  

Nowy Targ jest malowniczym miastem położonym na południu Małopolski w sercu rozległej 

Kotliny Orawsko–Nowotarskiej, u zbiegu Białego i Czarnego Dunajca. Centralne położenie, 

uwarunkowania administracyjne i atrakcje kulturalne sprawiły, iż Nowy Targ jest uznawany za  

nieformalną stolicą Podhala. Tu skupiają się wszystkie drogi z Podhala, Spisza i Orawy. Centralne 

położenie jest zaletą Nowego Targu. Jest ono znakomitą bazą wypadową w Tatry, Pieniny, nad 

Jezioro Czorsztyńskie, na Babią Górę, czy pełne szlaków turystycznych Gorce. Miasto stanowi 

centrum administracyjne, gospodarcze, edukacyjne i kulturalne Podhala, Spisza i Orawy. 

Znajdują się tutaj siedziby wielu instytucji o znaczeniu regionalnym, m. in. szpital, sąd, urzędy 

miasta, gminy, powiatu, Urząd Skarbowy, Powiatowy Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa, banki, Euroregion „Tatry”, liczne 

organizacje pozarządowe, redakcje lokalnej prasy. Miasto jest siedzibą powiatu nowotarskiego. 

2.2. Obszar miasta. 

Miasto zajmuje obszar 51,07 km2. Nowy Targ jest gminą miejską i sąsiaduje z gminami 

należącymi do powiatu nowotarskiego, tj. od północy, wschodu i zachodu z gminą wiejską 

Nowy Targ, od południa z gminą Szaflary. 

Tabela nr 1: Dane z ewidencji gruntów  

L.p. Wyszczególnienie Wartość 

1. Powierzchnia geodezyjna miasta 51,07 ha 

Z czego:  

Użytki rolne 

 

35,37 % 

Grunty leśne oraz zadrzewione  41,83 % 

Grunty zabudowane i zurbanizowane  18,58% 

Grunty pod wodami  1,91 % 

Pozostałe tereny w tym nieużytki i tereny różne  2,31% 

2. Liczba obrębów geodezyjnych  1 

3. Liczba działek ewidencyjnych  35 990 

Źródło: Ewidencja Gruntów i Budynków prowadzona przez Starostę Nowotarskiego 
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Miasto Nowy Targ nie dzieli się formalnie na jednostki pomocnicze, czyli dzielnice, natomiast 

składa się z tradycyjnie identyfikowanych części takich, jak: Stare Miasto i Śródmieście, Równia 

Szaflarska (pot. Bloki), Ibisor, Bór, Niwa i Dział, Kowaniec i Kokoszków, Podmieścisko oraz 

Czerwone (Lotnisko). 

2.3. Demografia  

Nowy Targ jest miastem zaliczanym do miast średnich, z liczbą mieszkańców wynoszącą 31 979  

z czego 52,7 % stanowią kobiety, a 47,3 % mężczyźni. W ostatnich latach obserwuje się spadek 

liczby mieszkańców. Średni wiek mieszkańców wynosi 40 lat i jest porównywalny do średniego 

wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz do średniego wieku mieszkańców całej 

Polski.  

Tabela nr 2: Liczba ludności Miasta Nowy Targ w latach 2018-2019 

Wyszczególnienie 
Liczba osób 

w 2018 

 

Liczba osób 
w 2019 

 

Dynamika 
w % 

Mieszkańców ogółem 32 193 31 979 99,34 

w tym 

zameldowani na pobyt stały 32 193 31 979 99,34 

zameldowani na pobyt czasowy 399 453 113,53 

kobiety 16 986 16 865 99,29 

mężczyźni 15 207 15 114 99,39 

uprawnieni do głosowania  

w wyborach powszechnych 
26 293 26 063 99,13 

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 

W porównaniu z rokiem 2018 liczba mieszkańców zmniejszyła się o 214 osób. Nadal obserwuje 

się trwający już od wielu lat trend zmniejszania się liczby mieszkańców. 

Tabela nr 3: Gęstość zaludnienia w latach 2018-2019 

Rok Powierzchnia km² Liczba ludności Liczba ludności na 1 km² 

2018 51,03 32 183 630,66 

2019 51,07 31 979 626,07 

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 

Zjawisko migracji jest ważną determinantą w zakresie potencjału demograficznego. 
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Tabela nr 4: Migracja w latach 2018-2019 

Wyszczególnienie 
Liczba osób 

w 2018 
Liczba osób 

w 2019 
Dynamika 

w % 

przybyło do Nowego Targu z innych gmin na 
pobyt stały 

207 211 98,10 

zmieniło miejsce zamieszkania na terenie 
miasta Nowy Targ 

391 292 134,70 

wymeldowało się z pobytu stałego w Nowym 
Targu (do innych gmin lub za granicę) 

205 279 73,48 

zgłosiło czasowy wyjazd za granicę 0 3 300 

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 

Tabela nr 5: Przyrost naturalny w latach 2018-2019 

Rok Liczba urodzeń Liczba zgonów 
Przyrost 

naturalny 
Dynamika w % 

2018 330 307 23 107,49 

2019 297 318 -21 93,40 
Źródło: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 

Tabela nr 6: Wybrane pozycje z ewidencji prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego i Spraw 

Obywatelskich  

L.p. Rodzaj zadania 2018 2019 

1. Liczba sporządzonych aktów urodzeń (tryb zwykły i szczególny) 1743 1831 

2. Liczba sporządzonych aktów małżeństw (tryb zwykły i szczególny) 402 408 

3. Liczba sporządzonych aktów zgonów (tryb zwykły i szczególny) 1085 1044 

4. Liczba wpisów aktów zagranicznych do polskich ksiąg 369 373 

5. Liczba sprostowań lub uzupełnień 402 384 

6. 
Liczba decyzji administracyjnych dotyczących administracyjnej 

zmiany imienia lub nazwiska 
54 41 

7. 
Liczba zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa 

za granicą 
8 9 

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 

Dane z papierowych ksiąg USC przeniesiono do bezpiecznego programu elektronicznego, 

 służącego do przetwarzania danych gromadzonych w Systemie Rejestrów Państwowych 

„Źródło”. 

Najpopularniejsze imiona nadawane w roku 2019 w Nowym Targu to: Antoni, Jan, Jakub, 

Franciszek, Maja, Zuzanna, Lena, Julia. 
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3. SAMORZĄD LOKALNY 

3.1 Organ uchwałodawczy - Rada Miasta 

Rada Miasta Nowy Targ jest organem stanowiącym i kontrolnym. Zakres zadań i kompetencje 

rady precyzuje ustawa o samorządzie gminnym. To rada uchwala między innymi budżet, 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, plany zagospodarowania 

przestrzennego, strategię rozwoju oraz inne programy gospodarcze, wysokość podatków i 

opłat, a także inne, zgodnie z jej kompetencją. 

Rada Miasta i stałe Komisje Rady Miasta działały w oparciu o zatwierdzony roczny plan pracy. 

Sesje Rady Miasta odbywają się zgodnie z przyjętym Harmonogramem i zwoływane są zwykle 

raz w miesiącu. Terminy i porządek obrad podawane są do wiadomości mieszkańców na 

tablicach ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej. Od tej kadencji Rady Miasta Sesje Rady są 

nagrywane i udostępniane mieszkańcom na BIP. Organami wewnętrznymi, o charakterze 

opiniodawczo-doradczym i kontrolnym Rady Miasta, są Komisje Rady. Obecnie funkcjonuje 

stała Komisja rewizyjna, Komisja skarg, wniosków i petycji oraz cztery Komisje tematyczne. 

Rada Miasta Nowy Targ liczy 21 radnych.  

Radni VIII kadencji zostali wybrani w wyborach samorządowych na okres 5 lat. Na sesji w dniu 

22 listopada 2018 r. wybrano Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących.  

Skład Rady Miasta VIII kadencji 2018-2023: 

1. Grzegorz Luberda - Przewodniczący Rady Miasta 

2. Marek Mozdyniewicz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

3. Jan Łapsa – Wiceprzewodniczący Rady Miasta   

4. Stefania Drąg-Iłęda 

5. Szymon Fatla 

6. Marek Fryźlewicz 

7. Bartłomiej Garbacz 

8. Ewa Garbacz  

9. Michał Glonek   

10. Bożena Groń 

11. Paweł Liszka  

12. Agata Michalska 

13. Lesław Mikołajski 

14. Ewa Pawlikowska  

15. Leszek Pustówka  

16. Jacenty Rajski 

17. Danuta Sokół 
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18. Krzysztof Sroka  

19. Andrzej Swałtek  

20. Danuta Szokalska-Stefaniak  

21. Katarzyna Wójcik 

W roku 2019 odbyło się 13 Sesji Rady Miasta.  

Analiza podjętych uchwał przez Radę Miasta za rok 2019: 

Ilość podjętych uchwał – 150,  1 apel, 

z tego Akty prawa miejscowego - 67 

Ilość rozstrzygnięć nadzorczych – 0 

Ilość stwierdzonych nieważności - 0 

Ilość zaskarżeń do WSA – 2  (sprawy w toku) 

Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Nowy Targ w roku 2019 stanowi 

załącznik do Raportu. 

Analiza wniosków i interpelacji radnych za rok 2019: 

Ilość złożonych interpelacji i zapytań - 184 

Ilość złożonych wniosków - 0 

Ilość odpowiedzi na sesji – 11 

Ilość odpowiedzi pisemnych – 173 

Ilość interpelacji przekazanych do załatwienia przez inne organy – 0 

Rada Miasta rozpatrzyła 2 skargi na Burmistrza Miasta. Obydwie uznano za bezzasadne.  

3.2. Organ wykonawczy - Burmistrz Miasta 

Burmistrz jest organem wykonawczym, którego kadencja od ostatnich wyborów 

samorządowych trwać będzie 5 lat. Burmistrz wykonuje zadania określone ustawą 

o samorządzie gminnym. Do kompetencji Burmistrza należy w szczególności wykonywanie 

uchwał Rady Miasta i innych zadań określonych przepisami prawa.  
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Sprawowanie władzy w mieście to wielki zaszczyt, ale też wyzwanie i poważny obowiązek 

wymagający dużo siły, a także determinacji. Tego podjąłem się startując w wyborach 

samorządowych w roku 2014 oraz ponownie w roku 2018. Nabyte doświadczenie pozwoli mi 

wraz z zastępcami i kadrą kierowniczą Urzędu Miasta oraz dyrektorami jednostek 

organizacyjnych miasta zarządzać jeszcze sprawniej miastem przez okres najbliższych lat.  

Ścisłe Kierownictwo Urzędu Miasta to : 

– Burmistrz Nowego Targu - Grzegorz Watycha 

– I Zastępca Burmistrza – Waldemar Wojtaszek 

– II Zastępca Burmistrza – Joanna Iskrzyńska-Steg 

– Sekretarz Miasta – Zbigniew Strama 

– Skarbnik Miasta – Łukasz Dłubacz. 

3.3. Miejskie Jednostki Organizacyjne 

Tabela nr 7: Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych miasta Nowy Targ 

L. p. Jednostki budżetowe 

1 Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu 

2 Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu 

3. Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu 

4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu 

5. Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu 

6. Przedszkole nr 2 w Nowym Targu 

7. Przedszkole nr 4 w Nowym Targu 

8. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu 

9. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu 

10. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu 

11. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Nowym Targu 

12. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu 

13. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu w Nowym Targu 

14. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu 

15. Urząd Miasta Nowy Targ 
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Ponadto w mieście działają instytucje kultury, posiadające osobowość prawną, które realizują 

zadania gminy, a są to: Miejski Ośrodek Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna. Zadania gminy 

realizują również powołane do tych celów Spółki Skarbu Gminy : 

– Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

– Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Spółka z o.o. 

– Nowotarska Telewizja Kablowa Spółka z o.o. 

– Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. 

3.4. Urząd Miasta Nowy Targ  

Jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz realizuje zadania wynikające 

z przepisów prawa oraz uchwał podejmowanych przez Radę Miasta. 

Zakres działania urzędu jest bardzo szeroki i obejmuje obsługę mieszkańców, instytucji, 

organizacji pozarządowych, inwestorów, kontrahentów, programowanie i realizację zadań 

w zakresie planowania i zarządzania przestrzeni miejskiej, współpracę z podmiotami 

gospodarczymi, działania na rzecz środowiska naturalnego, organizowanie wydarzeń 

kulturalnych, sportowych i innych w zakresie posiadanych uprawnień oraz obowiązków 

wynikających z przepisów prawa. 

Podstawowym aktem określającym zasady funkcjonowania Urzędu Miasta w Nowym Targu jest 

Regulamin Organizacyjny Urzędu, który normalizuje sposób funkcjonowania Urzędu 

i organizacyjne zasady wykonywania zadań. 

Urząd jest powołany do realizacji zadań gminy zgodnie ze Strategią Miasta, dokumentami 

programowymi Miasta oraz Polityką Jakości ustanowioną dla Urzędu przez Burmistrza. 

Szczegółowo zadania te zostały opisane w ustawie kompetencyjnej oraz w wielu innych aktach 

prawnych, m.in.:  

– ustawie o samorządzie gminnym,  

– ustawie o pracownikach samorządowych,  

– ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  

– ustawie o systemie oświaty,  

– ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,  

– ustawie o finansach publicznych,  

– ustawie o gospodarce komunalnej,  

– przepisach wykonawczych – rozporządzeniach.  

Na koniec roku 2019 Urząd Miasta Nowy Targ zatrudniał 140 osoby, w tym na stanowiskach 

urzędniczych – 111 pracowników (w tym: ścisłe Kierownictwo Urzędu – to 4 osoby, kierownicy 
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komórek organizacyjnych urzędu – 23 osoby). Pozostałe osoby to pomoc administracyjna, 

obsługa oraz pracownicy na zastępstwach. 

 

86 % osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych to osoby z wykształceniem wyższym. 

Corocznie w budżecie miasta planowane są środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

pracowników (szkolenia merytoryczne organizowane głównie przez firmy zewnętrzne, 

uczestnictwo w forach tematycznych, konferencjach, itp.). Poziom kwalifikacji zawodowych jest 

zależny nie tylko od poziomu wykształcenia, ale również od ciągłego doskonalenia umiejętności 

i poszerzania wiedzy, czemu służą różnego rodzaju szkolenia. 

W roku 2019 na szkolenia pracowników wydatkowano środki w wysokości 59 007,36 zł. Liczba 

dni szkoleniowych przypadających na 1 pracownika – 2,52. 

W celu polepszenia jakości świadczonych usług przez Miasto Nowy Targ w zakresie 

wykonywania zadań własnych gminy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz 

zadań powierzonych, w roku 2007 został wdrożony System Zarządzania Jakością. Doskonalono 

go w ramach realizacji różnych programów, w dużej mierze z wykorzystaniem środków 

unijnych. Corocznie zgodność z normą i wdrożonymi procedurami potwierdzana jest 

zewnętrznymi audytami nadzoru. Certyfikat Jakości, przyznany w 2016 r., został 

recertyfikowany w roku 2019. Certyfikat Jakości o numerze 0958.2019 wydany został przez 

firmę IMQ Polska Spółka z o. o., która jest członkiem Międzynarodowej Organizacji IQNet. 

System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane usługi 

procesowe, które dostosowano do wymagań określonych w normie ISO 9001:2015-10. 

 

Kierunki działania Urzędu Miasta wyznacza przyjęta Zarządzeniem Burmistrza Polityka Jakości. 

Jednym z priorytetów Kierownictwa Urzędu, jak również wszystkich pracowników, a także 

jednym z mierników skuteczności funkcjonowania SZJ jest kreowanie pozytywnego wizerunku 

Urzędu. 

O satysfakcji klientów świadczy jakość usług publicznych świadczonych przez administrację 

usług, czyli każdej czynności administracji samorządowej, związanej z dostarczeniem 

mieszkańcom określonego dobra, np. wydawania dowodów osobistych, kart dużej rodziny, 

aktów stanu cywilnego, utrzymania i bieżących remontów nawierzchni dróg, odśnieżania dróg, 

dostarczania wody, itp.  

Corocznie prowadzone są badania poziomu zadowolenia klientów Urzędu Miasta. Syntetyczny 

wskaźnik satysfakcji klienta, uzyskiwany w wyniku badań i analiz, utrzymuje się od lat (2007-
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2018) na wysokim poziomie (85% - 91%). Badanie za rok 2018 dało również wysoki ogólny 

wynik zadowolenia klientów – aż 90%.  

W 2019 r. ilość zadowolonych z usług UM petentów zmalała. Na podstawie ankiet obliczono, że 

z jakości usług w urzędzie zadowolonych było 62% respondentów. Na wynik mógł mieć wpływ 

zmieniony sposób prowadzenia badania z incydentalnego na całoroczny. Zgodnie z art.  14a. 

KPA organy administracji publicznej umożliwiają stronom całoroczną ocenę działania urzędów, 

w tym pracowników tych urzędów. Ankiety dotyczące satysfakcji klienta dostępne były zatem 

przez cały rok w dobrze widocznym i często uczęszczanym miejscu. Niestety, bez pomocy 

praktykantów i studentów PPUZ, którzy zachęcaliby mieszkańców do ich wypełnienia po wizycie 

w UM, jak miało to miejsce w poprzednich latach, po roku udało się zgromadzić zaledwie 45 

wypełnionych arkuszy. Za pośrednictwem strony internetowej ankietę dodatkowo wypełniło 

tylko 15 osób.  

Badaniu poddajemy również skargi na działalność Urzędu Miasta. 

Ilość skarg, jaka wpłynęła w roku 2019 – 2 
Ilość skarg zasadnych – 1 częściowo zasadna. 

Liczba skarg rozpatrzonych przez Burmistrza Miasta w 2019 r. wzrosła o 1 w porównaniu do 

roku poprzedniego (2018 r. – 1). Od 2016 roku obserwuje się jednak widoczną tendencję 

spadkową w ogólnej liczbie skarg, kierowanych do Burmistrza (2016 r. – 5 skarg; 2017 r. – 3 

skargi).  

Burmistrz wydaje akty prawa wewnętrznego, dotyczące kierowania i funkcjonowania Urzędu 

oraz jednostek organizacyjnych. Są to zarządzenia Burmistrza jako organu gminy dotyczące np. 

zakresu gospodarowania nieruchomościami gminy, gospodarowania budżetem miasta, 

ustalania stawek czynszów w lokalach komunalnych, powoływania i odwołania dyrektorów 

placówek oświatowych, ogłaszania konkursów na zadania publiczne oraz zarządzenia dotyczące 

organizacji i funkcjonowania urzędu jako kierownik Urzędu.  

Tabela nr 8: Ilość wydanych Zarządzeń Burmistrza Miasta 

L.p. Wyszczególnienie Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

1. 
Zarządzenia Burmistrza 
Miasta jako organu  

290 260 170 

2. 
Zarządzenia Burmistrza 
jako Kierownika Urzędu 
Miasta 

35 47 35 

 Razem  325 307 205 
Źródło: Urząd Miasta – Rejestr zarządzeń 
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Od stycznia do grudnia 2019 roku wpłynęło do Urzędu 27 761 spraw (pism, wniosków od 

klientów zewnętrznych).  

Podstawowym aktem prawnym, regulującym sposób załatwiania spraw przez administrację, 

jest Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.  

Od wielu lat analizujemy i porównujemy wskaźniki dot. postępowań administracyjnych 

w Urzędzie Miasta, doskonalimy i usprawniamy przebieg procesów administracyjnych, co 

obrazuje poniższa tabela. 

Tabela nr 9: Dane dotyczące postępowań administracyjnych w Urzędzie Miasta 

L.p. Wyszczególnienie Rok 2018 2019 

1. Ilość wydanych decyzji w UM 18 034 18 711 

 W tym decyzje podatkowe  16 485 18 060 

2. Ilość odwołań od decyzji  14 5 

3. Ilość decyzji uchylonych do 
ponownego rozpatrzenia  

1 3 

4. Liczba wydanych postanowień 1 711 822 

5. Liczba postanowień uchylonych  0 3 

6. Liczba zażaleń złożonych na 
postanowienia  

1 3 

7 Liczba wydanych dowodów 
osobistych  

3 720 2 870 

8. Przeciętny czas oczekiwania na 
wydanie dowodu osobistego  

do 30 dni ok. 3 tygodnie 

9. Wnioski o wydanie dowodu 
osobistego złożone przez e-PUAP 

81 143 

10. Przeciętny czas oczekiwania na 
decyzję o warunkach zabudowy 

około 3 miesiące 2 miesiące 

Źródło: Urząd Miasta Nowy Targ 

Ilość odwołań od decyzji administracyjnych z roku na rok spada.  

Działania Biura Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców Urzędu Miasta ukierunkowane są na 

osiągnięcie następujących celów: 

 obsługa klienta i udzielanie rzetelnych informacji, 

 przekazywanie kart usług, 

 usprawnienie pracy Urzędu Miasta, 

 spedycja poczty przychodzącej i wychodzącej, 

 obniżenie kosztów wysyłki korespondencji – zatrudnienie gońców, 

 koordynacja działań w zakresie udzielania informacji publicznej na wniosek. 
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Wnioski o udzielenie informacji publicznej kierowane do Urzędu Miasta są ewidencjonowane 

w Biurze Obsługi Mieszkańców i przekazywane na merytoryczne stanowiska pracy. Odpowiedzi 

przesyłane, zgodnie z życzeniem wnioskodawcy, elektronicznie lub papierowo. 

Ilość zarejestrowanych w latach 2018-2019 wniosków o udzielenie Informacji publicznej: 

Rok 2018 - 116 wniosków 

Rok 2019 – 109 wniosków 

Ilość złożonych petycji w 2018 – 11  

Ilość złożonych petycji w 2019 – 13.  

Z możliwości odbycia staży w Urzędzie Miasta mogą skorzystać osoby posiadające status 

bezrobotnego, a spełniające warunki, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy. 

Staże organizujemy na okres od 3 do 6 miesięcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i możliwościami finansowymi Powiatowego Urzędu Pracy. 

W roku 2019 z tej formy zdobywania doświadczenia zawodowego (stażu) skorzystało 5 osób (4 - 

w ramach współpracy z PUP; 1 osoba – w ramach PFRON). Praktyki zawodowe odbyło 46 

uczniów szkół średnich i studentów. 

Na terenie Miasta Nowy Targ działa kilku operatorów telekomunikacyjnych (w tym telefonii 

komórkowej) świadczących usługę dostępu do Internetu. Usługi dostępu szerokopasmowego 

do sieci internetowej na terenie miasta realizowane są przez operatorów ogólnopolskich 

(Orange Polska, Netia, T-mobile, Cyfrowy Polsat S.A.) oraz operatorów lokalnych: Nowotarska 

Telewizja Kablowa sp. z o.o. oraz Firma Handlowo-Usługowa KOMPEX. Do tych podmiotów 

należy większość nowotarskich odbiorców sieci internetowej. Pozostałą część rynku obsługują 

mniejsi operatorzy alternatywni, w przeważającej mierze oferując dostęp do Internetu drogą 

radiową. 

 

Obecnie na terenie miasta Nowy Targ funkcjonuje czternaście punktów dostępu do Internetu 

typu Hotspot, utworzonych w ramach programu WIFI4EU, realizowanego przez Gminę Miasto 

Nowy Targ, usytuowanych w  Rynku, budynku Ratusza - Punkt Informacji Turystycznej, Parku 

Miejskim im. Adama Mickiewicza wraz z kawiarnią, na terenie Miasteczka Komunikacyjnego, 

Miejskiej Hali Lodowej, Hali Gorce, Muzeum Drukarstwa, Muzeum - Wieża Wodna, Dworca PKP, 

kawiarence w Miejskiej Pływalni i Stadionie Miejskim. 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. z siedzibą w Nowym Targu przy 

ul. Józefczaka 1 w porozumieniu z Urzędem Miasta. 
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W Urzędzie Miasta wdrożono kolejne rozwiązania informatyczne, których głównym celem jest 

usprawnianie komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami. 

 

Od lat z powodzeniem działa miejski portal informacyjny www.nowytarg.pl, który jest platformą 

o najważniejszych działaniach i wydarzeniach podejmowanych przez Miasto Nowy Targ. 

Biuletyn Informacji Publicznej BIP jest serwisem, gdzie publikowane są dokumenty związane z 

działalnością samorządu. 

Dodatkowo funkcjonuje portal społecznościowy Facebook, którego głównym celem jest 

promocja miasta, informowanie o wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz dialog z 

mieszkańcami. 

System Informacji Przestrzennej: e-mapa oraz InspireHUB to portale poświęcone informacjom 

przestrzennym Miasta Nowy Targ. 

https://obywatelski.nowytarg.pl/- platforma do konsultacji społecznych budżetu 

obywatelskiego Miasta Nowy Targ. 

Miasto realizuje coraz więcej projektów zmierzających do usprawnienia komunikacji z 

mieszkańcami przy wsparciu narzędzi informatycznych. Sukcesywnie zwiększa się liczba 

elektronicznych usług publicznych. Poza centralnymi usługami, takimi jak: e-PUAP, ŹRÓDŁO, 

CEIDG, możliwe jest załatwienie spraw z zakresu usług publicznych w Urzędzie Miasta przez 

portal www:https://eurzad.nowytarg.pl/. 

Wdrożono projekt pn. „Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy 

Targ" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020, którego celem było i jest wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w 

zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli, jak i przedsiębiorców do 

cyfrowych usług publicznych online. Dla klientów Urzędu Miasta oznacza to skrócenie czasu 

potrzebnego do załatwienia wybranej sprawy wraz z ułatwieniem procedury realizacji całości 

zagadnienia. 

Całkowita wartość projektu to 1 060 975,65 zł. Dofinansowanie ze środków RPO przyznano w 

kwocie 795 731,72 zł. 

W roku 2019 zakończono realizację projektu w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi 

administracyjne pt. "Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i 

opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk 

Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec. Obejmował on szkolenia pracowników UM 

oraz zakup kopertownicy oraz wdrożenie modułu integracji systemów dziedzinowych z 

systemem informacji przestrzennej tj. Portalu Mapowego GIS. Powstały nowe warstwy 

http://www.nowytarg.pl/
https://obywatelski.nowytarg.pl/-
https://eurzad.nowytarg.pl/
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publikowane na Geoportalu Gminy, obrazujące określone (wybrane) informacje wymiarowe 

oraz księgowe z systemów do poboru podatków wykorzystywanych w urzędzie. 

W urzędzie funkcjonuje również Punkt poświadczania Profilu Zaufanego, mieszczący się w 

Biurze Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców. W roku 2019 wydano 485 dokumentów 

związanych z profilem zaufanym. To o 114 więcej w porównaniu z rokiem 2018.  

Działania podejmowane przez administrację Miasta są na bieżąco poddawane różnorakim 

kontrolom. Uprawnienia kontrolne w stosunku do samorządu ma: Wojewoda Małopolski, 

Regionalna Izba Obrachunkowa, Najwyższa Izba Kontroli oraz inne jednostki, np. Urząd Kontroli 

Skarbowej, Kuratorium Oświaty, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Państwowa 

Inspekcja Pracy, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski. W roku 

2019 miało miejsce 6 kontroli w Urzędzie Miasta. Wydane zalecenia pokontrolne stanowią 

materiał do dalszej poprawy funkcjonowania administracji.  

Audyty i kontrole Burmistrza Miasta w miejskich jednostkach organizacyjnych realizowane są 

przez Biuro Audytu i Kontroli. W roku 2019 Biuro Audytu i Kontroli przeprowadziło 1 kontrolę i 1 

zadanie audytowe. 

Ponadto w Urzędzie Miasta przeprowadzono 5 audytów w ramach Systemu Zarządzania 

Jakością. Konsekwencją działań kontrolnych i audytowych są podejmowane działania 

korygujące. 

3.5. Ciała doradcze  

W 2019 r. w Mieście Nowy Targ działały następujące ciała doradcze Burmistrza Miasta i Rady 

Miasta. 

Nowotarska Rada Seniorów 

Miasto sprzyja solidarności międzypokoleniowej i tworzy warunki do pobudzania aktywności 

obywatelskiej osób starszych, czego dowodem jest Uchwała Nr XIV/119/2015 Rady Miasta 

Nowy Targ z dnia 19 października 2015 roku powołująca Nowotarską Radę Seniorów. Burmistrz 

Miasta Nowy Targ Zarządzeniem Nr 0050.Z.45.2018 z dnia 20 marca 2018 r. zarządził wybory do 

Nowotarskiej Rady Seniorów (kadencja 2018-2022) na dzień 22 kwietnia 2018 r. W wyborach do 

Rady kandydowali przedstawiciele nowotarskich organizacji pozarządowych, działających na 

rzecz seniorów. 

Zarządzeniem Nr 0050.Z.56.2018 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 23 kwietnia 2018 r. został 

ogłoszony skład osobowy Nowotarskiej Rady Seniorów na kadencję 2018-2022. Kadencja 

Nowotarskiej Rady Seniorów ustalona została na okres do 23 kwietnia 2022 roku. Na pierwszym 

posiedzeniu Rady Seniorów II kadencji w dniu 8 maja 2018 r. wybrano Prezydium NRS.  
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Sesje II kadencji w roku 2019 zdominowała tematyka działań na rzecz przekazania Gminie 

Miasto Nowy Targ nieruchomości dawnego Prewentorium Kolejowego na Kowańcu 

i utworzenie tam ośrodka rehabilitacyjno-opiekuńczego dla starszych, wymagających opieki 

mieszkańców Nowego Targu.  

Przedstawiciele radnych seniorów uczestniczyli w sesjach Rady Miasta Nowy Targ oraz 

komisjach Rady Miasta Nowy Targ. Brali udział w uroczystościach organizowanych przez władze 

Miasta.  

Byli uczestnikami ogólnopolskiej konferencji „Rady na aktywność obywatelską”. 

W październiku 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zorganizował II Nowotarski Dzień 

Seniora, którego hasłem przewodnim było: „Zdrowi, aktywni, bezpieczni”. W organizację 

przedsięwzięcia włączyli się: Miasto Nowy Targ, MCSiR, PPUZ, OPS, MOK oraz Nowotarska Rada 

Seniorów.  

NRS przystąpiła do Ogólnopolskiego Porozumienia Współpracy Rad Seniorów. 

W małopolskim plebiscycie „Poza Stereotypem - Senior i Seniorka Roku" Przewodniczącemu 

NRS przyznano tytuł Seniora Roku.  

Członkowie Nowotarskiej Rady Seniorów uczestniczyli ponadto w projektach:  

1. „Wsparcie dialogu obywatelskiego”, realizowanym przez Małopolską Sieć Rad Seniorów 

(MILA) w okresie od 1 marca 2019 do 31 grudnia 2019 r. 

2. Projekcie socjalnym „Nowotarski Senior". 

3. Podejmowano działania inicjatywne dot. projektu w ramach budżetu obywatelskiego, tj. 

budowa wielofunkcyjnej siłowni na świeżym powietrzu, propagowanie wśród seniorów 

idei aktywnego spędzania czasu wolnego. 

4. W ramach budżetu obywatelskiego zgłoszono projekt na organizację zajęć aqua-

aerobiku oraz aktywne uczestnictwo seniorów w sporcie i rekreacji.  

5. Członek NRS w ramach wolontariatu udzielał osobom potrzebującym pomocy prawnej w 

zakresie sporządzania pism, itd.   

6. Organizacja Spotkania Noworocznego Rady Seniorów. 

(Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Nowotarskiej Rady Seniorów znajdują się na 

stronie Miasta Nowy Targ). 

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Nowym Targu, zwana dalej Komisją, jest 

organem doradczym Burmistrza Miasta Nowy Targ, powołanym na podstawie art. 8 ust. 3 
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ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 

2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) w zakresie określonym tym przepisem. 

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna powołana została na podstawie Zarządzenia 

Nr 0151-43/04 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 17 maja 2004 r. z późn. zmianami, 

określającego skład Komisji i jej regulamin. 

Skład Komisji oraz zapisy regulaminu ulegały zmianie na przestrzeni ostatnich lat.  

W roku 2019 odbyły się 3 posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 

Tematyka posiedzeń w roku 2019 r. obejmowała: 

1. zaopiniowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Nowy Targ dla terenu projektowanego Centrum Sportów 

Lodowych; 

2. zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy 

Targ 35 (Ceramiczna – Składowa – Bór); 

3. zaopiniowanie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nowy Targ 6.I, mpzp Nowy Targ 13, mpzp Nowy Targ 20 (Oleksówki – Dziubasówki), 

mpzp Nowy Targ 22 (Centrum), mpzp Nowy Targ 23 (Niwa – Grel), mpzp Nowy Targ 24 

(Dział), mpzp Nowy Targ 25 (Kowaniec – Kokoszków), mpzp Nowy Targ 26 (Równia 

Szaflarska); 

4. zaopiniowanie wniosków o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ.  

Ponadto : 

1. przeprowadzono dyskusję nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego przy ul. Ludźmierskiej (obecnie procedowany plan Nowy Targ 36 

Ludźmierska II); 

2. dyskusja na temat architektury pierzei przyrynkowych Nowego Targu – „teraźniejszość i 

przyszłość” z udziałem Kierownika Delegatury w Nowym Targu Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków w Krakowie wraz ze spacerem studyjnym po nowotarskim Rynku. 

Kapituła Honorowa Miasta Nowy Targ 

Kadencja Kapituły Honorowej powołanej Uchwałą Nr XIV/120/2015 Rady Miasta Nowy Targ z 

dnia 19 października 2015 r. trwała 4 lata i upłynęła w październiku 2019 r.  

W roku 2019 r. Kapituła obradowała jeden raz i  zaopiniowała 4 wnioski o  przyznanie Medalu za 

szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu. 
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4. FINANSE 

Budżet Miasta stanowi podstawę samodzielnego prowadzenia gospodarki finansowej przez 

organ wykonawczy. Obejmuje on zestawienie planowanych dochodów i wydatków oraz 

przychodów i rozchodów miasta Nowego Targu, przyjmowanych w formie uchwały budżetowej 

na okres roku kalendarzowego.  

Tabela nr 10: Plan dochodów budżetowych w latach 2017-2019 

Rok Plan dochodów 
Wykonanie planu 

dochodów 
Wykonanie w  % 

2017 132 272 382 136 099 191,18 102,89 

2018 152 123 736 155 447 610,00 102,20 

2019 171 111 555 177 638 297,00 103,80 
Źródło: Biuro Budżetu i Analiz Urzędu Miasta 

W porównaniu do 2018 roku dochody ogółem wzrosły o 10,7 %, tj. o kwotę 22,2 mln zł, przy 

czym dochody bieżące są wyższe o kwotę 15 450 740 zł. Natomiast dochody majątkowe są 

większe o 6 739 947 zł. 

Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem budżetu Gminy za 2019 r.  

wynosi 49%. 

Wskaźnik udziału wydatków majątkowych budżetu Gminy w wydatkach ogółem za 2019 r.  

wynosi 10%. 

Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wynosi 12,1%.  

Dodatnia wartość wyniku bieżącego (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami 

bieżącymi) określona jako nadwyżka operacyjna, wskazuje na potencjalne zdolności 

i możliwości jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz do finansowania 

wydatków o charakterze inwestycyjnym. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem 

określa stopień, w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do 

osiąganych dochodów. 

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 r. wyniosły 32 188 648 zł i w 

porównaniu do 2018 r. są wyższe o 2 565 091 zł, co stanowi wzrost o 8,7%. Natomiast dochody 

z tytułu podatku od nieruchomości w 2019 r. wyniosły 19 746 067 zł i są wyższe od wykonanych 

w 2018 r. o 1 064 712 zł, co stanowi wzrost o 5,7%. 

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości 168 117 743 zł, co stanowi 95,56% planu 

wydatków budżetu miasta na 2019 r., w tym wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 

29 713 779 zł, tj. na poziomie 96% założonego planu. 
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Wydatki w 2019 r. były o 14 042 254 zł większe niż w roku 2018 r., co stanowi wzrost 

wydatków o 9,1%. Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do 2018 r. o 14 377 531 zł, tj. o 11,6%,  

natomiast wydatki majątkowe były mniejsze o kwotę 335 277 zł, co stanowi spadek o 1,12% 

w stosunku do roku ubiegłego. 

Zadłużenie Miasta na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 25 798 037,60 zł, w tym: 

- z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji - kwota 24 258 037,60 zł, 

- z tytułu zaciągniętych pożyczek - kwota 1 540 000 zł. 

Poziom wydatków inwestycyjnych i ich udział w całkowitych wydatkach budżetowych 

w ostatnich w dwóch latach przedstawia poniższa tabela. Informacje o realizacji inwestycji 

znajdują się w Dziale 8: INWESTYCJE. 

Tabela nr 11: Poziom wydatków inwestycyjnych  

Rok Wydatki ogółem 
Wydatki 

inwestycyjne 
Udział inwestycji w wydatkach 

budżetowych w % 

2017 124 726 574,73 10 475 615,13 8,4% 

2018 154 075 488,67 30 048 926,61 19,50% 

2019 168 117 742,93 29 713 779,08 17,67% 
Źródło: Biuro Budżetu i Analiz Urzędu Miasta 

Tabela nr 12: Porównanie powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

w Gminie Miasto Nowy Targ dla celów podatkowych  

Wyszczególnienie 

/ Rok 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Osoby prawne 204 602,00 209 683,00 215 664,00 224 827,00 225 412,00 245 505,00 

Osoby fizyczne 182 903,00 183 695,00 189 408,00 189 457,00 197 410,00 205 638,00 

Razem 387 505,00 393 378,00 405 072,00 414 284,00 422 822,00 451 143,00 
Źródło: Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta 

Do oceny pozycji finansowej Gminy Miasta Nowy Targ możemy posłużyć się także 

wskaźnikiem G. Jest to kwota podstawowych dochodów podatkowych na jednego mieszkańca 

gminy,  przyjęta do obliczania subwencji wyrównawczej. 

Na 2018 rok wskaźnik ten dla Miasta Nowy Targ wynosił 1 420,45 zł, natomiast na 2019 rok 

wynosi 1 510,17 zł. Analogiczne wskaźniki dla kraju wynoszą odpowiednio: 2018 rok – 1 668,68 

zł, 2019 rok – 1 790,33 zł. 

(Szczegółowe dane zawiera „Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Nowy Targ za 

rok 2019” zamieszczone w BIP na stronie Miasta). 
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5. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII. 

Główne kierunki działań władz miasta i Urzędu Miasta Nowego Targu wynikają przede 

wszystkim z dokumentów programowych Miasta Nowy Targ, w szczególności:  

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,  

- Plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego,  

- Strategia Rozwoju Miasta, 

- Gminny Program Rewitalizacji, 

- Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe,  

- Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.  

5.1. Gospodarka przestrzenna  

Politykę przestrzenną Nowego Targu, a w szczególności zasady zagospodarowania 

przestrzennego, określa Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Nowy Targ, którego ustalenia są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych. 

Jednym z najważniejszych zadań i kompetencji samorządu lokalnego jest uchwalanie planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy. Plan zagospodarowania przestrzennego jest ważnym 

dokumentem, który wpływa bezpośrednio na zagospodarowanie przestrzenne na terenie danej 

gminy oraz na możliwość inwestowania, zarówno dla indywidualnych inwestorów, jak i dla firm 

oraz innych podmiotów. Istnienie planu zagospodarowania przestrzennego danego terenu 

przyspiesza i znacznie upraszcza proces inwestycyjny.  

W 2019 r. Rada Miasta Nowy Targ uchwaliła następujące miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego bądź ich zmiany na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Tabela nr 13: Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

L.p. Nazwa planu 
Nr Uchwały Rady Miasta  

Nowy Targ 
Dz. Urz. Woj. Małopol. 

1. 
Nowy Targ 6.II 

(Targ przy ul. Targowej) 

Uchwała Nr IV/46/2019 z dnia 4 
lutego 2019 r. 

2019.1448 
z dnia 19 lutego 2019 r. 

2. 
Nowy Targ 22 

(Centrum) - zmiana 

Uchwała Nr XIV/147/2019  
z dnia 18 listopada 2019 r. 

2019.8348 z dnia 
28 listopada 2019 r. 

3. 
Nowy Targ 25 

(Kowaniec-Kokoszków) - zmiana 

Uchwała Nr X/94/2019 z dnia 24 
czerwca 2019 r. 

2019.5041 
z dnia 4 lipca 2019 r. 

4. 
Nowy Targ 26 

(Równia Szaflarska) - zmiana 

Uchwała Nr VIII/71/2019  
z dnia 20 maja 2019 r. 

2019.4176 
z dnia 29 maja 2019 r. 

5. 
Nowy Targ 26 

(Równia Szaflarska) - zmiana 

Uchwała Nr VIII/73/2019  
z dnia 20 maja 2019 r. 

2019.4177 
z dnia 29 maja 2019 r. 

http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2019-046-000-000
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6. 
Nowy Targ 33 

(Zajezdnia) 

Uchwała Nr V/31/2019 z dnia 4 
lutego 2019 r. 

2019.1447 

z dnia 19 lutego 2019 r. 

7. 
Nowy Targ 34 

(Spółdzielnie mieszkaniowe) 

Uchwała Nr XI/100/2019 z dnia 29 
lipca 2019r. 

2019.5830 
z dnia 8 sierpnia 2019 r. 

8. 

Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego – zmiana 
(Centralna Ciepłownia) 

Uchwała Nr VIII/72/2019z dnia 20 
maja 2019 r. nie dotyczy 

9. 

Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego – zmiana (obszar 
całego miasta) 

Uchwała Nr XI/99/2019 
z dnia 29 lipca 2019 r. nie dotyczy 

Źródło: Wydział Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta 

W 2019 r. Rada Miasta Nowy Targ podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania 

następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Tabela nr 14: Uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 

 

L.p. Nazwa planu 
Nr Uchwały Rady Miasta 

Nowy Targ Pow. w ha 

1. 
Nowy Targ 21 

(obszar lotniska wraz z otoczeniem) 
- zmiana 

Uchwała Nr XIII/134/2019 
z dnia 7 października 2019 r. 

0,9 

2. 
Nowy Targ 24 (Dział) 
- zmiana całego planu 

Uchwała Nr XII/111/2019 
z dnia 9 września 2019 r. 

880 

3. 
Nowy Targ 24 (Dział) 

- zmiana (Szpital) 
Uchwała Nr XIV/146/2019 
z dnia 18 listopada 2019 r. 

3,5 

4. 
Nowy Targ 25 (Kowaniec-Kokoszków) 

- zmiana całego planu 
Uchwała Nr XIII/135/2019 
z dnia 18 listopada 2019 r. 

747 

5. 
Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska) 

(termy nowotarskie) 
Uchwała Nr VI/61/2019 

z dnia 8 kwietnia 2019 r. 
19 

6. 
Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska) 

(Polana Szaflarska) 
Uchwała XVI/162/2019 

z dnia 27 grudnia 2019 r. 
5 

7. 
Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska) 

(Galeria Podhalańska) 
Uchwała XVI/163/2019 

z dnia 27 grudnia 2019 r. 
14 

8. Nowy Targ 36 (Ludźmierska II) 
Uchwała Nr XVI/164/2019 
z dnia 27 grudnia 2019 r. 

22 

9. 
Przystąpienie do zmiany Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta (dawna zajezdnia PKS) 

Uchwała Nr XVI/165/2019 
z dnia 27 grudnia 2019 r. 

5 

Źródło: Wydział Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta 

Na koniec 2019 r. w Mieście obowiązywało 25 planów miejscowych, które obejmowały tereny 
o pow. 3 685,98 ha, co stanowi ok. 72,2 % pow. miasta. 
 

http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2016-278-000-000
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Tabela nr 15: Zmiany (w %) powierzchni miasta objętej mpzp w ostatnich latach 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

12% 21% 21% 36% 54% 70% 70% 70% 70% 72% 
Źródło: Wydział Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu oceny aktualności 

Studium i planów miejscowych Burmistrz dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje 

wieloletnie programy ich sporządzania. Burmistrz przekazuje Radzie Miasta wyniki powyższych 

analiz po uzyskaniu opinii Miejskiej Komisji Urbanistczno-Architektonicznej co najmniej raz  

w czasie kadencji Rady. Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego została przygotowana w 2018 r. i przedstawiona Radzie 

Miasta. Na jej podstawie Rada Miasta 18 października 2018 r. uchwałą Nr LIII/516/2018 

stwierdziła nieaktualność Studium w zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz aktualność następujących planów 

miejscowych: 

- mpzp NOWY TARG 12 (ul. Spokojna) 

- mpzp NOWY TARG 15.I (b. NZPS) 

- mpzp NOWY TARG 17 (Czerwone Niżne) 

- mpzp NOWY TARG 20 (Oleksówki – Dziubasówki) 

- mpzp NOWY TARG 21 (Lotnisko wraz z otoczeniem) 

- mpzp NOWY TARG 23 (Niwa – Grel) 

- mpzp NOWY TARG 27 (Gliniki) 

- mpzp NOWY TARG 30 (Podmieścisko – Stawiska) 

- mpzp NOWY TARG 31 (Ogród Działkowy KROKUS) 

- mpzp NOWY TARG 32 (Ludźmierska I) 

 

i brak aktualności planów miejscowych: 

 

- mpzp NOWY TARG 8 (projektowany Zakład Utylizacji Odpadów) 

- mpzp NOWY TARG 13 (Ibisor zachodni) 

- mpzp NOWY TARG 24 (Dział). 

 

Dla obszarów nieobjętych planami miejscowymi wydawane są decyzje o ustaleniu warunków 

zabudowy lub decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W 2019 r. Burmistrz  

Miasta wydał 11 decyzji o warunkach zabudowy, 8 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 

Ponadto w 2019 r. zostały wydane 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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5.2. Strategia Rozwoju Miasta 

Nowoczesna strategia powinna koncentrować się na realizacji powszechnie akceptowalnej wizji 

dla miasta. Na podstawie ewaluacji “Strategii Rozwoju Miasta na lata 2012-2020” 

zarekomendowano odejście od programowego charakteru dokumentu, koncentrującego się na 

zebraniu wszystkich działań wynikających z aktywności samorządu I jego jednostek.  

Strategia integruje plany rozwojowe i modernizacyjne, wynikające z wyzwań stojących przed 

samorządem miasta Nowy Targ. Wypracowane założenia skupiają się na konieczności 

rozwiązania najbardziej dotkliwych problemów dotykających mieszkańców oraz poprawy 

szeroko rozumianej jakości życia. 

Jest nadrzędnym dokumentem planistycznym miasta, który określa podstawowe kierunki 

rozwoju w perspektywie długookresowej. Dokument nakreśla wizję Nowego Targu oraz cele 

strategiczne i plany operacyjne na najbliższe lata. 

“Strategia Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2030” została 

przyjęta uchwałą Nr VIII/74/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 maja 2019 roku. 

Strategia nakreśla misję, wizję, 3 obszary interwencji strategicznej wraz z dedykowanymi celami 

strategicznymi oraz 16 priorytetowymi kierunkami rozwoju. Poza misją i wizją, określającymi 

ramy rozwoju miasta w perspektywie długookresowej, istotną rolę pełnią projekty o charakterze 

flagowym, kluczowe z punktu widzenia realizacji założonych celów. Są nimi: 

 podnoszenie rangi i wartości Nowego Targu jako stolicy Podhala 

 utworzenie Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych 

 rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację i modernizację Miejskiego Ośrodka Kultury 

oraz budowę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu 

 tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego w wymiarze infrastrukturalnym oraz 

promocyjnym 

 polityka społeczna i prorodzinna 

 ograniczenie niskiej emisji na terenie Nowego Targu. 
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 MISJA NOWEGO TARGU DO ROKU 2030 

MISJA 

 

Misją Nowego Targu jest tworzenie optymalnych warunków 

dla życia, osiedlania się, pracy, prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz wypoczynku i spędzania czasu wolnego. 

 

Domeną Nowego Targu jest urzeczywistnianie aspiracji 

mieszkańców i wspólnoty samorządowej, podnoszenie komfortu 

życia i wykorzystywanie potencjałów naturalnych oraz kapitału 

ludzkiego na rzecz budowania rangi miasta i wzmacniania funkcji 

Nowego Targu jako realnej stolicy Podhala. 
 

 

 

WIZJA NOWEGO TARGU DO ROKU 2030 

 

W 
Nowy Targ jako stolica Podhala w pełni wykorzystuje swój potencjał 

subregionalny oraz wzmacnia funkcje centralne. Miasto realizuje 

swoje aspiracje poprzez budowanie rangi Nowego Targu jako 

bezpiecznego i dobrze zarządzanego ośrodka miejskiego. 

I 
Nowy Targ zapewnia wzrastającą jakość życia mieszkańcom – jest 

miastem atrakcyjnym do życia, pracy i spędzania czasu wolnego. 

Dobrostan mieszkańców jest podstawowym wyznacznikiem 

prowadzenia polityk publicznych przez samorząd lokalny. 

Z 
Oferta kulturalna i sportowa jest stale rozbudowywana z korzyścią dla 

mieszkańców. Wysoka jakość oferty w połączeniu ze wzrastającą 

dostępnością usług społecznych wpływa na wzmocnienie atrakcyjności 

osiedleńczej i wzmacnia relacje mieszkańców z miastem. 

J 
Nowy Targ korzysta z bogatej tradycji handlowej budując markę 

miasta w oparciu o jego potencjały gospodarcze i unikalne zasoby. 

Prężne funkcjonowanie stref aktywności gospodarczej i centrów 

handlu umożliwiają uporządkowanie przestrzeni miejskiej  

i wpływają na ożywienie centrum miasta. Prężna gospodarka tworzy 

miejsca pracy odpowiadające aspiracjom mieszkańców. 
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 MISJA NOWEGO TARGU DO ROKU 2030 

A 
Nowy Targ korzysta z poprawy dostępności komunikacyjnej  

w wymiarze drogowym i kolejowym. Premia lokalizacyjna wzmacnia 

atrakcyjność osiedleńczą, turystyczną i gospodarczą, a obecność 

lotniska czyni Nowy Targ miastem wysokich lotów i odważnych 

aspiracji.   

 

„Strategia Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2030” 

to dokument strategiczny, określający pożądaną wizję zmiany i jej docelowy kształt. Z punktu 

widzenia interwencji planistycznej dostrzega się konieczność dwutorowego wyodrębnienia 

strategicznych planów rozwojowych. Zaproponowana struktura składa się z kluczowych 

przedsięwzięć strategicznych, które opisują zasadniczy kierunek zmiany i wprost definiują 

działania, będące kamieniami milowymi w kontekście osiągnięcia wizji Nowego Targu 

w perspektywie długookresowej. Realizacja projektów kluczowych w istocie warunkuje 

przeprowadzenie zmiany jakościowej w mieście, stąd też traktuje się tę część priorytetowo. 

Kształt i zakres projektów wynika z planów operacyjnych, diagnozy strategicznej, jak również 

procesu partycypacji społecznej. Tym samym ich stopień szczegółowości jest różny, niemniej 

definiuje te zagadnienia, które są rzeczywistymi szansami i determinantami rozwojowymi. 

Drugą, komplementarną częścią strategicznych planów operacyjnych są zdefiniowane i opisane 

priorytetowe kierunki rozwoju. W tej części skoncentrowano się w sposób ramowy na obszarach 

wsparcia, obszarach strategicznej interwencji, które łącznie tworzą swoisty portret 

przeobrażenia Nowego Targu na poziomie skonkretyzowanych działań (zadań) koncepcji 

i przedsięwzięć rozwojowych. Ta część dokumentu, w zależności od opisywanego elementu, 

pozwala na docelowe zwieńczenie rozdziału wskaźnikami mierzącymi zmianę w poszczególnych 

obszarach. Należy podkreślić, że obszary interwencji są odpowiedzią na identyfikowane 

problemy strategiczne, a treść zawarta w opracowaniu nie stanowi przeniesienia całej sekwencji 

zadań samorządu gminnego do opracowania, gdyż samą strategię traktuje się jako instrument 

rozwoju całego miasta rozumianego przede wszystkim jako wspólnota mieszkańców, organizacji 

społecznych i obywatelskich, przedsiębiorców oraz interesariuszy sektora publicznego. 

Kluczowe przedsięwzięcia strategiczne to projekty lub wiązki projektowe odnoszące się do 

kluczowych wyzwań strategicznych. Stanowią bazę - fundament umożliwiający jakościową 

zmianę miasta i wykreowanie Nowego Targu jako rzeczywistej stolicy Podhala i miejsca 

koncentracji usług wyższego rzędu, również tych wskazujących na jego subregionalny charakter. 

Jednocześnie efektywne wdrożenie kluczowych przedsięwzięć strategicznych pozwoli na 

odczuwalną poprawę jakości życia mieszkańców Nowego Targu oraz poprawę jego atrakcyjności 

osiedleńczej. 

Strategia, której celem jest dokonanie pozytywnej zmiany jakościowej w mieście, wymaga 

zastosowania konkretnych metod monitorowania jej realizacji. Coroczna ocena stopnia 
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wykonania Strategii musi bazować na wieloaspektowej analizie, opierającej się zarówno 

na twardych danych statystycznych (ilościowych – wskaźniki realizacji Strategii), jak i na danych 

ilościowo-jakościowych, skupiających się na bieżącej charakterystyce stanu realizacji kluczowych 

przedsięwzięć strategicznych. Mierniki ilościowe będą opierać się głównie na informacjach 

publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, a także na danych wewnętrznych Urzędu 

Miasta i zależnych od niego podmiotów. Miernik opisowy może stanowić uzupełnienie metod 

ilościowych przy ocenie realizacji danego przedsięwzięcia kluczowego, gdyż złożoność projektów 

kluczowych, ich szeroki/parasolowy charakter nie zawsze może być opisany standardowymi 

wskaźnikami w sposób możliwie kompletny. 

Podstawowym narzędziem do śledzenia postępu realizacji Strategii są wskaźniki monitorowania 

zmiany. Dostarczają one informacji dotyczących wskaźników rezultatu, a więc efektów realizacji 

przedsięwzięć wyszczególnionych w dokumencie. Podkreślić należy, iż wybór wskaźników 

skupiony jest na ocenie osiągnięcia celów strategicznych, a nie poszczególnych przedsięwzięć 

i projektów. Wynika to z postrzegania planowania rozwoju miasta jako procesu całościowego, 

który nie jest prostą sumą realizowanych projektów, a ma na celu osiągnięcie zmiany w mieście, 

szczególnie w obszarach problemowych . 

Z uwagi na fakt, że obecna Strategia została uchwalona w połowie 2019 r., pierwszy raport z jej 

realizacji przewidziany jest na początku 2021 r. - za część roku 2019 i cały rok 2020. 

5.3. Strefa Aktywności Gospodarczej 

 

Strefa Aktywności Gospodarczej 
Źródło: Wydział Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta 
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Od 2015 działa Strefa Aktywności Gospodarczej której celem było stworzenie korzystnych 

warunków dla lokowania, prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej oraz poszerzenia 

lokalnego rynku pracy na  powierzchni ok. 11ha. Infrastrukturę techniczną dla SAG wykonano 

w 2014 r. ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w Ramach 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. 

Część nowotarskiej SAG została objęta też Specjalną Strefą Ekonomiczną pn. Krakowski Park 

Technologiczny – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2016 r. (Dz. U. z dnia 25 

kwietnia 2016 r. poz. 571) zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy 

gospodarczej. 

W 2019 r. w Strefie podpisano 3 umowy dzierżawy z przedsiębiorcami na teren inwestycyjny w 

strefie. Na koniec 2019 w SAG-u obowiązywało 12 umów dzierżawy z 12 podmiotami 

gospodarczymi. 

W 2019 r. żaden z przedsiębiorców nie uzyskał zezwolenia na działalność w ramach Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej. 

Na terenie Specjalnej Strefy Aktywności Gospodarczej można skorzystać ze zwolnienia 

w podatku od nieruchomości, zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/426/2014 Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 13 października 2014 r. w sprawie:  zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach 

pomocy de minimis na terenie Gminy Miasto Nowy Targ. 

Przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia nowo wybudowanych budynków lub ich części 

oraz budowli lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Pomimo, iż 

miasto Nowy Targ znalazło się na liście miast które tracą funkcję społeczną – gospodarczą, to 

w latach 2014-2019 widać wyraźny wzrost powierzchni zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej i powierzchni mieszkalnych. 

Firmy działające w SAG w 2019 r. to: 

1) MOBENE sp. z o.o. sp. k. Green Light sp. z o.o. 

2) Baby Boo Paweł Bargieł 

3) Firma Prywatna LEGUTKO 

4) Timber Plus Budzyk sp. j. 

5) FHU „GLOBIS” 

6) „PRODESIGN” Jarosław Grzegorczyk 

7) FHU „Babysky” sp. z o.o. sp. k. 

8) „Centrum Logistyki” sp. z o.o. 

9) ZF SPROCKETS 

10) Instytut Szkolenia Ślusarski, Kalata sp. j 

11) Kościelniak&Kaznowski s.c. 

12) Resident Team Sp. z o.o. sp.k 

http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2014-426-000-000
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5.4. Gminny Program Rewitalizacji Miasta  

„Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023” (GPR) przyjęty Uchwałą 

Nr XXXVI/335/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 kwietnia 2017 r. zawiera szczegółową 

analizę miasta Nowy Targ z uwzględnieniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

oraz wyznacza kierunki planowanych działań. Z punktu widzenia zapisów ustawy o rewitalizacji 

konieczne jest podkreślenie czynników mających kluczowe znaczenie dla procesu wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego oraz planowanego procesu rewitalizacji, a w szczególności przyczyn, 

dla których ten proces jest niezbędny z punktu widzenia rozwoju całego miasta. 

Zgodnie z zapisami ustawy rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 

obszaru zdegradowanego, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane 

działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 

prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. 

Obszar może zostać wskazany jako obszar zdegradowany, jeśli znajduje się w stanie 

kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności 

bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a 

także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz gdy 

występuje na nim co najmniej jedno z następujących negatywnych zjawisk: 

 gospodarczych (w szczególności niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja 

lokalnych przedsiębiorstw), 

 środowiskowych (w szczególności przekroczenie standardów jakości środowiska, 

obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu 

środowiska), 

 przestrzenno-funkcjonalnych (w szczególności niewystarczające wyposażenie w 

infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny, brak dostępu do 

podstawowych usług lub ich niska jakość, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych 

do zmieniających się funkcji obszaru, niski poziom obsługi komunikacyjnej, niedobór lub 

niska jakość terenów publicznych), 

 technicznych (w szczególności degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w 

tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w 

zakresie energooszczędności i ochrony środowiska). 

Efektem prac analitycznych i badawczych było wyłonienie obszaru rewitalizacji, który jest 

zawężony w stosunku do obszaru zdegradowanego i podzielony na następujące podobszary: 

- Podobszar 1 Centrum (16,21% ludności i 4,24% powierzchni), 

- Podobszar 2 Osiedle (12,72% ludności i 0,62% powierzchni). 
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Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje zatem łącznie 4,86% powierzchni miasta Nowy Targ 

oraz 28,93% ogółu mieszkańców, dzięki czemu spełnia kryterium przewidziane w limitach 

określonych w ustawie o rewitalizacji. 

W dokumencie zaprezentowano również wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, 

cele rewitalizacji i kierunki działań, przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz ramy finansowe 

planowanych przedsięwzięć, metody wdrażania, monitorowania i ewaluacji. 

Poniżej zestawiono wskaźniki monitoringu realizacji GPR. 

Tabela nr 16: Wskaźniki monitoringu realizacji GPR 

Cel Wskaźnik 
Wartość 

wskaźnika 
Źródło danych 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

Cel strategiczny 1. Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych poprzez aktywizację 

grup i środowisk zamieszkujących obszar rewitalizacji 
Zmniejszenie liczby osób i rodzin zamieszkujących 

na obszarze rewitalizacji, korzystających ze 

świadczeń opieki społecznej oferowanych przez 

OPS 

(Zasięg korzystania z pomocy społecznej to udział 

osób w gospodarstwach domowych korzystających 

z pomocy społecznej w ludności ogółem) 

7% 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
6% 

Zmniejszenie liczby odnotowanych przestępstw na 
100 mieszkańców 

3 szt. Policja 2 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji w oparciu  

o profesjonalne usługi publiczne 
Wskaźnik aktywności gospodarczej  

(zarejestrowana działalność gospodarcza  
w stosunku do liczby ludności) 

11,8% 
Urząd Miasta Nowy 

Targ 
13% 

Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych w wieku do 
23 r.ż. na obszarze rewitalizacji 

5,8% 
Powiatowy Urząd 
Pracy w Nowym 

Targu 
5% 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji 

Zwiększenie liczby uczestników imprez i wydarzeń 
kulturalnych na obszarze rewitalizacji 

9 532 
Urząd Miasta Nowy 

Targ 
10 000 

Zwiększenie poziomu czytelnictwa na obszarze 
rewitalizacji (liczba wydanych kart bibliotecznych) 

3069 szt.  
Biblioteka Miejska 
w Nowym Targu 

3250 szt. 

Źródło informacji: Wydział Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta  

Burmistrz Miasta Nowy Targ Zarządzeniem z dnia 5 grudnia 2018 r. Nr 0050.Z.171.2018 

zmienionym Zarządzeniem z dnia 5 lutego 2019 r. Nr 0050.Z.44.2019 powołał Komitet 

Rewitalizacji Miasta Nowy Targ. Komitet pełni funkcję opiniodawczo-doradczą w zakresie 

prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji Miasta Nowy Targ zgodnie z Gminnym Programem 

Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023. 



Raport o stanie Miasta Nowy Targ 

32 

20 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Komitetu, na którym pozytywnie zaopiniowano 

raport z monitoringu GPR za XI 2018 – X 2019. 

5.5. Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa 

Gazowe dla Gminy Miasta Nowy Targ.  

Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy 

Miasto Nowy Targ są strategicznym dokumentem kreującym gminną politykę energetyczną. 

Założenia zostały przyjęte Uchwałą nr XIV/148/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 listopada 

2019 r. w sprawie „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe dla Gminy Miasto Nowy Targ”. 

Prognoza zmian zapotrzebowania na ciepło na terenie Miasta Nowy Targ opiera się na trendach 

występujących na terenie gminy (zwiększenie wykorzystania OZE, termomodernizacja 

budynków, wzrost liczby budynków mieszkalnych na terenie Miasta itp.). Prognoza zużycia ciepła 

została przeprowadzona w oparciu o „Politykę energetyczną Polski do 2030 roku” stanowiącą 

załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r. 

W przeprowadzonej prognozie zapotrzebowania na ciepło, uwzględniającej wszystkie sektory 

przyjęto cztery scenariusze rozwoju. 

W scenariuszu I „pasywnym” założono, iż rozwój w sektorze ciepłownictwa na terenie gminy od 

2019 r. będzie nieznaczny. Prognozuje się średni wzrost zapotrzebowania na ciepło 0,53% 

rocznie. 

W scenariuszu II „umiarkowanym” założono, iż łączna powierzchnia i liczba mieszkań na terenie 

Miasta Nowy Targ będzie wzrastała w takim samym stopniu, jak w ostatnich latach. Prognozuje 

się średni wzrost zapotrzebowania na ciepło 0,76 rocznie. 

W scenariuszu III „aktywnym” przyjęto, iż łączna powierzchnia i liczba mieszkań na terenie 

Miasta Nowy Targ będzie wzrastała bardzo dynamicznie, co będzie wiązało się z wysokim 

zapotrzebowaniem na ciepło. Prognozuje się średni wzrost zapotrzebowania na ciepło 2,68% 

rocznie. 

W scenariuszu IV „energooszczędnym” przyjęto wzrost zapotrzebowania na ciepło na terenie 

Miasta Nowy Targ z jednoczesnym wykorzystaniem energooszczędnych rozwiązań na terenie 

gminy, co spowoduje zrównoważony rozwój Miasta. Prognozuje się średni wzrost 

zapotrzebowania na ciepło1,12% rocznie. 

Niezależnie od zmian wynikających z zapotrzebowania na ciepło (nowe odbiory, 

termomodernizacja, ubytki w wyniku likwidacji) w rozpatrywanym okresie wystąpią również 

zjawiska zmiany struktury pokrycia zapotrzebowania na ciepło w istniejącym budownictwie na 

terenie Miasta Nowy Targ. W celu obniżenia poziomu zużycia energii z wykorzystaniem paliw 

kopalnych, obniżenia emisji gazów cieplarnianych (w tym CO2) oraz zanieczyszczeń gazowych I 
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pyłowych do powietrza konieczne jest systematyczne wprowadzanie zmiany sposobu 

wytwarzania i wykorzystania energii cieplnej z wykorzystaniem indywidualnych ogrzewań 

węglowych na źródła wykorzystujące proekologiczne nośniki energii i technologie. Gmina 

powinna więc dążyć do dalszej likwidacji przestarzałych i niskosprawnych ogrzewań bazujących 

na spalaniu paliw stałych i niekiedy odpadów (w szczególności ogrzewań piecowych). 

Forma monitorowania: Raport okresowy opracowany po każdej aktualizacji lub opracowaniu 

planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych (co 3 lata) oraz po opracowaniu nowych 

założeń do planu lub planu dla obszaru całej gminy lub jej części. Pierwszy raport - 6 miesięcy po 

otrzymaniu planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych z co najmniej dwóch 

systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 

5.6. Budżet Obywatelski. 

Budżet Obywatelski, stał się już w mieście tradycyjną formą współuczestnictwa mieszkańców 

w zarządzaniu miastem i jego finansami. Procedura zgłaszania pomysłów i wyłaniania zadań do 

budżetu obywatelskiego została również przeprowadzona w roku 2019 na 2020 r. już po raz 

szósty i spotkała się nadal z zainteresowaniem mieszkańców. Realizacja ostatnich budżetów 

przedstawia się następująco. 

Edycja 2019 Budżetu Obywatelskiego  

Złożono 17 wniosków, dopuszczono do głosowania 16 wniosków na kwotę 1 443 550 zł 

Przebieg głosowania: Liczba złożonych kart - 3 806 

Do realizacji w 2019 r. zostały wybrane: 

– 4 zadania w okręgu ogólnomiejskim na kwotę 336 450 zł. 

– oraz 6 zadań w okręgach lokalnych na kwotę 676 500 zł. 

Zadania wybrane do realizacji w głosowaniu 

Okręg ogólnomiejski  

1. Nowotarski festyn na osiedlu Niwa. 

2. Wydarzenie ewangelizacyjne „Jezus na Lodowisku”. 

3. Publiczny dostęp do AED i szkolenia z pierwszej pomocy. 

4. „Chodźcie na Turbacz" z Nowego Targu. Budowa zaplecza turystycznego w Gorce. 

Okręg lokalny nr 1  

1. Modernizacja boiska na ulicy Klikuszówka.  
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Okręg lokalny nr 2  

1. Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1. 

2. Plac zabaw dla dzieci za zajezdnią MZK. 

Okręg lokalny nr 3  

1. Rozbudowa istniejącej siłowni wraz z małym placem zabaw - ulica Wojska Polskiego.  

Okręg lokalny nr 4  

1. Aktywizacja kulturalna i sportowo-rekreacyjna mieszkańców Parafii pw. św. Jana Pawła II 

w 40 rocznicę wizyty Ojca Świętego w Nowym Targu. 

2. Remont nawierzchni drogowej ulicy miejskiej wzdłuż budynków Podtatrzańska 84, 86, 

78, Sikorskiego 19. 

 

Edycja 2020 Budżetu Obywatelskiego  

Złożono 16 wniosków. Mieszkańcy mogli dokonać wyboru na kartach do głosowania lub w 

systemie elektronicznym. W głosowaniu oddano 2 179 ważnych kart, z czego 54% w wersji 

elektronicznej.  

W wyniku głosowania do realizacji wybrano 7 zadań na łączną kwotę 506 473,00 zł, w tym 3 

zadania inwestycyjne na kwotę 449 953 zł oraz 4 zadania miękkie na kwotę 56 520 zł. 

Do realizacji w 2020 r. zostały wybrane następujące zadania: 

1. Aktywizacja kulturalna i sportowo-rekreacyjna mieszkańców Parafii pw. św. Jana Pawła II 

2. Bezpieczeństwo przede wszystkim - szkolenia z pierwszej pomocy trzecia edycja. 

Wsparcie działań poszukiwawczo - ratowniczych OSP Nowy Targ i Grupy Podhalańskiej 

GOPR 

3. Nowotarski rower miejski 

4. Piracki Plac Zabaw - doposażenie Nowotarskiej Strefy Relaksu 

5. Niewidomi nie gryzą 

6. Nowotarski festyn na osiedlu Niwa 

7. Gimnastyka AQUA dla Seniorów. 
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5.7. Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Miasta Nowy Targ 

Przedmiotem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Nowy Targ jest problematyka 

ochrony dziedzictwa kulturowego Nowego Targu. Celem tego opracowania jest określenie 

zasadniczych kierunków działań i zadań na rzecz ochrony oraz opieki nad zabytkami.  

Gminny Program Opieki nad Zabytkami sporządza Burmistrz, po czym jest on przyjmowany  

przez Radę Miasta po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Program jest 

ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Program sporządza się na 

okres 4 lat.  

W 2019 roku obowiązywał „Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Nowy Targ 2016-

2019”, uchwalony 5 grudnia 2016 roku (Uchwała Nr XXX/275/2016 Rada Miasta Nowy Targ). 

Obowiązująca Gminna Ewidencja Zabytków, po uzgodnieniu z Wojewódzki Konserwatorem 

Zabytków, została przyjęta Zarządzeniem Nr 0050.Z.108.2018 Burmistrza Miasta Nowy Targ 

z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Nowy Targ. 

Ewidencja ta liczy 491 obiektów. 

5.8. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Mieście Nowy Targ na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Nowy Targ 

nr III/22/2018 w dniu 28 grudnia 2018 r.  

Realizowane w ramach Programu działania należą do zadań własnych gminy, których obowiązek 

wdrożenia wynika z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu 

Zdrowia na lata 2016-2020. 

 

Budowanie spójnej strategii przeciwdziałania problemom uzależnień w Nowym Targu opiera się 

na systemowości i konsekwentnym wdrażaniu działań profilaktycznych oraz terapeutycznych we 

współpracy z wieloma środowiskami prowadzącymi działania w tym zakresie. Działania te 

odzwierciedla Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii, który w sposób kompleksowy podejmuje problemy z obszaru 

uzależnień od napojów alkoholowych i środków psychoaktywnych, nikotynizmu oraz przemocy 

związanej z uzależnieniem. 

Osoby uzależnione i wyrządzające swoim piciem poważne szkody społeczne, a niechcące 

dobrowolnie poddać się leczeniu odwykowemu, powinny być zgłoszone do Miejskiej Komisji 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu wszczęcia procedury sądowej 
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zobowiązującej do leczenia.  

Tabela nr 17: Ilość zgłaszanych osób MKPiRPA w ciągu ostatnich trzech lat 

Źródło danych:  Miejska Komisja Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Opierając się na szacunku liczby spraw kierowanych do Miejskiej Komisji obserwujemy, iż w roku 

2019 liczba skierowanych wniosków spadła w stosunku do roku poprzedniego. Również liczba 

kierowanych przez Komisję wniosków do Sądu Rejonowego spadła w stosunku do roku 

poprzedniego. 

Celem głównym Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii jest ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających 

z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych środków psychoaktywnych poprzez 

podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Nowego Targu oraz prowadzenie 

skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. 

Główne kierunki działań: 

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności 

dla dzieci i młodzieży. 

2. Ograniczenie liczby nastolatków okazjonalnie pijących alkohol. 

3. Opóźnienie wieku inicjacji picia alkoholu przez dzieci i młodzież. 

4. Wzrost liczby sprzedawców regularnie kontrolujących wiek osób kupujących alkohol. 

5. Ograniczenie picia alkoholu przez kobiety w ciąży. 

6. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków. 

7. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

8. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii. 

9. Przeciwdziałanie naruszeniom prawa w związku z prowadzeniem sprzedaży napojów 

alkoholowych i innych substancji psychoaktywnych. 

10. Ograniczenie dostępności napojów alkoholowych na terenie miasta. 

Wyszczególnienie Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

Ilość przyjętych wniosków 89 72 71 

Ilość osób, z którymi 
przeprowadzono rozmowę 
interwencyjno-motywującą 

66 64 62 

Ilość spraw skierowanych do sądu 44 31 27 
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Zadania i metody działań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi: 

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

2. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu. 

3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

5. Przeciwdziałanie naruszeniom prawa w związku z prowadzeniem sprzedaży napojów 

alkoholowych. 

6. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

7. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i zagrożonych narkomanią. 

Rokrocznie z realizacji zadań Miejskiego Programu sporządzane jest Sprawozdanie 

i przedkładane Radzie Miasta w celu oceny stanu profilaktyki uzależnień, z którym można 

zapoznać się na stronie Miasta w zakładce „Profilaktyka uzależnień”.  
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6. RYNEK PRACY  

Obecnie Miasto Nowy Targ jest największym ośrodkiem gospodarczym powiatu. 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej według stanu na dzień 

31 grudnia 2019 r. w mieście było zarejestrowanych łącznie 5010 podmiotów gospodarczych,  

z tego: 3847 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 1163 osób prawnych 

i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. 

W 2019 roku wskaźnik ilości podmiotów gospodarczych na 10 tys. ludności w mieście Nowy 

Targ osiągnął poziom 1566, co daje bardzo dobry wskaźnik w skali kraju. W porównaniu do 

2018 ilość podmiotów gospodarczych wzrosła o 42 podmioty. 

Najliczniejszą grupą podmiotów są przedsiębiorstwa związane z handlem hurtowym 

i detalicznym oraz naprawą samochodów. 

Ilość osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 10 tys. ludności wynosi 1203 i 

wzrosła w stosunku do roku 2018, gdzie wynosiła 1168. Wysoki w porównaniu do danych 

krajowych i wojewódzkich wskaźnik świadczy o systematycznym rozwoju przedsiębiorczości 

w mieście.  

Miasto prowadzi działania zachęcające swoich mieszkańców do podejmowania i prowadzenia 

działalności gospodarczej, czego dowodem jest utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej 

oraz podjęcie uchwały dot. zwolnień w podatku od nieruchomości (Uchwała 

Nr XLVII/426/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 października 2014 r. w sprawie: zwolnień 

od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Miasto Nowy 

Targ dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy). 

Miasto realizowało też inwestycje, które wpływają na poprawę warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

W mieście organizowane są Targi Budownictwa, Ogrzewania i Wyposażenia Wnętrz, które 

z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. 

Na koniec grudnia 2019 r. bez pracy pozostawało 710 mieszkańców miasta w tym 355 kobiet. 

Kobiety stanowiły 50 % wszystkich zarejestrowanych. 

W stosunku do roku 2018 liczba bezrobotnych spadła o 8 % (wówczas było 773 bezrobotnych, w 

tym kobiet 379). 

Osoby uprawnione do pobierania zasiłku dla bezrobotnych (92 osoby) stanowiły 13% wszystkich 

zarejestrowanych, w tym kobiet (48 osób). 

http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2014-426-000-000
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Stopa bezrobocia w mieście w ciągu ostatniego roku zmalała i na koniec grudnia 2019 wynosiła 

2,2% (w 2018 r. - 3,9%). To dobry wskaźnik w stosunku do zanotowanej w grudniu 2019 stopy 

bezrobocia w powiecie: 5,4%, w województwie: 5,4% i w kraju, gdzie osiągnęła poziom 5,4%. 

Spadek stopy bezrobocia to efekt powstających nowych miejsc pracy i większej liczby 

pojawiających się sezonowych ofert pracy głównie w  handlu, budownictwie oraz innych 

działach gospodarki. 

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy prowadził szkolenia dla osób bezrobotnych będących 

klientami pomocy społecznej w zakresie zdobycia nowych kwalifikacji, a także umiejętności 

poszukiwania pracodawcy (nauka autoprezentacji, pisania CV, obsługi komputera, 

wykorzystywanie w poszukiwaniu pracy technik informatycznych itp.). Na szkolenia skierowano 

19 osób bezrobotnych, mieszkańców Gminy Miasto Nowy Targ. 
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7. MIENIE KOMUNALNE  

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe gminy oraz związku gmin, a także 

mienie innych komunalnych osób prawnych (np. spółek komunalnych). Podstawowym 

składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości gruntowe oraz majątek trwały w postaci 

budynków i budowli. W skład mienia gminnego zaliczamy również pozostałe rzeczowe aktywa 

trwałe (środki trwałe i inwestycje nie zakończone), należności długoterminowe, inwestycje 

finansowe długoterminowe m. in. akcje i udziały w innych jednostkach, długoterminowe 

rozliczenia międzyokresowe. Uzupełniającym składnikiem mienia komunalnego są tzw. aktywa 

obrotowe, a więc zapasy materiałowe, należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne. 

Gmina Miasto Nowy Targ na dzień 31 grudnia 2019 roku dysponuje nieruchomościami 

zabudowanymi i nie zabudowanymi o łącznej powierzchni 415 ha 87 a 46 m2 , z czego: 

 387 ha 48 a 15 m2 posiada uregulowane prawo własności, 

 28 ha 39 a 31 m2 prowadzi się postępowanie komunalizacyjne. 

Gminny zasób nieruchomości obejmuje wszystkie grunty nie oddane w użytkowanie wieczyste, 

co stanowi 74,1 % posiadanych terenów, a powierzchniowo wynosi 307 ha 99 a 76 m2 .  

Prawa do nieruchomości zostały przedstawione w tabeli wraz z zagospodarowaniem gruntów 

komunalnych wg form władania oraz ich szacunkową wartością rynkową - około 155,2 mln zł.  

Tabela nr 18: Prawa do nieruchomości wg form władania na 31 grudnia 2019 r. 

Forma władania -  
rozdysponowanie 

Własność 
Użytkowanie 

wieczyste 

Posiadanie  
w trakcie 

komunalizacji 
Razem 

pow. 
(ha) 

wartość* 
(tys.) 

pow. 
(ha) 

wartość 
(tys.) 

pow. 
(ha) 

wartość 
(tys.) 

pow.(ha) wartość 
(tys.) 

UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE 

107.88 31 605 - - - - 107.88 31 605 

GMINNY ZASÓB 
NIERUCHOMOŚCIW 
TYM: 

279.61 112 098 - - 28.39 11 444 308.00 123 542 

TRWAŁY ZARZĄD 8.96 7 302 - - - - 8.96 7 302 

UŻYTKOWANIE 10.31 3 734 - - 0.16 163 10.47 3 897 

POZOSTAŁE 260.34 101 062 - - 28.23 11 281 288.57 112 343 

R A Z E M 387.49 143 703 0 0 28.39 11 444 415.88 155 147 

* wartość gruntu wg szacunków Referatu ds. Ewidencji Mienia Komunalnego Urzędu Miasta 

 

 

 



Raport o stanie Miasta Nowy Targ 

41 

Wartość obiektów budowlanych znajdujących się na tych gruntach to: 

 

 60 różnych budynków w tym 25 obiektów użyteczności publicznej, 

 7 lokali użytkowych, 

 303 lokale mieszkalne w 38 domach wielorodzinnych, stanowiące samodzielne 

lokale oraz 17 lokali mieszkalnych w innych budynkach, 

 68 lokali socjalnych  

 

szacuje się na około 142 000 000 zł. 

Obecnie Gmina jest właścicielem 387,49 ha, gdzie 281,24 ha to grunty pozyskane na drodze 

komunalizacji, stanowiące 72,6% całej powierzchni, natomiast 27,4%, tj. 106,25 ha nabyto na 

drodze innych czynności administracyjno-prawnych, głównie kupionych umowami notarialnymi.  

Tabela nr 19: Stan gruntów wg sposobu nabycia i struktura obrotu  

 
SPOSÓB NABYCIA 

 

nabyte 
stan na 31.12.2019 r. 

zbyte różnica: nabyte / zbyte 

pow. 
(ha) 

wartość 
(tys.) 

pow. 
(ha) 

wartość 
(tys.) 

pow. 
(ha) 

wartość 
(tys.) 

PRZEZ KOMUNALIZACJĘ 
 
w tym: w 2019 roku* 

281.24 
 

0.01 

93 316 
 

45 

73.94 
 

0.44 

 
 

353 

 
 

- 0.43 

 
 

- 308 

PRZEZ NABYCIE  
(kupno, zamiany, darowizny i 
inne) 
w tym: w 2019 roku* 

106.25 
 
 

2.94 

50 387 
 
 

2 733 

15.79 
 
 

0.18 

 
 
 

176 

 
 
 

+ 2.76 

 
 
 

+ 2 557 

ŁĄCZNIE WŁASNOŚĆ GMINY 
w tym: w 2019 roku* 

387.49 
 

2.95 

143 703 
 

2 778 

89.73 
 

0.62 

 
 

529 

 
 

+ 2.33 

 
 

+ 2 249 

* za okres 1.01.-31.12.2019 r. Źródło: Referat ds. Ewidencji Mienia Komunalnego Urzędu Miasta 

Gminny zasób nieruchomości będący w posiadaniu Miasta to 308 ha, z czego w bezpośredniej 

dyspozycji Urzędu Miasta znajdują się nieruchomości zajmujące obszar 165,45 ha, tj. 53,7% w 

tym część lotniska sportowego (49,3 ha). Pozostały teren gminnego zasobu to nieruchomości 

stanowiące głównie ciągi komunikacyjne (drogi i ulice miejskie) – 59,41 ha (19,3%), 

wydzierżawione – 35,77 ha (11,6%), oddane w administrację – 27,16 ha (8,8%) oraz w trwały 

zarząd – 8,96 ha (2,9%), a także w użytkowanie i użyczenie lub inną nietrwałą formę władania – 

11,25 ha (3,7%). 

Stan rozdysponowania gruntów przedstawia tabela poniżej. 
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Tabela nr 20: Stan rozdysponowania gruntów 

FORMA ROZDYSPONOWANIA POW. (HA) WARTOŚĆ (TYS.) 

Gminny zasób nieruchomości 308,00 123 542 

Trwały zarząd      

w tym: 

8,96 7 302 

Szkoły i przedszkola 8,06 6 217 

Miejski Zakład Komunikacji 0,78 952 

Pozostałe 0,12 133 

Użytkowanie        

w tym: 

10,47 3 897 

Tereny kolejowe 4,97 1 934 

Ogrody działkowe 5,33 1 793 

Pozostałe 0,17 170 

Dzierżawa 35,77 27 439 

Użyczenie 0,78 561 

Administracja, zarządzanie     w tym: 27,16 9 448 

Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji 9,93 2 721 

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji 8,31 3 356 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 7,54 2 897 

Pozostałe  1,39 474 

Ciągi komunikacyjne 59,41 25 461 

Zasób nieruchomości w dyspozycji Urzędu  w tym: 165,45 49 434 

część lotniska 49,29 3 930 

Użytkowanie wieczyste  w tym: 107,88 31 605 

część lotniska 77,94 6 235 

R A Z E M 414.04 152 586 

Źródło informacji: Referat ds. Ewidencji Mienia Komunalnego Urzędu Miasta 

Zasadniczą podstawą przeznaczenia i zasad gospodarowania terenem są miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, mające rangę prawa miejscowego.  

Mając na uwadze zadania gminy zgromadzono w zasobie nieruchomości grunty o pow. 36,5 ha 

przeznaczone pod zabudowę, w szczególności: 

 zabudowę przemysłową - 17 ha (głównie w rejonie terenów b/NZPS oraz w terenach 

przeznaczonych na składowisko odpadów komunalnych jako współwłasność kilku 

gmin), 
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 projektowany cmentarz komunalny - 10,0 ha, 

 zabudowę handlowo-usługową - 5,8 ha, 

 zabudowę mieszkaniową - 3,7 ha. 

Gmina w swoich zasobach posiada również inne grunty nie przeznaczone pod zabudowę i są to: 

 tereny leśne - 26,5 ha, 

 tereny rolne- 15,5 ha (w tym ogrody działkowe - 5,3 ha). 

(Szczegółowe dane zawiera „Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 

okres sprawozdawczy od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”, zamieszczona na stronie Urzędu 

Miasta). 
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8. INWESTYCJE  

Wyraźną tendencją obserwowaną w ostatnich latach jest wzrost wydatków na inwestycje 

związane z infrastrukturą społeczną i techniczną. Możliwości pozyskania środków unijnych na 

realizację projektów związanych inwestowaniem w infrastrukturę miejską pozwoliły na 

realizowanie nowych inwestycji i kierunków rozwoju dostosowanych do współczesnych 

standardów. Inwestycje samorządowe w infrastrukturę techniczną koncentrowały się głownie 

na remontach i budowie dróg zarządzanych przez miasto. Za realizację zadań inwestycyjnych 

w mieście odpowiada Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta. 

W 2019 roku Miasto realizowało zadania inwestycyjne zgodnie z obowiązującą procedurą PG 

3.1, realizacji i nadzorowania inwestycji gminnych, na podstawie przyjętej przez Radę Miasta 

Nowy Targ Uchwały Budżetowej na 2019 rok Nr III/28/2018 z dnia 28.12.2018 r. i Wykazu 

Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Łącznie Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji zrealizował 33 zadania inwestycyjne, na 

które poniesiono nakłady w wysokości 24 978 226 zł. Na te  zadania w minionym roku udało się 

pozyskać z funduszy zewnętrznych dofinansowanie w wysokości  12 682 574 zł na wymienione 

przedsięwzięcia inwestycyjne.  

Zrealizowane inwestycje przez Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji to: 

1 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 

W ramach zadania został wykonany odcinek drogi dojazdowej do gruntów rolnych od ul. 

Kokoszków – Boczna o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 350 m. Na realizację zadania 

uzyskano dotację w kwocie: 63 894 zł ze środków budżetu Województwa Małopolskiego 

związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w 2019 r. Odbioru końcowego 

dokonano w dniu 13 sierpnia 2019 r. 

2 Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie 

Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary. 

Zawarto umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie projektu; 

Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta 

Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szaflary w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Zakres projektu po stronie Gminy Miasto Nowy Targ obejmuje:  
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 Zakup taboru na potrzeby transportu zbiorowego: W wyniku przetargu 

nieograniczonego wybrano dostawcę dwóch autobusów (klasy mini) ze sprzętem i 

oprogramowaniem diagnostycznym. Dostawa nastąpi w I kwartał 2020 r. Ogłoszono 

przetarg nieograniczony na dostawę 3 autobusów klasy I maxi oraz  1 autobusu klasy II 

maxi ze sprzętem i oprogramowaniem diagnostycznym. Planowana dostawa autobusów 

nastąpi w I półroczu 2020 r.  

 Przebudowę placu zajezdni autobusowej z odwodnieniem: W dniu 20.04.2019 r. zawarto 

umowę z wykonawcą na wykonanie zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 

Planowany termin zakończenia zadania to 14.08.2020 r. 

 Budowę parkingu Park&Ride przy ul. Kościuszki: W dniu 21.12.2018 r. zawarto umowę z 

wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót 

budowlanych dla budowy węzła przesiadkowego PARK&RIDE przy ul. Kościuszki. Zadanie 

w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania to  grudzień 2020 r.  

 Dostawę i montaż wiat przystankowych. 

 Wykonanie zatoki przystankowej przy ul. Grel: Opracowano dokumentację projektową. 

Planowana realizacja zadania w I półroczu 2020r. Projekt jest realizowany wspólnie z 

Gminą Nowy Targ i Gminą Szaflary, a Gmina Miasto Nowy Targ jest partnerem 

wiodącym. Przyznane dofinansowanie dla Gminy Miasto Nowy Targ wynosi 7 204 138,50 

zł. Realizacja całego projektu  w latach 2019-2021 przyczyni się do stworzenia systemu 

rozwiązań komunikacyjnych przyjaznych środowisku umożliwiających korzystanie z 

różnych form mobilności miejskiej prowadzących do poprawy bezpieczeństwa i 

ograniczenia emisji. 

3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska w Nowym Targu od skrzyżowania z 

Al. Solidarności do skrzyżowania z DK nr 47. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 11.09.2017 r. i zawartą umową z Powiatem 

Nowotarskim, Gmina  Miasto Nowy Targ partycypowała w kosztach inwestycji.  

Zadanie zostało zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, na które Powiat 

Nowotarski otrzymał dotację z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 2 711 722 zł. Miasto udzieliło Powiatowi dotacji w 
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wysokości 2 148 927 zł. Zadanie zostało zakończone, odbioru końcowego robót z udziałem 

przedstawicieli Urzędu Miasta dokonano w dniu 13 grudnia 2019 r. 

4 Rozbudowa drogi ul. Parkowa – dokumentacja projektowa. 

Kontynuacja rozpoczętych w 2016 r. prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD 

przebudowy ul. Parkowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Krótką do drogi krajowej nr 47  

„Zakopianka” wraz z infrastrukturą: oświetlenie i odwodnienie z rozbudową kanalizacji 

deszczowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych to I kwartał  

 2020 r. 

5 Rozbudowa drogi na os. Szuflów w Nowym Targu - dokumentacja projektowa. 

Kontynuacja rozpoczętych w 2016 r. prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD 

przebudowy ul. Szuflów od skrzyżowania z ul. Kowaniec wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 

km 0+000,00 – 0+481,50. Planowany termin zakończenia prac projektowych to I półrocze 2020 

r. 

6 Budowa drogi ul. Gen. Władysława Sikorskiego od ul. Podtatrzańskiej do ul. Szaflarskiej – 

dokumentacja projektowa. 

W 2018 roku zawarto umowę z projektantem na wykonanie kompletnej dokumentacji 

projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych zezwoleń w tym decyzji 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany  

termin zakończenia prac to I kwartał 2020 r.  

7 Przebudowa drogi ul. Niwa - Grel w Nowym Targu km 0+000,00 - km 1 + 296,63. 

W ramach zadania została wykonana kompleksowa przebudowa ulicy Starokrakowskiej  od ul. 

Grel do os. Niwa  wraz z infrastrukturą towarzyszącą o długości ok. 1297 m. Na realizacje 

zadania uzyskano dofinansowanie od Wojewody Małopolskiego w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych w kwocie: 4 441 248 zł. Zadanie zrealizowano i w dniu 28.11.2019 r. uzyskano 

decyzję pozwolenia na użytkowanie wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Nowym Targu. 
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Przebudowana droga Niwa-Grel 
Źródło: Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta 

 
 

8 Przebudowa drogi miejskiej wzdłuż budynków Podtatrzańska 84, 86, 78.  

Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Wykonano przebudowę drogi 

miejskiej polegającą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz odwodnieniem na długości ok. 

280 m.  

9 Przebudowa ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Orkana do os. Bereki.  

Opracowano dokumentację projektowa i ogłoszono przetarg nieograniczony celem wyboru 

wykonawcy robót. Postępowanie unieważniono z uwagi na fakt, że najkorzystniejsza oferta 

przekraczała środki zaplanowane w budżecie miasta. W wyniku powtórnego przetargu 

wybrano wykonawcę, z którym zawarto umowę w dniu 12 grudnia 2019 r. Umowny termin 

zakończenia robót budowlanych to lipiec 2020 r.  

 

10 Budowa zaplecza turystycznego na os. Oleksówki. 

W ramach zadania wykonano odnowienie i rozbudowę infrastruktury parkingu miejskiego na 

Oleksówkach przy Stacji Narciarskiej „Długa Polana”. Opracowano dokumentację projektową i 

w wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę prac. Zadanie  

w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia to kwiecień 2020 r. Zadanie realizowane w 

ramach Budżetu Obywatelskiego 2019.  

11 Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu podhalańskiego w oparciu  

o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu. 
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W ramach projektu została wykonana przebudowa zabytkowego dworca kolejowego w Nowym 

Targu oraz remont drogi dojazdowej: ul. Kolejowa na odcinku od ul. Ludźmierskiej do dworca 

PKP wraz z miejscami parkingowymi  typu Park&Ride. Zadanie zostało zrealizowane w latach 

2018-2019. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w kwocie 2 818 147 zł. Prace zakończono w grudniu 2019 r. i przystąpiono do 

rozliczenia projektu.  

 

 
 

Przebudowany Dworzec PKP wraz z drogą dojazdową 

 

12 Wykonanie dachów kawiarenek na płycie Rynku w Nowym Targu. 

 

Zakończenie zadania rozpoczętego w 2018 r. polegającego na wymianie pokrycia dachów 

dwóch pawilonów ulicznej sprzedaży na płycie Rynku. Zadanie zakończono, odbioru końcowego 

dokonano w dniu 1 lutego 2019 r. 

13 Modernizacja przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Klikuszówka 30. 

W trakcie przebudowy boiska sportowego dokonano  wymiany przyłącza wodociągowego do 

budynku miejskiego przy  ul. Klikuszówka 30 o długości ok. 30 mb.  

14 Modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym. 

W ramach zadania kontynuowano dalszą modernizację alejek na Cmentarzu Komunalnym w 

Nowym Targu w zakresie wymiany nawierzchni alejek i istniejącego oświetlenia zewnętrznego 

wraz z wymianą kabla zasilającego, słupów i opraw oświetleniowych. Prace zakończono i 

dokonano odbioru końcowego w dniu 25 października 2019 r. 
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Modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym 
 

15 Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa na 
obszarach osiedli mieszkaniowych w Nowym Targu. 

Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 

2018. W ramach zadania została rozbudowana instalacja miejskiego systemu monitoringu na 

obszarach osiedli mieszkaniowych przy budynkach: na os. Augustyna Suskiego nr 9, 10, 12 oraz 

przy ul. Szaflarskiej 142 i 148. Prace zakończono. Rozliczenie i uruchomienie instalacji nastąpiło 

w styczniu 2019 r.   

16 Modernizacja systemu monitoringu miasta. 

W ramach zadania wykonano monitoring zewnętrzny i wewnętrzny budynku Urzędu Miasta 

polegający na instalacji 32 kamer wizyjnych wraz z osprzętem, (rejestrator i monitory). Prace 

zakończono. Rozliczenie i uruchomienie instalacji nastąpiło w styczniu 2019 r.  

17 Utworzenie sieci bezpłatnych publicznych hot spotów WIFI w ramach programu WIFI4EU. 

W ramach realizacji zadania powstało 14 punktów bezpłatnej, publicznej sieci hot spot m.in. w 

Parku Miejskiej, na Hali Lodowej, przy stacji PKP, na wieży wodnej, w Ratuszu Miejskim, w 

Muzeum Drukarstwa, przy Stadionie Miejskim im. J. Piłsudskiego, na miasteczku 

komunikacyjnym oraz na basenie miejskim i na Hali Sportowej GORCE. 

Koszt  inwestycji w całości pokrywany jest przez bon przyznany Miastu w ramach Programu 

WIFI4EU, a jego wysokość wynosi 15 000 euro. Rozliczenie zadania nastąpi  

w 2020 r. Wykonawcą zadania była Nowotarska Telewizja Kablowa sp. z o.o. 

Punkty bezpłatnej sieci WIFI4EU zostały specjalnie oznakowane. 

18 Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1.  
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Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. 

Roboty budowlane obejmowały wykonanie nawierzchni bezpiecznych żwirkowych oraz 

dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono. Odbioru końcowego 

dokonano w dniu 21 listopada 2019 r.  

19 Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2. 

Roboty budowlane obejmowały: 

 w budynku głównym: wykonanie napraw punktowych dachu, wymianę systemu 

orynnowania, oczyszczenie i malowanie czapek kominowych. 

 na łączniku pomiędzy budynkiem głównym a budynkiem stołówki: wymiana pokrycia 

dachu,  wykonanie obróbek attyki, kominów, okapu i wywiewek kominowych. 

Zadanie zakończono. Odbioru końcowego dokonano w dniu 30 października 2019 r. 

20 Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach - Bańskiej Niżnej 
przez Szaflary do Kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu - prace projektowe. 
 

W ramach zadania jest opracowywana kompletna wielobranżowa dokumentacja 

projektowo-kosztorysowa, umożliwiająca wykonanie (a także późniejszą właściwą 

eksploatację) sieci ciepłowniczej magistralnej, preizolowanej o średnicy nominalnej 2xDN350 

[mm] wraz z niezbędną armaturą, kanalizacją teletechniczną, światłowodową oraz 

towarzyszącymi obiektami infrastruktury ciepłowniczej (w tym kompletne wielobranżowe 

projekty pompowni) od realizowanego obecnie budynku R2  

w CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ PEC GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A.  

w Szaflarach - Bańskiej Niżnej przez miejscowość Szaflary do kotłowni w Nowym Targu,  

położonej przy ulicy Szafarskiej. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 09.11.2018 r. 

wybrano wykonawcę prac projektowych, z którym zawarto umowę.  

Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 984 000 zł. Zakończenie prac 

projektowych planowane jest na 2020 r. 

21 Dobudowa oświetlenia ulic, placów i dróg. 

W 2019 r. zostały wykonane następujące zadania w zakresie dobudowy oświetlenia 

drogowego na terenie Miasta Nowy Targ: 

 oświetlenie ciągów komunikacyjnych pieszo – jezdnych pomiędzy budynkami ul. 

Szaflarska 140 i 142 oraz ul. Podtatrzańska 44 i 46 na długości ok. 540 m, 

 budowa oświetlenia drogowego na os. Szuflów (na odcinku w kierunku os. Robów), linia 

napowietrzno-kablowa na długości ok. 500 m. 
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22 Dokumentacja przyszłych inwestycji. 

 

W ramach zadania zostały wykonana dokumentacja projektowa dla przyszłych inwestycji 

planowanych do realizacji w latach następnych oraz podkłady geodezyjne w ramach mowy na 

obsługę geodezyjną związaną z przygotowaniem inwestycji miejskich w  2019 r.    

 

Zrealizowano następujące prace projektowe: 

 

 przebudowę ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Orkana do Os. Bereki, 

 budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 969, 

 przebudowę ul. Zacisze na odcinku od ul. Św. Anny do skrzyżowania z drogą na 

cmentarz, 

 wykonano program funkcjonalno-użytkowy z wyliczeniem szacunkowych kosztów 

inwestycji „Budowa parkingu Park&Ride przy ul. Kolejowej”, 

 opracowano koncepcje architektoniczne dla budowy sal gimnastycznych przy Szkole 

Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 11,  

 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na os. Oleksówki do 

Długiej Polany oraz budowy chodnika przy DK 47 (droga serwisowa) z terminem 

zakończenia w 2020 r.  

23 Odwodnienie ul. Grel – dokumentacja projektowa. 

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową odwodnienia odcinka ul. Grel  

  od skrzyżowania z ul. Starokrakowską przez wiadukt na Zakopiance (DK nr 47) do 

  skrzyżowania z ul. Św. Anny i zrzutu wody opadowej do potoku Czarny Dunajec. 

24 Przebudowa i rozbudowa systemów odwodnieniowych w zakresie zlewni potoku Skotnica 
w Nowym Targu od ul. Norwida do potoku Czarny Dunajec. 

Zakres inwestycji obejmował regulację otwartej części potoku Skotnica na odcinku od wylotu 

przepustu pod ul. Norwida (km 0+553 potoku) do projektowanego gurtu w km 0+274, w tym 

wykonanie na regulowanym odcinku urządzeń wodnych w postaci: w km 0+326 zapory 

przeciwrumowiskowej dla ochrony odcinka zabudowanego (zarurowanego), stopnia z koszy 

siatkowo-kamiennych długości 8m oraz czterech gurtów żelbetowych, a także lokalnych 

umocnień brzegów wklęsłych. Zadanie zrealizowano, uzyskano decyzję pozwolenia na 

użytkowanie obiektu. Odbioru końcowego dokonano w dniu 20 grudnia 2019 r. 
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Modernizacja systemów odwodnieniowych - potok Skotnica 

Zakres inwestycji obejmował: 

 wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej poprzez zabudowę cieku wodnego rurą 

Dn1000 mm wraz z montażem studni rewizyjnych i nasypem terenu, 

 wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej wraz z murem oporowym zakończonej 

bystrzem betonowym. 

Zadanie zrealizowano. Odbioru końcowego dokonano w dniu 6 czerwca 2019 r. 

 

Zmodernizowana kanalizacja deszczowa  
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25 Modernizacja boiska ul. Klikuszówka. 

Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zakres zadania obejmował 

wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych polegających na przebudowie 

istniejącego boiska asfaltowego z wydzieleniem strefy placu zabaw, w tym: remont 

ogrodzenia, wykonanie piłkochwytów, remont odwodnienia liniowego z włączeniem do 

kanalizacji deszczowej, remont ciągu komunikacyjnego o nawierzchni z kostki betonowej, 

wykonanie na boisku oraz na placu zabaw nawierzchni poliuretanowej. Zadanie zakończono, 

odbioru końcowego dokonano w dniu 5 grudnia 2019 r. 

 

Zmodernizowane boisko przy ul. Klikuszówka 
 

26 Rozbudowa istniejącej siłowni wraz z małym placem zabaw - ulica Wojska Polskiego. 
Zadanie zostało wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. 

Istniejąca siłownia zewnętrzna na ul. Wojska Polskiego w Nowym Targu zyskała nowy wygląd 

poprzez rozbudowanie jej o nowe urządzenia siłowni oraz plac zabaw. Na terenie siłowni 

swoje miejsce znalazł stół do ping-ponga oraz stół do gry w szachy. Ponadto utwardzono teren 

kostką brukową, wykonano ogrodzenie i monitoring terenu.  

Zadanie zakończono, odbioru końcowego dokonano w dniu 27 listopada 2019 r. 

27 Odwodnienie ul. Willowej - kolektor deszczowy - dokumentacja projektowa. 

Zakończono zleconą w 2018 r. dokumentację projektową na wykonanie odwodnienia 

drogowego, polegającego na budowie kanalizacji deszczowej przy ul. Willowej. Odbioru prac 

projektowych dokonano 29 marca 2019 r. 
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28 Budowa otwartej strefy aktywności fizycznej przy ul. Polnej w Nowym Targu. 

Zadanie zostało wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. 

Roboty budowlano-montażowe na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym obejmowały: 

utwardzenie terenu, wykonanie stref bezpieczeństwa, dostawę i montaż urządzeń 

zabawowych, dostawę i montaż  elementów siłowni zewnętrznej, dostawę i montaż 

elementów małej architektury. 

Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w kwocie 50 000 zł z Ministerstwa Sportu i 

Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej 

infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy 

Aktywności (OSA), Edycja 2019. Zadanie zakończono. Odbioru końcowego dokonano w dniu 15 

października 2019 r. 

29 Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez 
przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia. 
 

Projekt zakłada kompleksową adaptację i modernizację budynku poprzez przebudowę, 

rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia. W ramach inwestycji zostaną 

przeprowadzone roboty wyburzeniowe, roboty instalacyjno-sanitarne, murowe, elewacyjne 

oraz roboty w zakresie instalacji elektrycznych wraz z nasadzeniami zieleni. Wyremontowane 

miejsce zostanie wyposażone w nowy sprzęt multimedialny, system nagłośnienia, technologii 

teatralnej oraz oświetlenie sceniczne. Przeprowadzone zostaną także roboty drogowe 

związane z zagospodarowaniem terenu.  W dniu 25.06.2018 r. została zawarta umowa z 

Zarządem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie projektu w kwocie 6 000 000 zł w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020 na rewitalizację głównych ośrodków miejskich. Zadanie wieloletnie planowane do 

realizacji w latach 2019-2021. W 2019 r. został wybrany wykonawca robót i rozpoczęto prace. 

Planowane zakończenia zadania: połowa 2021 r. 
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Miejski Ośrodek Kultury - wizualizacja wnętrza 

 

 

Miejski Ośrodek Kultury - wizualizacja całości projektu 
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Miejski Ośrodek Kultury - wizualizacja wnętrza 

 

30 Modernizacja części hotelowej miejskiej hali sportowej „Gorce”. 

Zakres inwestycji obejmował roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, demontażowe oraz 

budowlano-remontowe w istniejących pokojach hotelowych, korytarzach i klatkach 

schodowych. Prace budowlano-remontowe i instalacyjne obejmowały wykonanie ścian 

wewnętrznych, łazienek przy pokojach hotelowych, wymianę drzwi wewnętrznych, 

zewnętrznych i ewakuacyjnych z klatek schodowych, wykonanie instalacji wod-kan, CO, 

instalacji wentylacyjnych, instalacji elektrycznej, TV, internetowej, instalacji oddymiania klatek 

schodowych oraz wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP). W ramach zadania 

zrealizowano także dostawę i montaż wyposażenia pokoi hotelowych oraz łazienek. Obiekt 

został przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Po remoncie na terenie hali jest 

dostępnych około 50 miejsc noclegowych. Prace zakończono. Odbioru końcowego dokonano 

25 października 2019 r. 
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Część hotelowa miejskiej hali sportowej „Gorce” po remoncie 

 

31 Modernizacja boiska do hokeja przy Gimnazjum nr 2. 
 

Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zakres prac obejmował 

modernizację boiska polegającą na: budowie nowych trybun, oświetlenia oraz wymianie band 

wokół boiska. Zadanie zakończono. Odbioru końcowego dokonano w dniu 23 kwietnia 2019 r.  

32 Remont nawierzchni boiska sportowego na os. Bór w Nowym Targu poprzez wymianę 
asfaltu na bezpieczną nawierzchnię poliuretanową. 

W ramach zadania została wykonana wymiana nawierzchni asfaltowej boiska na bezpieczną 

nawierzchnię poliuretanową typu EPDM, wymiana istniejącego ogrodzenia boiska na 

ogrodzenie o wzmocnionej konstrukcji z paneli kratowych z piłkochwytem oraz wymiana 

urządzeń do gier zespołowych. 

Na realizacje zadania otrzymano dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w 

ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa-MIRS” w kwocie 

168 000 zł.  Zadanie zrealizowano. Odbioru końcowego dokonano 22 października 2019 r. i 

przekazano do utrzymania oraz eksploatacji do Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w 

Nowym Targu. 
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r.

 

Remont nawierzchni boiska sportowego na os. Bór  

Ponadto realizowane są wspólne inwestycje z jednostkami tj.:  

 z Miejskim Zakładem Komunikacji w Nowym Targu - Przebudowa placu zajezdni oraz 

zakup 2 autobusów klasy mini i 3 autobusów klasy maxi;   

 z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej sp z o.o. w Nowym Targu  -  prace 

projektowe budowy sieci ciepłowniczej od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach przez 

Szaflary do kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu;  

 z Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu - Modernizacja części hotelowej 

miejskiej hali sportowej "Gorce". 

 



Raport o stanie gminy Miasta Nowy Targ zawierający dane wg stanu na 31 grudnia 2019. Opracowanie powstało o materiały źródłowe zebrane w komórkach 

organizacyjnych Urzędu Miasta Nowy Targ, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz innych instytucjach. 

Tabela nr 21: Lista zadań inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2019 

L.
p. 

Nazwa zadania 
Zakres 
rzecz. 

zadania 

Budżet 
2019 

Poniesione 
koszty  
w 2019 

Koszty do 
poniesienia 

Wysokość 
uzyskanego 

dofinansowania 

Status zadania  
uwagi 

  01095 Pozostała działalność   140 328 130 885       

1 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - droga 

Kokoszków  - Boczna etap II 
350 m 140 328 130 885 0 63 894 zadanie zakończone 

 60004 Lokalny transport zbiorowy  450 000 340 316    

2 
Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu 

miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i 

Szaflary  
x 450 000 340 316 0 0 

projekt współfinansowany 

ze środków europejskich 

realizacja 2019-2021 

 60014 Drogi publiczne powiatowe  2 154 000 2 148 927    

3 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska w Nowym 

Targu od skrzyżowania z al. Solidarności do skrzyżowania z DK nr 

47 
x 2 154 000 2 148 927 0 _ 

dotacja dla Powiatu 

Nowotarskiego - 

zrealizowane 

 60016 Drogi publiczne gminne  10 391 248 9 953 725    

4 Rozbudowa drogi ul. Parkowa - dokumentacja projektowa x 52 000 500 51 500 0 w trakcie realizacji; 

zakończenie 2020 

5 Rozbudowa drogi na os. Szuflów w Nowym Targu - dokumentacja 

projektowa 
x 60 000 0 60 000 0 w trakcie realizacji; 

zakończenie 2020 

6 Budowa drogi ul. Gen. Władysława Sikorskiego od ul. 

Podtatrzańskiej do ul. Szaflarskiej - dokumentacja projektowa 
1 kpl 138 000 83 000 55 000 0 w trakcie realizacji; 

zakończenie 2020 

7 Przebudowa drogi Niwa - Grel w Nowym Targu km 0+0000,00 - 1 

+ 296,63  
1297 m 9 991 248 9 725 420 0 4 441 248 zadanie zakończone 

8 Przebudowa drogi miejskiej wzdłuż budynków Podtatrzańska 84, 

86, 78 
280 m 150 000 144 805 0 0 

zadanie zrealizowane  

w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 2019 
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Nazwa zadania 
Zakres 
rzecz. 

zadania 

Budżet 
2019 

Poniesione 
koszty  
w 2019 

Koszty do 
poniesienia 

Wysokość 
uzyskanego 

dofinansowania 

Status zadania  
uwagi 

9 Przebudowa ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Orkana do  

os. Bereki 
x 0 0 1 600 000  

planowana realizacja  

do 31.07.2020 r. 

 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  4 518 200 4 502 794  0  

10 Budowa zaplecza turystycznego na os. Oleksówki x 6 200 6 200 152 000 0 
Budżet Obywatelski 2019; 

zakończenie w I półroczu 

2020 

11 
Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu 

Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego  

w Nowym Targu 
1 ob. 4 512 000 4 496 594 0 912 432 

projekt zakończono; 

końcowe rozliczenie dotacji 

w 2020 r. 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  99 100 99 014    

12 Wykonanie dachów kawiarenek na płycie Rynku w Nowym Targu 2 ob. 89 300 89 265 0 0 dokończenie zadania 

 z 2018 r. 

13 Modernizacja przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. 

Klikuszówka 30 
30 mb 9 800 9 749 0 0 zakończone 

 71035 Cmentarze  200 000 161 493    

14 Modernizacja alejek na Cmentarzu Miejskim 269 m
2 200 000 161 493 0 0 zakończone 

  75495  Pozostała działalność  222 000 153 664    

15 
Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w celu zwiększenia 

bezpieczeństwa na obszarach osiedli mieszkaniowych w Nowym 

Targu.  
7 kamer 67 000 64 215 0 0 zakończone 

16 Modernizacja systemu monitoringu miasta 1 kpl 90 000 89 449 0 0 zakończone 

17 
Utworzenie sieci bezpłatnych publicznych hot spotów WIFI w 

ramach programu WIFI4EU 
14 szt 65 000 0 63 000 63 000 zadanie wykonano; 

rozliczenie w 2020 

  80101 Szkoły podstawowe   213 000 145 282    
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18 Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1 224 m
2 93 000 92 281 0 0 zakończone 

19 Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 1 kpl 120 000 53 001 0 0 zakończone 

  90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  1 513 000 228 929    

20 
Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w 

Szaflarach - Bańskiej Niżnej przez Szaflary do Kotłowni przy ul. 

Szaflarskiej w Nowym Targu - prace projektowe  

x 1 513 000 228 929 1 512 900 984 000 
dotacja z WFOSiGW,  

w trakcie realizacji; 

zakończenie 2020 

  90015 Oświetlenie Ulic, Placów, Dróg  230 000 228 929    

21 Dobudowa oświetlenia ulic, placów, dróg 2 odcinki 

1040 m 230 000 228 929 0 0 oświetlenie Szaflarska-

Podtatrzańska i os. Szuflów 
  90095 Pozostała działalność  2 403 700 2 241 898    

22 Dokumentacja przyszłych inwestycji x 195 700 91 810 0 0  

23 Odwodnienie ul. Grel - dokumentacja projektowa 1 kpl 63 000 62 960 0 0 zakończone 

24 
Przebudowa i rozbudowa systemów odwodnieniowych w zakresie 

zlewni potoku Skotnica w Nowym Targu od ul. Norwida do potoku 

Czarny Dunajec 
280 m 498 500 497 891 0 0 zakończone 

25 Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kokoszków w 

Nowym Targu 
620 m 1 080 000 1 075 229 0 0 zakończone 

26 Modernizacja boiska ul. Klikuszówka 470 m
2 184 500 183 911 0 0 zakończone 

27 Rozbudowa istniejącej siłowni wraz z małym placem zabaw - ulica 

Wojska Polskiego 
250 m

2 164 000 163 392 0  
zadanie zrealizowane 

w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 2019 

28 Odwodnienie ul. Willowej - kolektor deszczowy - dokumentacja 

projektowa 
2 kpl 20 000 19 015 0 0 zrealizowano 
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29 Budowa otwartej strefy aktywności fizycznej przy ul. Polnej w 

Nowym Targu 
340 m

2 198 000 147 690 0 50 000 zakończone 

  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  1 860 000 1 854 235    

30 
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja 

i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę 

i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia 
x 1 860 000 1 854 235 32 825 765 6 000 000 zadanie wieloletnie; 

realizacja 2019-2021 

  92601 Obiekty sportowe  2 809 400 2 788 136    

31 Modernizacja części hotelowej miejskiej hali sportowej "Gorce' 563 m
2 2 061 400 2 047 731 0 0 zakończone 

32 Modernizacja boiska do hokeja przy Gimnazjum nr 2 1 szt 130 000 129 213 0 0 
Zadanie zrealizowane  

w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 2019 

33 
Remont nawierzchni boiska sportowego na os. Bór w Nowym 

Targu poprzez wymianę asfaltu na bezpieczną nawierzchnię 

poliuretanową  
1135 m

2 618 000 611 192 0 168 000 zakończone 



Raport o stanie gminy Miasta Nowy Targ zawierający dane wg stanu na 31 grudnia 2019. Opracowanie 

powstało o materiały źródłowe zebrane w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Nowy Targ, miejskich 

jednostkach organizacyjnych oraz innych instytucjach. 

9. KOMUNIKACJA I TRANSPORT 

Na terenie naszego Miasta zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego realizuje 

Miejski Zakład Komunikacji. 

Na podstawie zawartych porozumień Zakład ten obsługuje również niektóre miejscowości 

Gminy Nowy Targ i Gminy Szaflary. Zakład ciągle się rozwija wykorzystując między innymi 

dostępne zewnętrzne środki pomocowe. W ramach inwestycji zakupuje nowoczesne 

autobusy spełniające najwyższe kryteria czystości spalin oraz ograniczające wykluczenia 

społeczne w zakresie dostępności taboru dla wszystkich grup społecznych w szczególności 

osób niepełnosprawnych. Realizując zadania przewozowe Zakład w miarę możliwości dociera 

do najdalszych części Miasta. W autobusach honoruje się wszelkie ulgi, zarówno ustawowe,  

jak również uchwalone przez Radę Miasta Nowy Targ. 

Linie autobusowe obsługiwane w 2019 roku przez MZK Nowy Targ: 

Linia nr 1: Bór - Ludźmierska NZPS (Bór, Gronków, Ostrowsko, Waksmund, Jana Pawła II, 
Waksmundzka, Rynek, Krzywa MOK, Kolejowa, Os. Bór, Ludźmierska) 

Linia nr 2: Kowaniec – Ludźmierz (Kowaniec, Rynek, Krzywa MOK, Kolejowa, Os. Bór, 
Ludźmierska, Ludźmierz-Pętla) 

Linia nr 3: Waksmundzka – Obidowa (Waksmundzka-Pętla, Rynek, Krzywa MOK, Krakowska, 
Klikuszowa, Obidowa-Pętla) 

Linia nr 4: Kowaniec - Szaflarska CPN (Kowaniec-Pętla, Rynek, Krzywa MOK, Kopernika, 
Szaflarska CPN) 

Linia nr 5: Ludźmierska – Łopuszna (Ludźmierska NZPS, Os. Bór, Kolejowa, Al. Tysiąclecia, 
Szaflarska Ośrodek Zdrowia, Rynek, Waksmundzka, Waksmund, Ostrowsko, Łopuszna-Pętla) 

Linia nr 6: Szpital - Szaflarska CPN (Nowy Szpital, Cmentarz, Rynek, Krzywa MOK, Kopernika, 
Szaflarska CPN) 

Linia nr 8: Szaflarska CPN – Ludźmierska NZPS - Kokoszków PPUZ (Szaflarska CPN, Al. 
Tysiąclecia, Ludźmierska NZPS, Rynek, Kowaniec, Kokoszków PPUZ) 

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

Linia nr 10: Szpital – Zaskale (Nowy Szpital, Cmentarz, Stary Szpital, Rynek, Krzywa MOK, 
Kolejowa, Os. Bór, Ludźmierska, Zaskale) 

Linia nr 11: Rynek – Osiedle Bulfak (Rynek, Św. Anny, Klikuszówka, Os. Nowe, Os. Buflak) 
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Linia nr 12: Szpital  – Osiedle Gazdy (Szpital, Kowaniec, Oleksówki, Os. Gazdy, Kowaniec, 
Szpital) 

Linia nr 13: Zajezdnia MZK – Os. Buflak – Niwa szkoła (Zajezdnia MZK, Rynek, Św. Anny, 
Skotnica, Klikuszówka, Os. Nowe, Os. Buflak). 

W 2019 roku z komunikacji miejskiej skorzystało 1 200 000 pasażerów. 

Ceny biletów obowiązujących w autobusach komunikacji miejskiej zostały przyjęte Uchwałą 

Nr LIII/517/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 października 2018 roku w sprawie:  

uchwalenia cennika usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu. 

Obecnie taryfa opłat została znacznie uproszczona w porównaniu do poprzedniej. W miejsce 

czterech stref opłat wprowadzono dwie, czyli: 

taryfa gminna - granice administracyjne Miasta Nowy Targ bądź gminy Nowy Targ lub 

gminy Szaflary pod warunkiem nie przekraczania granic gminy 

oraz 

taryfa miejsko-gminna – obowiązuje na terenie całej sieci komunikacyjnej 

obsługiwanej przez MZK. 

Wprowadzono również ograniczenie czasowe obowiązywania biletów (dwa przedziały, czyli 

60 i 180 minut), co pozwala na przejazd autobusami komunikacji miejskiej z przesiadkami 

pod warunkiem nieprzekroczenia czasu przejazdu. 

Tabela nr 22: Taryfikator biletów MZK w roku 2019 

Rodzaj biletu 
Zasięg obowiązywania 

Gminna  Miejsko/Gminna 

Jednorazowy 
hybrydowy  

(60-min.) 

normalny 3,00 zł 4,00 zł 

ulgowy ustawowy - 50% 1,50 zł 2,00 zł 

ulgowy gminny - 40% 1,80 zł 2,40 zł 

180-minutowy 

normalny 4,00zł 6,00 zł 

ulgowy ustawowy - 50% 2,00zł 3,00 zł 

ulgowy gminny - 40%  2,40zł 3,60 zł 

Karnet 10-cio 

przejazdowy 

normalny 27,00 zł 36,00 zł 

ulgowy ustawowy - 50% 13,50 zł 18,00 zł 

ulgowy gminny - 40% 16,20 zł 21,60 zł 

Okresowy 30-

dniowy 

na 1 linię, normalny 66,00 zł 88,00 zł 

na 1 linię, ulgowy ustawowy - 50% 33,00 zł 44,00 zł 

na 1 linię, ulgowy gminny - 40% 39,60 zł 52,8zł 
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na 1 linię, normalny, NKDR 46,20 zł - 

na 1 linię, ulgowy ustawowy, NKDR - 

50% 
23,10 zł - 

na 1 linię, ulgowy gminny, NKDR - 40% 27,60 zł - 

sieciowy, normalny 88,00 zł 110,00 zł 

sieciowy, ulgowy ustawowy - 50% 44,00 zł 55,00 zł 

sieciowy, ulgowy gminny - 40% 42,80 zł 72,00 zł 

sieciowy, normalny, NKDR 61,60 zł - 

sieciowy, ulgowy ustawowy - 50% 30,80 zł - 

sieciowy, ulgowy gminny - 40% 36,90zł - 
Źródło: Referat ds. Drogownictwa i Transportu Urzędu Miasta 

Wpływy z biletów w komunikacji gminnej wyniosły 1 618 852,19 zł. Niestety, w związku 

z honorowaniem ulg w przejazdach, wpływy te nie pokrywają wszystkich kosztów 

funkcjonowania Zakładu, niezbędna jest więc rekompensata z tego tytułu z budżetów Gmin,  

na terenie których jeżdżą autobusy MZK. 

Średni wiek taboru w Miejskim Zakładzie Komunikacji to 11 lat. 

W 2019 roku całkowita długość dróg gminnych na terenie Miasta Nowy Targ wynosiła łącznie 

204,774 kilometry.  

Wartość ta obejmuje wszystkie drogi, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Nowy Targ, 

niezależnie od stanu nawierzchni oraz kategorii (drogi publiczne i wewnętrzne). Klasyfikując 

drogi wg stanu nawierzchni należy wyróżnić: 

 drogi o nawierzchni bitumicznej - 89,27 kilometrów, 

 drogi o nawierzchni z kostki - 2,944 kilometrów  

 drogi o nawierzchni gruntowej wzmocnionej - 45,85 kilometrów, 

 drogi o gruntowej naturalnej (z gruntu rodzimego) - 66,710 kilometrów. 

Duża ilość dróg oznacza nakłady na ich utrzymanie, konserwację i modernizację.  

Referat ds. Drogownictwa i Transportu w ramach posiadanych środków budżetowych 

utrzymuje przejezdność, likwiduje zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników wszystkich dróg 

niezależnie od rodzaju nawierzchni i kategorii. Wykonując te obowiązki w 2019 roku w 

ramach remontów cząstkowych (pojedyncze ubytki w nawierzchni bitumicznej) uzupełniono 

ubytki o łącznej powierzchni 6 634 m2. Jeżeli środki na to pozwalają, w ramach umowy na 

remonty bieżące wykonywane są remonty nawierzchni na całej szerokości i na dłuższych 

odcinkach.  

W ramach tej technologii w 2019 roku wykonano następujące zadania: 
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1) Wykonano remont chodnika w ciągu ul. Podhalańskiej na odcinku od Placu Evry do 

ul. Podtatrzańskiej. Wartość robót wyniosła 180 188,99 zł. 

2) Wykonano remont odcinka ulicy os. Konfederacji Tatrzańskiej na długości ok 93,0 m. 

W ramach remontu zostały wymienione krawężniki, wykonano też nową nawierzchnię jezdni 

i chodników. Wartość robót wyniosła 127 813,87 zł. 

3) Wykonano nakładkę bitumiczną w ciągu ul. Kilińskiego na odcinku od zjazdu do Dekady do 

skrzyżowania z Al. Tysiąclecia, jezdnia lewa długości 44,0m. Wartość robót wyniosła 48 

532,46 zł. 

4) Wykonano nakładkę z betonu asfaltowego w ciągu ul. Kokoszków od budynku nr 56A do 

nr 64 po stronie lewej. Wartość robót wyniosła 60 237,40 zł. 

5) Wykonano remont chodników w ciągu ul. Krzywa na odcinku od Placu Słowackiego do ul. 

Kolejowej. Wartość robót wyniosła 130 497,82 zł. 

6) Wykonano nakładkę bitumiczną w ciągu drogi gminnej bez nazwy, boczna do ul. Grel na 

długości 118 m. Wartość robót wyniosła 62 448,63 zł. 

7) Wykonano nakładkę bitumiczną wraz z poboczami w ciągu drogi gminnej ul. Kokoszków 

Boczna  na długości ok. 230 m. Wartość robót wyniosła 150 443,83 zł. 

W ramach działalności Referatu prowadzi się również zimowe utrzymanie dróg miejskich 

polegające na usuwaniu z jezdni śniegu oraz zwalczanie śliskości nawierzchni na które w 

2019r wydatkowano kwotę 1 854 981,34 zł. Łącznie z wywozem śniegu w kwocie 420 419,16 

zł. 

W mieście parkowanie na niektórych ulicach w centrum funkcjonuje na zasadzie Strefy 

Płatnego Parkowania (SPP). 

Strefa Płatnego Parkowania wprowadzona została Uchwałą Nr XI/101/2019 Rady Miasta Nowy 

Targ z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie: ustalenia w Nowym Targu Strefy Płatnego 

Parkowania na drogach publicznych, wysokości stawek opłat za parkowanie i wysokości opłat 

dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienioną Uchwałą Nr XIII/138/2019 Rady Miasta  

Nowy Targ z dnia 7 października 2019 roku. 

Strefa Płatnego Parkowania obejmuje ulice: 

 Długą od ul. Jana Kazimierza do ul. Krzywej, 

 Rynek – pierzeje: północna, zachodnia i południowa, 

 Szkolną, 

 Plac Słowackiego, 
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 Krzywą od ul. Kolejowej do Placu Słowackiego, 

 drogę do Miejskiej Hali Lodowej, 

 ul. Kazimierza Wielkiego. 

Powierzchnia granicy tak wyznaczonej strefy wynosi 11290 m2, powierzchnia miejsc 

postojowych w strefie wynosi 3084 m2 i obejmuje 206 miejsc parkingowych. 

Stefa Płatnego Parkowania podzielona jest na podstrefy P1 – P7, które różnią się stawkami 

opłat za parkowanie.  

P1: (Rynek) 

do 30 minut        1,00 zł 

za pierwszą godzinę       3,00 zł 

za drugą godzinę       3,50 zł 

za trzecią godzinę       4,00 zł 

za czwartą godzinę i każdą kolejną godzinę    3,00 zł 

P2 - P7: (pozostałe ulice) 

do 50 minut        1,00 zł 

za pierwszą godzinę       2,00 zł 

za drugą godzinę       2,40 zł 

za trzecią godzinę       2,80 zł 

za czwartą godzinę i każdą kolejną godzinę    2,00 zł 

W Nowym Targu znajdują się cztery ogólnodostępne parkingi:  

 przy Miejskiej Hali Lodowej na 114 miejsc postojowych, 

 na os. Bereki na 100 miejsc postojowych, 

 przy ul. Harcerskiej na 30 miejsc postojowych, 

 przy ul. Kolejowej w rejonie Dworca PKP na 24 miejsca postojowe. 

Na istniejących parkingach przy Miejskiej Hali Lodowej, ul. Harcerskiej, ul. Kolejowej, w 

rejonie Dworca PKP oraz na os. Bereki znajduje się około 268 miejsc postojowych, z czego 

100 na os. Bereki to miejsca bezpłatne jako rekompensata za te zajęte pod płatny postój w 

SPP na ulicach w centrum Miasta. Miejsca parkingowe przy ul. Kolejowej również są 

bezpłatne, przewidziane  dla osób chcących skorzystać z transportu kolejowego. 

Na terenie naszego Miasta długość wybudowanych ścieżek rowerowych na rok 2019 wynosi 

24,7 km oraz 3,43 km ścieżki rowerowej Velo Dunajec + 430m oznakowania w ciągu ul. Po 

Wale (wykonane przez Zarząd Województwa Małopolskiego). 
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Zimowe utrzymanie dróg:  

Do zadań własnych miasta należy również zimowe utrzymanie dróg, polegające na usuwaniu 

z jezdni śniegu oraz zwalczanie śliskości nawierzchni na które w 2019 r. wydatkowano kwotę 

1 854 981,34 zł, łącznie z wywozem śniegu w kwocie 420 419,16 zł. Wywóz śniegu dotyczył 

głównie ulic znajdujących się w centrum miasta, z których wywieziono 33 367 m3 śniegu. 

Drogi miejskie do zimowego utrzymania podzielono na trzy strefy. W każdej strefie drogi 

odśnieżane były przez wykonawców, wyłonionych w drodze ustawy prawo zamówień 

publicznych. Drogi znajdujące się w strefie nr I leżą w centrum miasta a ich łączna długość to 

ok. 54 km. Drogi strefy nr II to rejon os. Niwa, os. Zadział i os. Robów o łącznej długości ok. 

24 km. Strefa nr III to drogi z rejonu os. Kowaniec, Kokoszków i Dział, a ich długość wynosi 

ok. 24 km. 
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10. ŚRODOWISKO NATURALNE I GOSPODARKA KOMUNALNA 

Celem nadrzędnym dla Miasta Nowy Targ jako Stolicy Podhala jest podtrzymanie charakteru 

miasta górskiego przyjaznego dla mieszkańców i atrakcyjnego dla turystów, między innymi 

dzięki radykalnej poprawie stanu środowiska naturalnego.  Dlatego też Gmina Miasto Nowy 

Targ realizuje wiele działań w zakresie poszczególnych komponentów środowiska, w tym 

zakresie poprawy jakości powietrza, poprzez które możliwe będzie osiągnięcie zamierzonych 

efektów. 

10.1. Ochrona środowiska naturalnego  

W 2019 roku realizowane działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego skierowane 

były przede wszystkim na ochronę powietrza, ochronę wód oraz ochronę powierzchni ziemi. 

Za lata 2017-2018 sporządzono raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Miasto Nowy Targ na lata 2017-2020. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska 

jest dokumentem sporządzanym co dwa lata w zakresie oceny realizacji wykonanych zadań, 

założonych celów proekologicznych, a także określenia wniosków, będących podstawą do 

kolejnej aktualizacji Programu dla Gminy Miasto Nowy Targ. 

W analizowanym okresie na terenie miasta Nowy Targ prowadzone były intensywne 

działania realizacji przedmiotowego Programu Ochrony Środowiska w szczególności w 

zakresie ochrony wód, ochrony powietrza, gospodarki odpadami komunalnymi czy edukacji 

ekologicznej, o czym świadczą uzyskane wskaźniki realizacji tego Programu. 

Podsumowując należy stwierdzić, że kluczowe założenia Programu Ochrony Środowiska 

Gminy Miasto Nowy Targ zostały wykonane i zrealizowane. W okresie najbliższych lat należy 

kontynuować podjęte działania, zmierzające do poprawy stanu środowiska w poszczególnych 

jego komponentach wskazanych w tym strategicznym opracowaniu.  

Obowiązujące akty prawne w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska:  

 uchwała Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 

2017 r. Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (Dz. Urz. Woj. 

Małop. z dnia 27.01.2017 r., poz. 811) 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017-2020 -

aktualizacja przyjęta uchwałą Nr XLII/399/2017 Rady Miasta Nowy Targ w dniu 20 

listopada 2017 r. 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ zaktualizowany 

uchwałą Nr XXXVI/328/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 kwietnia 2017 roku. 
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Program ochrony powietrza i Plan Gospodarki Niskoemisyjnej realizowano konsekwentnie. 

1. Programy dofinansowania do wymiany kotłów c.o. i c.w.u. 

W 2019 roku kontynuowano realizację programów dofinansowań do wymiany kotłów c.o. i 

c.w.u. W ramach tego działania zrealizowano 140 inwestycji wymian kotłów c.o. na 

podstawie złożonych wniosków oraz przyjęto 185 wniosków o dofinansowanie. 

Dofinansowania realizowane były z: 

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020 w ramach Poddziałania 4.4.2 (biomasa i paliwa gazowe) - 76 szt. na gaz z sieci i 

18  szt. na pellet (5 klasy z EcoDesign/EkoProjekt); łączny koszt to 608 610,00 zł  

(w pełni pokryty ze środków RPOWM) oraz z Poddziałania 4.4.3 (paliwa stałe): 28 szt. 

na ekogroszek (5 klasy z EcoDesign/ EkoProjekt), łączny koszt to 230 122,50 zł; z 

czego dofinansowanie ze środków RPOWM to 194 407,49 zł; natomiast wkład własny 

ze środków budżetu miasta to 35 715,01 zł; 

 programu budżetowego miasta Nowy Targ, dzięki któremu dofinansowano 18 

inwestycji, polegających na wymianie starych i nieekologicznych kotłów na 

podłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej MPEC Nowy Targ sp. z o.o. na 

łączną kwotę 90 000 zł (5 tys. zł na inwestycję); 

 programu budżetowego miasta Nowy Targ dofinansowano 40 inwestycji  

polegających na wymianie starych i nieekologicznych kotłów na podłączenie 

nieruchomości do sieci ciepłowniczej MPEC Nowy Targ sp. z o.o. na łączną kwotę 

199 999,10 zł (5 tys. zł na inwestycję). 

W ramach powyższych programów w 2019 roku zlikwidowano łącznie 185 szt. starych i 

nieekologicznych urządzeń grzewczych (w tym kotły C.O – 139 szt., piece kaflowe – 25 szt., 

kominki – 16 szt., trzony kuchenne – 4 szt., „koza” – 1 szt.). 

2. Program dofinansowania do montażu odnawialnych źródeł energii. 

W 2019 roku w ramach uzyskanej dotacji z RPOWM na lata 2014-2020 z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii 

ze źródeł odnawialnych, dla projektu pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na 

terenie gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, 

Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” wydano 39 498,74 zł (środki własne) oraz 11 985,48 

zł (środki UE). W 2019 r. lider projektu ogłosił przetarg na wyłonienie menadżera projektu 

oraz na wyłonienie przedsiębiorcy do montażu instalacji OZE. Wybrano menadżera projektu,  

lecz nie rozpoczęto montażu instalacji OZE ze względu na brak wyłonienia przedsiębiorcy do 

montażu instalacji. W 2019 roku do programu zapisało się 111 wnioskodawców. Montaż 

planowany jest w 2020 roku. 
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Ponadto na obiektach MZWiK Nowy Targ Sp. z o.o. wykonano 8 niezależnych instalacji 

fotowoltaicznych o łącznej mocy 119,84 kWp.  

3. Rozbudowa sieci ciepłowniczej w 2019 r. W ramach tego działania: 

 wybudowano 1,91 km sieci, 

 podłączono 58 budynków do sieci, 

 zmodernizowano 0,85 km sieci. 

 

Koszt całkowity zadania to 7 981 223,20 zł (w tym 4 381 171,04 zł z funduszy unijnych, 

a pozostałe 3 600 052,16 zł to środki własne). 

W roku 2019 w ramach inwestycji w sieć ciepłowniczą wykonano remont sieci ciepłowniczej 

(wymiana sieci wykonanej w technologii kanałowej na sieć w technologii rur 

preizolowanych). Wyremontowana sieć ciepłownicza zapewniła niezawodność dostaw oraz 

znaczne ograniczenie strat ciepła związanych z przesyłem, jak również umożliwiła dalszą 

rozbudowę sieci w Nowym Targu. Rozbudowa sieci ciepłowniczej w roku 2019 wpłynęła na 

zmniejszenie niskiej emisji w mieście.  

4. Rozbudowa sieci gazowej. 

W 2019 roku kontynuowano prace, związane z rozbudową sieci gazowej: 

 wybudowano 7,49 km sieci, 

 podłączono 194 budynki do sieci, w tym ilość nowo wybudowanych przyłączy 181. 

 

 

Kocioł gazowy wraz z instalacją 
Źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
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5. Systematyczne prowadzenie działań kontrolnych. 

Wykonano 396 kontroli w zakresie ochrony powietrza (wymóg prowadzenia kontroli 

wynikający z przyjętego Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego). 

Celem skutecznego egzekwowania przepisów dotyczących ochrony powietrza w 2019 r. 

kontynuowana była współpraca z Centralnym Laboratorium Pomiarowo Badawczym 

w Jastrzębiu-Zdroju w zakresie badania próbek odpadów paleniskowych pobranych przez 

pracowników Wydziału w trakcie kontroli. Pracownicy zostali w tym zakresie przeszkoleni 

oraz posiadają odpowiednie certyfikaty. Podczas kontroli informowano o założeniach 

uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego oraz o możliwości pozyskania 

dofinansowania do wymiany kotłów. W wyniku działań kontrolnych pobrano 13 próbek 

popiołów paleniskowych. 

 

Wykryto 3 przypadki spalania odpadów, w wyniku czego Sąd Rejonowy w Nowym Targu 

nałożył na sprawców karę w łącznej wysokości 9 392,70 zł. 

 

Zakupiono wilgotnościomierz na cele badania wilgotności opału podczas prowadzonych 

kontroli za kwotę 1 230,00 zł. 

 

6. W 2019 r. kontynuowana była inwentaryzacja budynków na terenie Miasta Nowy 

Targ pod kątem stosowanego ogrzewania, termomodernizacji oraz odnawialnych źródeł 

energii. Dane na bieżąco wprowadzane były do „Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków 

w Małopolsce”, prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

w związku z realizacją Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. 

Wprowadzono 376 szt. obiektów do ww. Bazy. 

 

7. W 2019 r. Urząd Miasta Nowy Targ przeprowadził wiele działań z zakresu edukacji 

ekologicznej. Łącznie zrealizowano 21 akcji edukacyjnych, w których brało udział 5 055 osób 

z miasta Nowy Targ. Na akcje edukacyjne wydano 10 576,20 zł (w tym dofinansowanie 60% z 

UE w ramach LIFE IP Malopolska). Działania prowadzone były w ramach zatrudnionego 

ekodoradcy. Przykłady działań: 

 

 zajęcia edukacyjne w przedszkolach,  

 zajęcia edukacyjne w szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych,   

 zajęcia edukacyjne w szkołach średnich, 

 wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu, 

 udział w konkursach ekologicznych, 

 szkolenie dla kominiarzy w ramach pilotażowego projektu ZONE,  

 organizacja szkoleń dla mieszkańców z zakresu programów dofinansowań do montażu 

odnawialnych źródeł energii, 
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 współorganizacja Podhalańskich Targów Budownictwa Instalacji i Wnętrz, których 

hasłem przewodnim było „Walczymy o czyste powietrze na Podhalu”; prowadzenie 

stoiska informacyjnego na targach, 

 wykonanie darmowych badań kamerą termowizyjną w 68 budynkach zlokalizowanych 

na terenie Nowego Targu, podczas których mieszkańcy uzyskali informacje dotyczące 

strat ciepła oraz możliwości ich zapobiegania,  

 przekazanie 20 zestawów oszczędności energii klientom Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Nowym Targu, mających na celu edukację mieszkańców w zakresie oszczędności 

energii oraz zachęcenie do korzystania z energooszczędnych rozwiązań w swoich 

domach, 

 kolportaż materiałów edukacyjnych (ulotek, broszur, plakatów, informacji, apelu). 

 

 
OZE – szkolenie dla mieszkańców Nowego Targu 

 

10.2. Gospodarka komunalna  

1. Gospodarka odpadami. 

Systemem gospodarki odpadami komunalnymi objęto 26 352 osoby. Częstotliwość 

pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości odbywała się według 

obowiązujących harmonogramów wywozu. 

Na terenie Gminy Miasto Nowy Targ znajdują się mini punkty selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych, gdzie można składować segregowane odpady komunalne takie, jak: papier i 

tworzywo sztuczne oraz szkło opakowaniowe i metal. 
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Wysokość opłaty w 2019 roku uzależniona była od sposobu składowania odpadów: w sposób 

selektywny wyniosła 13 zł, w sposób nieselektywny - 25 zł. Przychody gminy z tytułu opłat 

wyniosły 7 749 830,37 zł. Odsetek odpadów zebranych selektywnie to 35,8%, odsetek 

odpadów zmieszanych - 64,2%.  

 

Na terenie Gminy Miasto Nowy Targ nie ma „dzikich wysypisk”. Zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi z terenów ogólnodostępnych (miejskich) na bieżąco usuwane są przez 

pracowników Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, a także dzięki 

prowadzonej akcji „Sprzątamy swoje miasto”. 

Zadania własne gminy z zakresu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, usuwania i oczyszczania 

ścieków komunalnych realizuje Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

2. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

1) Inwestycje zrealizowane w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: 

 wodociąg  przy Al. Tysiąclecia o łącznej długości 223 m 

 wodociąg w ul. Bednarskiego o łącznej długości 32 m 

 kanalizacja sanitarna w ul. Kokoszków Boczna o łącznej długości 627 m 

 kanalizacja sanitarna przy ul. Kowaniec o łącznej długości 318 m 

 kanalizacja sanitarna w ul. Willowej o łącznej długości 373 m 

 kanalizacja sanitarna przy Al. Tysiąclecia o łącznej długości 167 m 

 kanalizacja sanitarna na os. Marfiana Góra o łącznej długości 1084 m 

 kanalizacja sanitarna na os. Zadział o łącznej długości 149 m 

 kanalizacja sanitarna w ul. Mroszczaka o łącznej długości 425 m 

 dobudowa kanału w ul. Na Równi o łącznej długości 28 m. 

2) Ogólna liczba nieruchomości przyłączonych do sieci wodociągowej – 2845 szt. 

3) Procent nieruchomości korzystających z sieci wodociągowej – 60%. 

4) Ogólna liczba nieruchomości przyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej – 4549 szt. 

5) Procent nieruchomości korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej – 98,5% 

6) Liczba nieruchomości przyłączonych do sieci wodociągowej w 2019 r. – 46 szt. 

7) Liczba nieruchomości przyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w 2019 r. – 84 szt. 

 

3. Dane na temat usuwania azbestu w roku 2019. 

W minionym roku łącznie usunięto 56,53 Mg wyrobów zawierających azbest z 22 

nieruchomości. Kwota dofinansowania z budżetu miasta wyniosła 18 315,72 zł. 

4. W ramach oświetlenia w 2019 roku. 
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W ramach oświetlenia w 2019 roku zmodernizowano oświetlenie uliczne. W miejsce opraw z 

sodowym źródłem światła zamontowano 10 opraw LED. 

W ramach nowych inwestycji zamontowano 74 oprawy LED. 

5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 

W ramach tego zadania poddano termomodernizacji 5 budynków na kwotę 107 380 zł. 

W ramach zadania wykonano docieplenie ścian szczytowych bocznych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych w technologii „lekka-mokra”. Powierzchnia ocieplonych ścian 

wyniosła 450 m2. 

6. Cmentarze:  

Na terenie Nowego Targu znajdują się dwa cmentarze komunalne zlokalizowane przy 

ul. Skotnica o powierzchni ok. 7 ha i w rejonie ul. Lotników o powierzchni ok. 1,5 ha. 

Cmentarzami administruje Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu. 

Całoroczne utrzymanie cmentarzy komunalnych zamknęło się kwotą 523 217,91 zł, 

a pobrane opłaty za usługi cmentarne wyniosły 694 845,06 zł. Od 2016 r. usługi te 

realizowane są przez administratora cmentarza. 
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11. EDUKACJA  

System szkolnictwa określony w ustawie Prawo oświatowe nakłada na gminę miasto Nowy 

Targ obowiązek prowadzenia placówek wychowania przedszkolnego, w tym specjalnych i 

szkół podstawowych. W 2019 r. na terenie miasta Nowy Targ zadania gminy w zakresie 

oświaty realizowane były przez publiczne przedszkola i szkoły podstawowe prowadzone 

przez samorząd Miasta Nowy Targ i przez niepubliczne punkty przedszkolne, niepubliczne 

przedszkola i niepubliczną szkołę podstawową. Stan sieci przedszkoli i szkół w 2019 r. 

przedstawiono w tabeli. 

Tabela nr 23: Stan sieci placówek wychowania przedszkolnego i szkół 

Liczba 
placówek 
ogółem 

Punkty przedszkolne Przedszkola Szkoły podstawowe 

 
ogółem 

w tym 

niepubliczne 
ogółem 

w tym 

niepubliczne 
ogółem 

w tym 

niepubliczne 

18 1 1 9 7 8 1 

Źródło informacji: Wydział Oświaty Urzędu Miasta 

Sieć przedszkoli i szkół w okresie sprawozdawczym nie uległa zmianie w stosunku do 2018 r. 

W tabeli nr 26 przedstawiono średniomiesięczną liczbę uczniów w szkołach podstawowych,  

prowadzonych przez miasta Nowy Targ oraz wydatki bieżące szkół poniesione w rozdziale 

podstawowym 80101 Szkoły Podstawowe, rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w 

szkołach, 80146 Doskonalenie zawodowe, 80195 Pozostała działalność i 75085 Obsługa 

jednostek oświaty w przeliczeniu na ucznia. Dla porównania informacji o poniesionych 

wydatków na ucznia w  szkołach podstawowych pominięto wydatki tych rozdziałów, które 

odnoszą się do zindywidualizowanej specyfiki działalności poszczególnych szkół, a wynikają w 

szczególności z procesu kształcenia specjalnego uczniów z orzeczeniami o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

Tabela nr 24: Średniomiesięczna liczba uczniów, wydatki bieżące na ucznia w 2019 r. 

L. 
p. 

Szkoła 
Średniomiesięczna 

liczba uczniów 

Miesięczne wydatki 
bieżące  

w przeliczeniu  
na ucznia 

1. Szkoła Podstawowa nr 1, Pl. Słowackiego 14 353 590,64 

2. Szkoła Podstawowa nr 2, Al. M. Kopernika 28 586 681,92 

3. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Kowaniec 125 296 700,66 

4. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Św. Brata Alberta 35 
(wcześniej: os. Niwa 4) 

325 805,29 

5. Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Wł. Orkana 17 520 697,08 
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6. Szkoła Podstawowa nr 6, os. Na Skarpie 11 195 1 028,16 

7. Szkoła Podstawowa nr 11, Pl. Evry 3 911 643,92 
Źródło informacji: Wydział Oświaty Urzędu Miasta 

Zróżnicowanie wskazanych w tabeli miesięcznych wydatków na statystycznego ucznia w 

szkołach prowadzonych przez miasto Nowy Targ wynikało z wielu przyczyn. W szczególności 

zróżnicowany był stan uczniów w danej szkole i uczniów w ujęciu wiekowym, co 

powodowało różne stany oddziałów.  

W Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 11 utworzono klasy sportowe. W szkole Podstawowej nr 

1 i nr 11 do końca miesiąca sierpnia 2019 r. funkcjonowały klasy gimnazjalne. Najmniejszą 

liczbą uczniów w oddziale charakteryzowała się Szkoła Podstawowa nr 6 w Nowym Targu, 

stąd najwyższe wydatki na statystycznego ucznia. Konsekwencją bardzo zróżnicowanych 

stanów oddziałów było zróżnicowanie kadry pedagogicznej. Dalszym elementem 

wpływającym na poziom wydatków bieżących przeliczeniowych na ucznia był stan kadry 

wspomagającej nauczycieli przedmiotów, wynikający z potrzeb uczniów posiadających opinie 

o potrzebie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (pedagodzy szkolni, psycholodzy) i kadry 

związanej z zabezpieczeniem uczniom opieki po zajęciach szkolnych (nauczyciele świetlic). 

Kolejnym elementem determinującym był  zróżnicowany poziom wykształcenia nauczycieli i 

zróżnicowany stan nauczycieli w ramach poszczególnych stopni awansu zawodowego. 

Zindywidualizowane było też w okresie sprawozdawczym zaangażowanie poszczególnych 

szkół w realizacji zajęć pozalekcyjnych.  

Na poziom wydatków nieosobowych wpływ miała wielkości obiektów szkolnych i 

infrastruktury towarzyszącej, technologia zabezpieczenia w poszczególnych szkołach 

mediów, zwłaszcza energii cieplnej oraz stopień udostępnienia obiektów szkolnych na 

potrzeby mieszkańców, a zwłaszcza sal gimnastycznych. 

W 2019 r. funkcjonowały w Nowym Targu dwa przedszkola prowadzone przez miasto Nowy 

Targ. Średniomiesięczną liczbę dzieci w tych przedszkolach oraz w niepublicznych 

placówkach wychowania przedszkolnego przedstawiono w tabeli nr 27. 

Tabela nr 25: Średniomiesięczna liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych w 2019 r. 

L.p. Nazwa placówki wychowania przedszkolnego Średniomiesięczna liczba dzieci 

1. Przedszkole nr 2, ul.Kowaniec 128 125 

2. Przedszkole nr 4, os. Bór 10 202 

3. 
Punkt przedszkolny „Dziecięce Marzenie”,                

ul.  Klikuszowka 30 
21 

4. 
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczne”, ul. Wojska 

Polskiego 5 
105 

5. Przedszkole Niepubliczne ”Lokomotywa”,                 149 
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ul. Wojska Polskiego 26 

6. 
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr 

Serafitek, ul. Długa 14 
43 

7. 
Przedszkole Niepubliczne „Fiku Miku”, ul. Szaflarska 

51 
177 

8. 
Przedszkole Niepubliczne „Liwlandia”, ul. Bolesława 

Wstydliwego 9 
77 

9. 

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami specjalnymi i 

Integracyjnymi „Niebieska Kokardka”, Al. Tysiąclecia 

100 i 115 

42 

10. 
Przedszkole Niepubliczne „Wesoły Korowód”,         

ul. Szaflarska 146a 
96 

Źródło informacji: Wydział Oświaty Urzędu Miasta 

W 2019 r. ustalone w aktualizacji październikowej wydatki przedszkoli publicznych w kwocie 

764,39 zł na dziecko spowodowały, że w tymże roku dotacja podstawowa na dziecko do 

przedszkoli niepublicznych wyniosła 573,29 zł, a na dziecko w niepublicznym punkcie 

przedszkolnym - 305,76 zł. Oprócz dotacji podstawowej, uzależnionej od ustalonych 

wydatków na dziecko w przedszkolach publicznych, do niepublicznych przedszkoli 

przekazywano dotację na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w 

kwotach wynikających z przepisów prawa. Dotacja podstawowa na ucznia w niepublicznej 

szkole podstawowej  wyniosła 564,58 zł. 

W okresie objętym raportem miasto Nowy Targ otrzymało z budżetu państwa część 

oświatową subwencji ogólnej w łącznej kwocie 23 491 769 zł, dotację celową na wychowanie 

przedszkolne w kwocie 1 106 967 zł, dotację na zakup podręczników w kwocie  243 664 zł, 

dotację na wyprawkę szkolną w kwocie 40 487,95 zł oraz dotację do wypłaty stypendiów 

szkolnych w kwocie 132 095,53 zł. W 2019 r. wydatki na utrzymanie i prowadzenie 

samorządowych przedszkoli oraz szkół, dotowanie niepublicznych przedszkoli i szkół, a także 

realizację innych zadań wyniosły 40 717 239,00 zł.  W poniesionych wydatkach oświatowych 

(bieżących) dochody pochodzące z subwencji oświatowej i dotacji państwowych stanowiły 

61.44 %. 

Średnioroczne zatrudnienie w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto Nowy 

Targ w 2019 r. przedstawiono w tabeli nr 28. 
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Tabela nr 26: Średnioroczne zatrudnienie w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez 

miasto Nowy Targ w 2019 r. 

Lp. Oznaczenie placówki 
Zatrudnienie łącznie 

osób etatów 

1. Przedszkole nr 2, ul. Kowaniec 14 10,30 

2. Przedszkole nr 4, os. Bór 23 20,28 

3. Szkoła Podstawowa nr 1, Plac Słowackiego 50 39,24 

4. Szkoła Podstawowa nr 2. Al. M. Kopernika 66 60,83 

5. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Kowaniec  42 33,89 

6. Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Św. Brata 
Alberta 35 

42 36,31 

7. Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Orkana 53 48,83 

8. Szkoła Podstawowa nr 6, os. Na Skarpie 29 25,49 

9. Szkoła Podstawowa nr 11, Pl. Evry 89 85,09 

Razem 408 360,26 
Źródło informacji: Wydział Oświaty Urzędu Miasta 

Do dnia 31 sierpnia 2019r. w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 11 

funkcjonowały jeszcze klasy gimnazjalne, co miało wpływ na wskazany w tabeli nr 28 stan 

zatrudnienia w tych szkołach w okresie objętym Raportem.  

Wyniki ośmioklasistów szkół podstawowych i uczniów klas gimnazjalnych, funkcjonujących w 
Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Targu z egzaminu w 2019 r. 
przedstawiono w tabeli nr 29 i tabeli nr 30. 

Tabela nr 27: Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Nowy Targ 

Szkoła 
Liczba 

piszących 
egzamin 

JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK ANGIELSKI 

w % 
w 

staninie 
w % 

w 
staninie 

w % w staninie 

Szkoła Podstawowa nr 1 27 59 4 34 3 53 5 

Szkoła Podstawowa nr 2 67 65 6 47 6 54 5 

Szkoła Podstawowa nr 3 35 58 4 41 5 51 5 

Szkoła Podstawowa nr 4 29 73 7 36 4 50 4 

Szkoła Podstawowa nr 5 65 80 9 55 7 73 8 

Szkoła Podstawowa nr 6 22 63 5 48 6 60 6 

Szkoła Podstawowa nr 11 96 66 6 47 6 64 6 

Powiat nowotarski 2099 65 6 45 6 53 5 
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Skala staninowa średnich wyników szkół (w%) z egzaminu ósmoklasisty w 2019 r. 

STANIN JĘZYK POLSKI (%) MATEMATYKA (%) JĘZYK ANGIELSKI (%)     

1 9 – 41  10 – 22  14 – 29     

2 42 – 50  23 – 29  30 – 37     

3 51 – 55  30 – 34  38 – 44     

4 56 – 60  35 – 39  45 – 50     

5 61 – 64  40 – 44  51 – 57     

6 65 – 68  45 – 50  58 – 64     

7 69 – 73  51 – 57  65 – 72     

8 74 – 78  58 – 66  73 – 83     

9 79 – 95 67 – 94  84 – 99     
Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie (www.oke.krakow.pl)  

 
 

Tabela nr 28: Średnie wyniki gimnazjalistów w szkołach prowadzonych przez Miasto Nowy 
Targ 
 

Szkoła 
Liczba 

piszących 
egzamin 

Część humanistyczna 
Część matematyczno-

przyrodnicza Język 
angielski 

Język polski 
Historia  
i WOS 

Matematyka 
Przedmioty 

przyrodnicze 

% Stanin % Stanin % Stanin % Stanin % Stanin 

SP 1 165 65 6 61 6 41 5 50 6 70 6 

SP 11 109 61 5 61 6 43 6 49 5 67 5 
Powiat 

Nowotarski 1.959 63 5 59 6 42 5 49 5 63 5 

 

W okresie objętym Raportem we wszystkich szkołach prowadzonych przez miasto 

realizowano szeroki wachlarz zajęć specjalistycznych i pozalekcyjnych, co analizuje tabela nr 

31. 

Tabela nr 29: Zajęcia specjalistyczne i pozalekcyjne 

Rodzaj zajęć SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP11 Razem 

nauczanie indywidualne 4 1 2 - 3 1 3 14 

rewalidacyjne 3 14 10 11 2 1 1 42 

terapeutyczne 26 198 - 5 78 - - 307 

wyrównawcze 116 201 48 20 86 79 168 718 

logopedyczne 36 - 22 46 53 27 54 238 

dla uczniów powracających  
z zagranicy 

- - 2  9 - - 11 

dla dyslektyków - -  - - - - - 

http://www.oke.krakow.pl/
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kompensacyjno-korekcyjne 58 - 35 - - 33 131 257 

rozwijające uzdolnienia 5 62 24 4 106 10 70 281 

rozwijające umiejętności 8 85 60 20 48 57 - 278 

gimnastyki korekcyjnej - - 43 - - 29 - 72 

inne (sportowe, teatralne, 

językowe, rozwijające komp. 

emocjalno-społeczne, itd.) 

74 - 151 46 48 57 - 376 

Razem 330 561 397 152 433 294 427 2594 
Źródło informacji: Wydział Oświaty Urzędu Miasta 

Tabela nr 30: Liczba uczniów objętych zajęciami w ramach funduszu przeciwdziałania 
alkoholizmowi 

Rodzaj zajęć Liczba uczniów objętych zajęciami 

Zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne, 
terapeutyczne, rozwijające umiejętności  
i rozwijające uzdolnienia 

870 

Źródło informacji: Wydział Oświaty Urzędu Miasta 

W 2019 r. przedszkola i szkoły prowadzone przez miasto Nowy Targ uczestniczyły lub 

organizowały liczne przedsięwzięcia. Poniżej przedstawiono niektóre z nich. 

Przedszkole nr 2 

W przedszkolu realizowano III etap innowacji pedagogicznej – autorskiego programu 

edukacji ekologicznej oraz projektu ekologiczny „Uwaga Alarm Smogowy”, 

wyemitowanego w programie informacyjnym „Wydarzenia” na kanale Polsat News. 

Przedszkole uczestniczyło w projekcie „Decydujesz-Pomagasz” z programem „Chrońmy nasze 

dzieci przed smogiem”. W efekcie pozyskało 2 profesjonalne oczyszczacze powietrza z 

pakietem filtrów zapasowych. Brało udział w realizacji międzynarodowego projektu 

edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”, uzyskując stosowny certyfikat. W ramach polityki 

prozdrowotnej realizowano programy pt.: „Czyste powietrze wokół nas”, „Śmiało 

rozmawiamy dla dobra dziecka”. Ważnym działaniem było uczestnictwo przedszkolaków w 

Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Żyj z przyrodą w zgodzie”, a także w innych 

konkursach: „Strój ludowy”, „Anioł w niebie”, „Jestem Polką i Polakiem”, „Piękny las”, 

„Suknia Pani Zimy”, „Olimpiada w Stumilowym Lesie”, „Śladami polskich legend”, „Wiosenna 

łąka i jej mieszkańcy” , „Żyjmy zdrowo na sportowo”, „Królewna Śnieżka”, „Przygody Kubusia 

Puchatka”, „Wiosenna stokrotka”, „Jesień w oczach dziecka”, „Przyroda budzi się wiosną”, 

„Wesoła rodzina”, „Portret mojej mamy”, „Mój wymarzony zawód”, „Okładka dla mojej 

ulubionej baśni”, „Moje ulubione zwierzątko leśne”, „Bohaterowie polskich legend”, „Mój 

własny anioł”. W tych wszystkich wydarzeniach dzieci zdobyły łącznie 21 nagród (w tym: 9 za 

I miejsce, 8 za II miejsce, 3 za III miejsce) oraz 7 wyróżnień. Ponadto wychowankowie 

przedszkola uczestniczyli w wielu innych konkursach, gdzie również zdobywali nagrody, m.in. 
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w: „Matka w oczach dziecka”, „Radość tworzenia”, „Mamo, tato nie pal przy mnie”, „Bajka 

jest dobra na wszystko”, „Kubuś - przyjaciel natury”, „Czyste powietrze wokół nas”, 

„Wierszyki łamiące języki”. Przedszkole brało też udział w akcji „Pola nadziei” , zbiórce 

makulatury i puszek aluminiowych.  

Przedszkole nr 4 

W przedszkolu przeprowadzono programy ekologiczne pn. „Czyste powietrze wokół nas”, 

„Eko-przedszkole”, konkurs recyklingowy „Czysta Małopolska”, programy patriotyczne pn. 

„Moja biało-czerwona”, „Polska wierszem malowana”, a także inne, jak: „Góra grosza” oraz 

działania plastyczne: „Aniołek z dzieciątkiem”, „Ubierzemy choinkę”, „Mój wyjątkowy 

latawiec”, „Kiermasz Bożonarodzeniowy”. Przedszkole brało udział w organizacji, wspólnie z 

innymi przedszkolami, coroczny koncert „Dzieci dzieciom”, który miał miejsce w 

nowotarskim MOK-u.  

Szkoła Podstawowa nr 1 

Szkoła współorganizowała obchody 100-lecia Niepodległości Polski. Na frontonie tej szkoły 

wmurowana została tablica pamiątkowa poświęcona mjr St. Mroszczakowi.  Szkoła była 

organizatorem konkursu pt. „Z lekturą za pan brat”, „Zima w poezji dziecięcej”. W placówce 

działał Dziecięcy Zespół Wokalny „Jedynka”, który zdobył w okresie sprawozdawczym I 

miejsce w przeglądzie Piosenki Religijnej „Sacrosong”. Uczniowie szkoły ubierali miejską 

choinkę oraz wystawili „Jasełka” na otwarcie Targów Bożonarodzeniowych. W szkole 

realizowano szeroki wachlarz działań w ramach programów profilaktycznych, jak: 

„Bezpieczeństwo w sieci i na drogach”, „Profilaktyka to taktyka” , „Profilaktyka raka piersi”, 

„Archipelag Skarbów”, „Profilaktyka uzależnień oraz procedury postępowania w przypadku 

przemocy i agresji w szkole”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „19 dni przeciwdziałania przemocy 

wobec dzieci i młodzieży”, „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Bezpieczne ferie”. W szkole odbyły 

się spektakle profilaktyczne pt. „Przyszłość”, „Mam hobby”. 

Szkoła Podstawowa nr 2 

Na terenie szkoły działa szkolna drużyna harcerska ZHP. Przy współpracy z PPUZ w szkole 

zorganizowano warsztaty językowe. Uczniowie uczestniczyli w zbiórce puszek aluminiowych i 

makulatury, baterii, nakrętek plastykowych. Brali udział w prelekcjach na temat czystego 

powietrza i zagrożenia smogiem. W szkole promowano poszanowanie zdrowia w ramach 

projektu pt. „Czas na zdrowie”, „O wszystkim – zdrowe odżywianie, higiena, ruch”, „Zdrowe 

odżywianie, aktywność fizyczna”, „Palenie”. Uczniowie współorganizowali XVIII Festyn 

Rodzinny. Brali udział w projektach edukacyjnych UNICEF „Wszystkie kolory Świata”, akcji 

charytatywnej „Pola nadziei”. Organizowali: „Wieczór Pieśni Patriotycznych”, akcję 

charytatywną zbierania żywności oraz sprzedaży kartek świątecznych na cele charytatywne. 

Zorganizowano wieczór kolęd pt. „Kolędowanie to duszy uwrażliwianie”. Inne działania to: 
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„Opłatek maltański”, impreza mikołajkowa w Miejskiej Hali Lodowej, projekt pt. „Książka w 

roli głównej”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Trzeci Elementarz, 

czyli Program 7 kroków”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Archipelag skarbów” oraz XVII 

Rodzinny Festyn Trzeźwościowo-Sportowo-Rekreacyjny. W okresie sprawozdawczym 

przypominano uczniom o konieczności zachowania bezpieczeństwie na drodze i w Internecie 

w ramach akcji i projektów: „Odblaskowa Szkoła”, „Bezpieczeństwo na drodze”, 

„Bezpieczeństwo w Internecie – Cyberprzemoc”, a także o prawach dzieci w ramach projektu 

„Zaniedbanie jako forma przemocy”. Prowadzono zajęcia profilaktyczno-wychowawcze w 

ramach akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”. 

Szkoła Podstawowa nr 3 

Szkoła uzyskała certyfikat „Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń”.  Była organizatorem 

Miejskiego Konkursu Ortograficznego oraz środowiskowego Dnia Babci i Dziadka. 

Uczestniczyła w akcji „Zaadoptuj psa lub kota”, brała udział w zlocie szkół im. Jana Pawła II. 

Współorganizowała Dni Papieskie na nowotarskim lotnisku. Uczniowie szkoły uczestniczyli w 

spotkaniu z podróżnikiem, pszczelarzem, w akcjach pn. „Góra Grosza”, ”Podziel się 

żywnością”, akcji wymiany książek „Wrzuć i wybierz”, w sprzątaniu grobów „Pamiętamy”, w 

programie profilaktyki antyalkoholowej, programie nauki na nartach „Jeżdżę z głową”, w 

akcji „II Światowy Dzień Ubogich”. Ponadto uczniowie organizowali spektakle teatralne, 

wieczornicę Bożonarodzeniową, pomoc w ramach świątecznej paczki. W ramach działań 

profilaktycznych uczestniczyli w przedsięwzięciu pn. ”Ratujemy i uczymy ratować”, w 

programach antynikotynowym „Nie pal przy mnie, proszę”, ”Znajdź właściwe rozwiązanie”, 

”Bieg po zdrowie”. W ramach działań ekologicznych sprzątali świat, zbierali plastikowe 

nakrętki i zużyte telefony komórkowe, makulaturę, puszki aluminiowe oraz uczestniczyli 

happeningu pn. „Dzień Ziemi”.  

Szkoła Podstawowa nr 4 

Przedsięwzięciami szkoły w zakresie ekologii była zbiórka nakrętek plastykowych, 

makulatury, puszek aluminiowych i baterii, w zakresie regionalizmu widowisko pt. „Jasełka”, 

w zakresie polityki prozdrowotnej realizacja akcji i programów: „Pola nadziei”, „Zdrowo jem - 

więcej wiem”, „Trzeci Elementarz - Siedem kroków”, „Trzymaj formę”, „Owoce i warzywa w 

szkole”, „Mleko z klasą”. Uczniowie brali udział w prelekcji studentów PPUZ w Nowym Targu. 

W zakresie integracji środowiskowej zrealizowano zadanie pt. „Wigilijna gwiazdka i kiermasz 

bożonarodzeniowy”, „Kiermasz wielkanocny”, a także ”Zimowy dzień sportu” oraz „Festyn 

rodzinny”. W zakresie bezpieczeństwa prowadzono zajęcia pn. „ Bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym” i „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe”. Uczestniczono także w akcji „Odblaskowa 

szkoła”, „Dzień bezpiecznego Internetu” oraz w programie „Walizka Edukacyjna”. Uczniowie 

brali też udział w projekcie „Kampania 19 dni przeciw przemocy wobec dzieci i młodzieży”. 
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Szkoła Podstawowa nr 5 

Tradycyjnie szkoła organizowała dla uczniów letni wypoczynek w ramach programu „Lato w 

mieście”. Była organizatorem XIII Rajdu Rowerowego Szlakami Konfederacji Tatrzańskiej oraz 

XIII Rajdu Szlakami Jana Pawła II. Uczestniczyła w programach pn. „Owoce i warzywa w 

szkole”, ”Mleko w szkole”. Organizowała zbiórkę makulatury, odzysk puszek aluminiowych i 

baterii. W ramach przedsięwzięć profilaktycznych uczestniczyła w akcji „Pola nadziei”, 

programach: „Trzeci elementarz – 7 kroków”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Czyste powietrze 

wokół nas”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Archipelag skarbów”, „Bieg po zdrowie” oraz 

kampanii profilaktycznej wykrywania czerniaka. Uczniowie szkoły prowadzili działalność 

charytatywną na rzecz uczniów niepełnosprawnych i chorych, brali udział w Nowotarskiej 

Kweście, Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Nowym Targu (I miejsce), Międzyszkolnym 

Konkursie Ortograficznym, Międzyszkolnym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych, Święcie 

Zimy na Zadziale, Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym oraz w zawodach sportowych 

szkół gminnych. 

Szkoła Podstawowa nr 6 

 W szkole realizowano innowacje pedagogiczne: program pt. „Gotuj zdrowo, kolorowo” – 

celem kształtowania nawyków zdrowego odżywiania się; program w zakresie nauki języka 

niemieckiego - e-Twining – współpraca ze szkołą w Grecji oraz program innowacyjny w 

zakresie wychowania fizycznego w klasie Va pn. „Klasa usportowiona”. Uczniowie szkoły 

uczestniczyli w projekcie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa”. Skutkiem realizacji tego przedsięwzięcia było wzbogacenie zasobu 

bibliotecznego o 719 woluminów oraz podjęcie szeregu akcji czytelniczych. Innym polem 

aktywności szkoły było branie udziału w rajdach krajoznawczych, wycieczkach górskich, w 

ramach których uczniowie zdobyli odznaki GOT – Górską Odznakę Turystycznę, odznakę 

Turysta Przyrodnik, odznakę InO (Imprez na orientację), a także MOK (Młodzieżowa Odznaka 

Krajoznawcza). Uczniowie uczestniczyli w akcji „Przewodnicy PTTK – dzieciom 2019”. W 

szkole zrealizowano następujące działania ekologiczne: „Ekologiczny Piknik – Podhalańskie 

Dni Recyklingu”, „Zbieraj baterie”, „ Sprzątanie świata”, „Wiosenna akcja – sprzątamy swoje 

miasto”, spotkanie w ramach Nowotarskiego Alertu Smogowego. W ramach działań 

prozdrowotnych uczniowie wzięli udział w programach pn.: „Niesamowity Świat Higieny 

Jamy Ustnej”, „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Trzymaj 

Formę”, „Bieg po zdrowie”, „Owoce i mleko”, „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, „III 

Elementarz”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Akademia czerniaka”, „Archipelag Skarbów” 

oraz akcji „Pola Nadziei”. Uczniowie byli współorganizatorami Festynu Rodzinnego 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W zakresie regionalizmu uczniowie brali udział w konkursie 

recytatorskim „Strofy o ojczyźnie” oraz w warsztatach edukacyjnych w Muzeum 

Podhalańskim, a w zakresie czytelnictwa w projektach: „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa” – cykl spotkań w bibliotece miejskiej, „Co czytały dzieci w II Rzeczpospolitej”, 

„By czytać się chciało, zakładkę zrób wspaniałą”, „Międzyklasowy turniej czytelniczy”, „W 
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krainie baśni”, „Akademia Pana Kleksa”, „Tydzień głośnego czytania”. Uczniowie brali też 

udział w spotkaniu z poetką E. Stadtmuller, projekcie: „Tuwimania – w krainie wierszy J. 

Tuwima”, „Mały Miś – czytające przedszkolaki” oraz spotkaniu czytelniczym „Przygoda 

zaczyna się od najmłodszych”, a także ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, 

organizowali wieczór czytelniczy pt. „Wieczorne spotkanie z książką”. W szkole prowadzono 

także zajęcia w zakresie bezpieczeństwa w ramach programów pn. „Odblaskowa szkoła”, 

„Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”, „Cyfrowobezpieczn.pl”, „19 dni przeciwko przemocy”. Ponadto 

uczniowie brali udział w XI edycji projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, ogólnopolskim 

konkursie polskiej poezji religijnej „Pierścień św. Kingi”, w akcji charytatywnej SURSUM 

CORDA, akcjach „Góra Grosza”, „Pomóż i ty”, „Kartki świąteczne dobroczynne”. Uczestniczyli 

w konkursie piosenki „Śpiewajmy Panu” w Starem Bystrem, konkursie literackim „Na 

tatrzańskim szlaku”, konkursie recytatorskim „Zima w poezji dziecięcej”, szkolnym konkursie 

piosenki angielskiej, w „Jasełkach” w DOS w Zaskalu, w konkursie plastycznym 

„Niepodległość – PCK”, konkursie plastycznym o Janie Pawle II i „Moje miasto Nowy Targ”, w 

Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym klas III, wojewódzkim konkursie plastycznym 

„Przewodnik w oczach dziecka”, ogólnopolskim konkursie „SYNAPSIK”, Światowym Dniu 

Tabliczki Mnożenia, projekcie pt. „Kolędnicy Misyjni dla dzieci z Syrii”. W dziedzinie edukacji 

aktywność uczniów szkoły objawiła się w konkursie matematycznym „Kangur”, 

polonistycznym „Śladami Stanisława Wyspiańskiego w 150 rocznicę urodzin”. Ważnym 

przedsięwzięciem społeczności szkolnej był Dzień Patrona Szkoły, akcja „Zima w mieście”, 

impreza estradowa „Dzień biało-czerwony” oraz szkolno-parafialny konkurs „Mój różaniec”. 

Ponadto w konkursie: „Światowy Dzień Pluszowego Misia” oraz szkolnym konkursie kolęd.  

Szkoła Podstawowa nr 11  

W szkole kontynuowano innowacyjne programy nauczania języka angielskiego oraz nauki 

programowania i sterowania robotami za pomocą smartfonów i telefonów. Kontynuowano 

realizację programu nauczania w klasach sportowych. Trzem uczniom tejże szkoły stypendia 

przyznał Wojewoda Małopolski.  Szkoła organizowała lub uczestniczyła w wielu konkursach 

recytatorskich (konkursie recytatorskim poezji patriotycznej na 100-lecie Odzyskania 

Niepodległości, konkursie polskiej poezji religijnej im. Świętej Kingi, konkursie recytatorskim 

„Echa Poetica”), konkursach językowych: z języka niemieckiego, j. polskiego „W świecie 

lektur”, „Poznaj literaturę młodzieżową - Małgorzata Musierowicz”. Uczniowie brali udział w 

konkursach i przeglądach artystycznych (jasełka szkolne, szkolny koncert kolęd i pastorałek, 

ogólnopolskim konkursie piosenki angielskiej, konkursie fotograficznym „Czytamy 

wszędzie”), przedsięwzięciach religijnych: Dzień Papieski, konkurs pt. „40 lat minęło od 

pielgrzymki Jana Pawła II do Nowego Targu”; w uroczystościach szkolnych (Ślubowaniu klas I 

- pasowaniu na ucznia, dniu otwartym dla dzieci z nowotarskich przedszkoli „Radosny start”, 

uroczystościach z okazji XXX-lecia powstania szkoły, akademii „Święto KEN”). Tradycyjnie w 

„11” stypendia motywacyjne prywatne dla najzdolniejszych uczniów ufundowane zostały 

m.in. przez  Radę Rodziców i nowotarską firmę „WOJAS”. Szkoła Podstawowa nr 11 
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zrealizowała kilkanaście programów profilaktycznych, w tym w zakresie polityki 

prozdrowotnej - prewencja w wykrywaniu chorób układu krążenia, profilaktyka - wykrywanie 

czerniaka, programie antyalkoholowym „Archipelag Skarbów”, programie pt. „Trzeci 

elementarz – 7 kroków”, ”Zachowaj trzeźwy umysł”. Uczestniczyła w Kampanii „19 Dni 

Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci i Młodzieży” oraz programie Tarcza 2.0. W okresie 

wakacji szkoła organizowała dla uczniów letni wypoczynek w ramach programu akcji „Lato w 

mieście”.  

W 2019 r. kontynuowano zajęcia nauki jazdy na nartach zjazdowych, w których uczestniczyli 

uczniowie wszystkich szkół podstawowych. 
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12. POMOC SPOŁECZNA  

Zadania określone w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. realizuje Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Nowym Targu, przy współudziale organizacji pozarządowych oraz 

stowarzyszeń o charakterze charytatywnym. Organizowanie pomocy społecznej ma na celu 

umożliwienie przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych osobom i rodzinom, których nie są 

w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Ośrodek ma za 

zadanie zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im 

bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc powinna w miarę 

możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w 

środowisku. 

W 2019 r. łączna kwota wydatków na realizację zadań własnych i zleconych wyniosła 46 499 

395 zł. 

Na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w roku 2019, z 

uwzględnieniem dotacji celowych otrzymanych na dofinansowanie zadań własnych, 

wydatkowano kwotę 5 646 669 zł i była wyższa niż w 2018 roku o ok. 5% (m. in.: wzrost 

kosztów odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej o 7% 

stosunku do 2018 roku; wzrost kosztów odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej o 30% w 

stosunku do 2018 roku; wzrost wydatków własnych na realizację Funduszu Alimentacyjnego o 

75% w stosunku do 2018 roku; wzrost wydatków na realizację programu: „Razem w 

Przyszłość bez Przemocy” oraz na realizację programu Rozwój Pomocy Społecznej). 

W ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przyznawane i wypłacane są: 

• zasiłki stałe, okresowe i celowe, 

• zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, 

• udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i odzieży osobom tego pozbawionym, 

• praca socjalna, 

• dożywania dzieci, 

• opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

• kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańca w tym domu, 

• sprawienie pogrzebu. 

W roku 2019 roku u 496 rodzin przeprowadzono 1579 wywiadów środowiskowych, udzielono 

pomocy i wsparcia w formie pieniężnej i niepieniężnej 646 rodzinom. 

Na realizacje zadań zleconych w roku 2019 wydano kwotę 40 852 726 zł i była ona znacznie 

wyższa niż w 2018 o ok. 19% roku z uwagi na realizację programu rządowego „Rodzina 500+” 

i zniesienie kryterium dochodowego na pierwsze dziecko. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu, działając z upoważnienia Burmistrza Miasta 

Nowego Targu, w roku 2019 realizował zadania zlecone ze środków budżetu państwa: 

• w zakresie świadczeń rodzinnych w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych, 

• w zakresie ustalania prawa do zasiłku dla opiekunów w oparciu o ustawę z dnia 4 

kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

• w zakresie prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń alimentacyjnych i 

postępowań wobec dłużników alimentacyjnych (prowadzenia wywiadów 

alimentacyjnych i odbieraniu oświadczeń majątkowych) w oparciu o ustawę z dnia 7 

września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

• w zakresie świadczenia „Za życiem” w oparciu o ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o 

wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

• w zakresie świadczenia „Dobry Start” w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 

programu „Dobry Start”. 

Świadczeniami rodzinnymi są: 

• zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; 

• świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 

świadczenie pielęgnacyjne; 

• zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a ustawy; 

• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; 

• świadczenie rodzicielskie. 

Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych mają na celu częściowe pokrycie 

wydatków na utrzymanie dziecka. 

W 2019 r. wypłacono 28416 zasiłków rodzinnych na kwotę 3 206 673 zł oraz dodatki do 

zasiłków rodzinnych na kwotę 1 575 183 zł. Na zasiłki pielęgnacyjne wydatkowano 1 538 176 

zł, na świadczenia pielęgnacyjne 1 757 346 zł, na specjalny zasiłek opiekuńczy 242 063 zł, na 

zasiłek dla opiekuna 86 700 zł, na świadczenie rodzicielskie 848 654 zł. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów, po 

spełnieniu kryterium dochodowego od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego 

pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna w 

okresie ostatnich 2 miesięcy. Jest to rodzaj finansowego wsparcia zastępczo wypłacanego 

przez państwo osobom uprawionym w wysokości zgodnej z wyrokiem sądowym, nie więcej 

jednak niż 500 zł na dziecko. W 2019 r. przyznano 2722 świadczenia na kwotę 1 169 340 zł. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu realizuje zadania zlecone ze środków budżetu 

państwa w zakresie świadczeń wychowawczych w oparciu o ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o 

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 +”. 

W 2019 roku do Ośrodka wpłynęło łącznie 4097 wniosków, z tego w wersji papierowej 1551, 

a w wersji elektronicznej 2546. 

Wydano 4071 decyzji i rozstrzygnięć ustalających prawo do świadczenia wychowawczego. 

Świadczeniem wychowawczym w 2019 r. objętych było 5939 dzieci, zaś w przeliczeniu na 

liczbę rodzin jest to 3735 rodziny. Kwota wypłaconych świadczeń w roku 2019 to 27 810 

748,78 zł. W stosunku do roku 2018 wydatki wzrosły z uwagi na zniesienie kryterium 

dochodowego. Świadczenie wychowawcze przysługiwało na pierwsze dziecko, jeżeli dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny było 

dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługiwało w 

przypadku, kiedy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 1 200,00 zł. 

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do 18 roku 

życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 r.  realizował  zadania zlecone ze środków budżetu 

państwa w zakresie świadczenia „Dobry Start” 300+. Świadczeniem objęto 3898 dzieci. Na 

ten cel w roku 2019 wydatkowano kwotę 1 168 200 zł. 

W roku sprawozdawczym 2019 Ośrodek w dalszym ciągu realizował Miejski Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i to właśnie 

Ośrodek był bezpośrednim realizatorem wielu zadań ujętych w Programie. Dodatkowo 

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie na realizację zadań z zakresu 

przeciwdziałania przemocy z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach 

Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 

TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE - edycja 2019” na kwotę 

39 734 zł. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu realizuje również zadania wynikające z ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

W 2019 roku Gmina współfinansowała koszty pobytu w pieczy zastępczej dla 47 dzieci. 

Łączny koszt pobytu dzieci współfinansowany przez Gminę w 2019 roku wyniósł 332 231 zł. 

W roku 2019 Ośrodek zatrudniał dwóch asystentów rodziny na umowę o pracę w systemie 

zadaniowego czasu pracy w wymiarze 1 i 1/2 etatu, a wynagrodzenie współfinansowano w 

ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 „Asystent 

Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, 
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Pracy i Polityki Społecznej. Wsparciem asystenta rodziny objęto 24 rodziny z 54-giem dzieci z 

problemami opiekuńczo-wychowawczymi. 

Zgodnie z zapisem art. 176 ust. 1 ustawy o wpieraniu i systemie pieczy zastępczej został 

opracowany Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021, który przyjęto Uchwałą 

Nr IV/36/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 lutego 2019 roku. 

Ponadto OPS realizuje zadania dot. przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych i 

energetycznych. 

W okresie sprawozdawczym z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 192 

rodziny na kwotę 335 872 zł, natomiast z dodatku energetycznego skorzystały 45 rodziny na 

kwotę 6 492 zł. 

Karta Dużej Rodziny i Nowotarska Karta Dużej Rodziny 

1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny, która określa zasady 

przyznawania Karty członkom rodziny wielodzietnej oraz uprawnienia wynikające z jej 

posiadania. Karta Dużej Rodziny adresowana jest do rodzin mających na utrzymaniu co 

najmniej troje dzieci w wieku do 18. roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę 

odpowiednio do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane 

jest ukończenie nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia,  oraz bez 

ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego, legitymującego się 

orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności), jak również 

małżonkowi rodzica, rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka oraz osobom, które 

osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej i mogą przebywać 

w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-

wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom 

dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia 25. roku życia, jeżeli nadal się uczą. Od 1 stycznia 2019 r. o Kartę Dużej Rodziny 

mogą ubiegać się również rodzice oraz małżonkowie rodziców, którzy nie są pozbawieni 

władzy rodzicielskiej i mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.  Karta 

przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie może ona korzystać 

z uprawnień, jakie znajdują się w katalogu ulg i zwolnień zamieszczonych na stronie 

internetowej MPiPS www.mpips.gov.pl. 

 

http://www.mpips.gov.pl/
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13. KULTURA 

Działania w zakresie kultury opierają się na rocznym planie imprez kulturalnych ujętych 

w Budżecie Miasta. 

Ważną rolę w organizowaniu życia kulturalnego w mieście odgrywa Miejski Ośrodek Kultury 

wraz z Muzeum Podhalańskim, Biblioteka Miejska, Wydział Kultury, Sportu i Promocji,  

Muzeum Drukarstwa oraz organizacje pozarządowe działające w mieście. 

Miejski Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Miejska to samorządowe instytucje kultury, 

wyodrębnione pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym, posiadające osobowość 

prawną i wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasto Nowy 

Targ. 

Podstawowym celem Miejskiego Ośrodka Kultury jest podejmowanie działań mających na 

celu upowszechnianie kultury i edukacji kulturalnej, umożliwianie mieszkańcom miasta 

uczestnictwa w kulturze oraz współtworzeniu jej wartości oraz wdrażaniu nowych rozwiązań 

z zakresu prowadzenia działalności kulturalnej. Z roku na rok oferta Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Nowym Targu rozszerza się po to, aby odpowiadać na bieżąco na kulturalne 

potrzeby mieszkańców miasta i regionu. Organizowane są m.in.: przeglądy piosenek 

(Konkurs Kolęd, Pastorałek i Pieśni Zimowych; Przegląd Piosenki Angielskiej, Sakrosong), 

koncerty, mini festiwale filmowe (Spotkania z Kulturą). Funkcjonują trzy sale wystawowe (hol 

główny, sala 28 i galeria Stara Kotłownia), w których urządzanych jest kilkanaście wystaw 

rocznie. Dla wszystkich zainteresowanych Miejskie Centrum Kultury umożliwia udział w 

stałych zajęciach warsztatowych w dziedzinach: plastyki (Laboratorium Sztuki), fotografii 

(Klub Foto), jak również teatru, animacji poklatkowej, śpiewu, tańca, literatury. Miejski 

Ośrodek Kultury w Nowym Targu jest również organizatorem konkursów o zasięgu 

ogólnopolskim (Konkurs Amatorskiej Twórczości Plastycznej, Ogólnopolski Konkurs Literacki) 

oraz o zasięgu międzynarodowym (Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Krajobraz 

górski” im. Jana Sunderlanda). Oprócz przytoczonych działań, Miejski Ośrodek Kultury jest 

partnerem dla innych organizatorów imprez kulturalnych w mieście, wielokrotnie użyczając 

swojego zaplecza technicznego, służąc pomocą w promocji Miasta Nowy Targ.  

Propagowanie dziedzictwa kulturowego odbywa się również poprzez uczestnictwo dzieci 

i młodzieży w lekcjach muzealnych oraz warsztatach rękodzielniczych w Muzeum 

Podhalańskim im. Cz. Pajerskiego czy użyczaniu sal na potrzeby nowotarskich zespołów 

regionalnych („Hyrni”, „Mali Śwarni”). 
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I DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA 

A. MOK NOWY TARG PROWADZI NASTĘPUJĄCE STAŁE FORMY ZAJĘĆ (12 form): 

LABORATORIUM SZTUKI  

Bezpłatne warsztaty plastyczne, prowadzone w MOK dla dorosłych plastyków-amatorów. 

KLUB FOTOGRAFICZNY  

Klub prowadzi własną grupę na FB, gdzie zarejestrowanych jest 195 członków 

wymieniających się doświadczeniami i prezentujących swoje doświadczenia za 

pośrednictwem tej strony.  

GRUPA TEATRALNA O SZESNASTEJ 

Zajęcia odbywały się cztery razy w miesiącu z przerwą wakacyjną (lipiec-sierpień).  

GRUPA TEATRALNA - SCENA DOROSŁYCH  

Zajęcia teatralne dla dorosłych odbywały się od stycznia do czerwca cztery razy w miesiącu. 

Przerwa wakacyjna (lipiec-sierpień). Zaprezentowano spektakl „Chrzciny” w reżyserii 

Andrzeja Rozmusa, który obejrzało łącznie około 600 osób. 

MINI AKADEMIA  

W terminie styczeń-czerwiec 2019 r. działały dwie grupy (łącznie z ok. 30 dzieci w wieku 1,5-

4 lata. Od października do grudnia 2019 działały 2 grupy (ok. 25-30 dzieci) z dziećmi w wieku 

1,5-4 lata. Zajęcia prowadzone się w formie Family Arts, czyli na zajęciach wraz z dzieckiem 

„pracuje” również rodzic/opiekun.  

 

STUDIO PIOSENKI „SEPTYMA”  

W roku 2019 w zajęciach Studia Piosenki Septyma brało udział 36 solistów z Nowego Targu 

oraz różnych miejscowości powiatu nowotarskiego. Dzieci brały udział w różnych koncertach, 

festiwalach, czynnie uczestniczyły w życiu kulturalnym naszego miasta. Z roku na rok 

przybywa osiągnięć: w  roku 2019 Septyma zdobyła 185 nagród oraz wyróżnień w 

konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, małopolskich oraz powiatowych. 

ZESPÓŁ TAŃCA NOWOCZESNEGO „PARTY-TURA” I „PARTY-TURA FUN”  

W zajęciach w ramach zespołu „Party-Tura” brało 11 osób, a „Party-Tura Fun” 12 osób. 

W zajęciach brały udział nowe, chętne dziewczyny, pasjonujące się tańcem oraz część ze 
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stałych grup. Grupa „Party-Tura” pracowała nad choreografią „EXIT”, natomiast grupa 

„Party-Tura Fun” - nad układem „China Town”.  

ZESPÓŁ REGIONALNY „MALI ŚWARNI” 

W trakcie zajęć prowadzona jest nauka pieśni i tańca ludowego dla dzieci. Możliwość 

zaprezentowania swoich umiejętności jest dla dzieci wielkim wyróżnieniem, a jednocześnie 

wyjątkowym przeżyciem. Bardzo cieszy fakt, że z chęcią przychodzą na zajęcia i chcą pokazać 

swoje umiejętności.  

ZESPÓŁ REGIONALNY „HYRNI” 

Zespół góralski „Hyrni” tworzą osoby pochodzące zarówno z Nowego Targu, jak i okolicznych 

miejscowości. W dużej części są to byli członkowie dziecięco młodzieżowego zespołu „Mali 

i Młodzi Hyrni”, którzy w dorosłej grupie kontynuują swą przygodę z folklorem. Nie brakuje 

również i osób, które od podstaw uczyły się tańca i śpiewu już w „Hyrnych”. Cały czas 

bowiem grupa prowadzi działalność dydaktyczną, zarówno z osobami posiadającymi już 

umiejętności tańca i śpiewu, jak i z tymi, którzy jak dotąd nie mieli z tym praktycznej 

styczności. Zespół dysponuje w dużej części własnym zapleczem strojów i instrumentów, 

które przejął po likwidacji „dawnego patrona”, tj. NZPS „Podhale”.  

ZESPÓL REGIONALNY „ŚWARNI” 

W zespole tańczy i śpiewa obecnie 35 osób. W związku z remontem Miejskiego Ośrodka 

Kultury zespół przeprowadza próby w Szkole Podstawowej nr 11 oraz Powiatowym Centrum 

Kultury w Nowym Targu. Zespół prowadzi naukę tańca, śpiewu, gwary oraz zwyczajów 

skalnego Podhala. Opracowuje programy oraz spektakle teatralne oparte na tradycyjnych 

śpiewach, tańcach i obrzędach.  

MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA  

Dyrygentem Orkiestry Miejskiej w Nowym Targu liczącej 25 osób jest Marcin Musiak. Dzięki 

wsparciu finansowemu Miasta Nowy Targ orkiestra ma możliwość rozwoju oraz regularnego 

koncertowania, wypełniając tym samym zadania popularyzacji kultury i sztuki oraz 

reprezentowania Miasta Nowy Targ.   

MIEJSKI NAUCZYCIELSKI CHÓR „GORCE”  

Chór „Gorce” istnieje w Nowym Targu od 1952 roku.  Założycielem i pierwszym dyrygentem 

był dr Józef Grzybek. Za szczególne zasługi w promocji Miasta Nowy Targ w Polsce i na 

świecie, chór otrzymał od Burmistrza Miasta tytuł HONOROWEGO AMBASADORA MIASTA 
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NOWEGO TARGU i został w 2013 roku nagrodzony statuetką Patronki Miasta, a w 2016 roku 

otrzymał MEDAL ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI DLA MIASTA NOWEGO TARGU. 

B. NAJWAŻNIEJSZE IMPREZY I PROJEKTY KULTURALNO-EDUKACYJNE 

KONCERT NOWOROCZNY  

Na tradycyjne już spotkanie z Orkiestrą Straussowską Olbigato i wokalistami. Miejski Ośrodek 

Kultury zadbał nie tylko o wrażenia miłe dla ucha, ale i dla oka. Piękna iluminacja sali 

widowiskowej, ale i samego budynku wprowadzała uczestników koncertu w podniosły 

nastrój. Orkiestra Straussowska „Obligato” pod batutą Jerzego Sobeńki od lat gości 

w Mieście, rozpoczynając artystyczny rok w Nowym Targu. W programie koncertu znalazły 

się znane fragmenty oper i operetek, ale i motywy filmowe. Nie zabrakło akcentu 

świątecznego. W tym roku zaprezentowali się na scenie Leszek Świdziński oraz Romuald 

Spychalski  i Jakub Oczkowski, a także Monika Węgiel.  

 XIX JARMARK PODHALAŃSKI  

Ta największa impreza plenerowa w Nowym Targu w 2019 roku odbyła się w dniach 16-18 

sierpnia. Centrum miasta wypełniło się straganami oferującymi różne dobra. Jarmark 

podhalański zawsze stwarza okazję do spróbowania smakowitych dań oraz zakupu 

oryginalnego rękodzieła. Ważnym elementem tego wydarzenia jest jarmarkowa scena 

muzyczna. Gwiazdami tegorocznej edycji była Maryla Rodowicz, Boney M., Mesajah i 

Grubson. Rodziny chętnie spędziły wspólny czas w kameralnej strefie rodzinnej na Pl. 

Słowackiego. 

 

Strefa rodzinna na Placu Słowackiego 
Źródło: Wydział Oświaty Urzędu Miasta 
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Koncert na nowotarskim Rynku 

ZIMA W MIEŚCIE  

Akcja „Zima w mieście” odbyła się w dniach 14-27 stycznia 2019. MOK Nowy Targ 

przygotował bogatą ofertę zajęć, warsztatów i spotkań dla dzieci i młodzieży, w większości 

bezpłatną. W tym roku najwięcej było animacji, czyli samodzielnego tworzenia filmów. 

Z „nowoczesnych” technologii odbyły warsztaty fotografii smartfonowej „Podkręć selfie”. 

Popularnością cieszyły się też pokazy filmowe. Łącznie z zajęć skorzystało ok. 1700 osób. 

NOWOTARSKI KLUB MIŁOŚNIKÓW FILMÓW „MILCZENIE OWIEC” i KINO JUNIORA  

W roku 2019 odbyło się 14 pokazów filmowych ze średnią ilością widzów 40-50 osób na 

pokazie. Tradycyjnie „hitowe” nowe filmy czy klasyki filmy przyciągają nawet powyżej 100 

osób. W ramach Kina Juniora odbyło się również 14 pokazów ze średnia frekwencją 30 -50 

osób. Tu filmy wybrane dla dzieci to połączenie nowości i klasyków. 

O CANADA – SPOTKANIA Z KULTURĄ KANADY  

W dniach 29-31 maja powróciliśmy do naszej sprawdzonej formy „spotkań z kulturą”. Tym 

razem za cel obraliśmy Kanadę i to ten piękny, wielki i mimo wszystko mało znany kraj 

przybliżyliśmy nowotarskiej i nie tylko publiczności. Rozpoczęliśmy smakowicie, bo 

kanadyjskim poczęstunkiem (wraz z nauczycielami i uczniami Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego). Dla dzieci w Muzeum Drukarstwa czekały 

warsztaty z Franklinem, bohaterem kanadyjskich książeczek, a dla wszystkich chętnych -  

podróż  z Iwoną Machnik na slajdowisku „Moja Kanada”. Na spotkaniu z Michałem Markietą 
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uczestnicy mieli możliwość poznania najbardziej kanadyjskiego ze wszystkich sportów, czyli 

hokeja na lodzie. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział ok. 500 osób.  

SALON POEZJI  

Spotkania w ramach „Salonu poezji” mają charakter interdyscyplinarny i odbywają się raz 

w miesiącu z wakacyjną przerwą (lipiec-sierpień). W grudniu 2019 r. odbyło się już 114 takie 

spotkanie. W „Salonie poezji” przeciętnie uczestniczy około 100 osób.  

 

IX NOWOTARSKIE SPOTKANIA Z MELPOMENĄ  

Doroczny nowotarski przegląd teatralny organizowany przez MOK.  

TEATR ZA 5zł  

Projekt teatralny skierowany do najmłodszych widzów wprowadzający w świat teatru. 

Symboliczna kwota za bilet zachęca do udziału. Repertuar Teatru jest zawsze wartościowy 

i przyjazny młodemu widzowi.  

 

DZIEŃ DZIECKA  

W minionym roku pogoda pozwoliła na świętowanie Dnia Dziecka w Parku Miejskim „na 

cyrkową (i nie tylko) nutę”. Dzieci wraz ze swoimi opiekunami bardzo licznie brali udział we 

wszystkich atrakcjach. Uczestnikami byli nie tylko mieszkańcy naszego Miasta, ale także 

okolicznych miejscowości. A atrakcji było co niemiara: Kataryniarz wygrywał melodie, Magik 

znakomicie rozbawiał publiczność, Mim wprawdzie za dużo nie mówił, ale bawił i intrygował, 

Dzięki warsztatom cyrkowym każdy mógł spróbować jazdy na miniaturowym rowerku, 

poćwiczyć równowagę na linie czy pożonglować.  

 

WAKACJE W MIEŚCIE  

Jak co roku już od kilkunastu lat przygotowaliśmy kolejną edycję „Wakacji w Mieście”. Forma 

„tygodnia/dwóch tygodni” pracy z daną formą zajęć/warsztatów dla dzieci i młodzieży 

sprawdziła się i tym razem. Program wystartował jeszcze w czerwcu Arteterapią i zajęciami 

dla najmłodszych w „Mini Akademii na wakacjach”. W ramach zajęć można było wziąć udział 

w nauce tańca, śpiewu, zajęciach jiujitsu. Bardzo ciekawe były zajęcia komiksowe podczas, 

których dzieci poznały zjawisko komiksu i mogły wykonać własną historyjkę obrazkową. 

Podczas wycieczek rowerowych dzieci i młodzież poznawali okolice, a podczas wycieczek 

pieszych - ciekawe miejsca w Nowym Targu. 

 

MUZYCZNE NIEDZIELE W ALTANIE  

Była to trzecia odsłona Muzycznych Niedziel w Altanie, czyli cyklu koncertów w Altanie 

w Parku Miejskim z wolnym wstępem. W minionym roku spotkań było 7.  
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OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI  

Obchody Święta Niepodległości rozpoczęła Msza św. w kościele NSPJ w intencji Ojczyzny 

z udziałem chóru „Echo Gorczańskie". Z kościoła uczestnicy uroczystości: delegacje, banderia 

konna, poczty sztandarowe, przedstawiciele samorządu i mieszkańcy oraz orkiestra, przeszli 

na Rynek. Uczestnicy uroczystości złożyli wieńce pod tablicą upamiętniającą obrońców 

Ojczyzny, a następnie odbył się Koncert Niepodległościowy. 

 

NOWOTARSKI  DZIEŃ WOLONTARIUSZA  

Finał Nowotarskiego Dnia Wolontariusza 2019 odbył się w dniu 4 grudnia, kiedy to odbyła się 

Wolontariacka Gra Miejska. Pomimo mrozu na trasie tegorocznej Wolontariackiej Gry 

Miejskiej nie zabrakło ciepła od osób i miejsc, które na co dzień działają dla innych.  

 

MOK NA WALIZKACH  

Jest to nowa inicjatywa, związana m. in. z czasową przeprowadzką MOK-u ze względu na 

kompleksowy remont budynku. „MOK na walizkach” – spotkania podróżnicze to cykliczne 

spotkania, w ramach których uczestnicy odbywali podróże, te bliższe i te dalsze, biorąc udział 

m. in. w slajdowiskach.  

 

NAJWAŻNIEJSZE POZOSTAŁE KONCERTY:  

13.01 - koncert Teresy Werner, 1.03 - koncert jazzowy Irek Głyk Vibes Expression, 7.03 - 

koncert Waldemara Malickiego, 13.05 - koncert Michała Wierby pt. „New Musicology: 

Kreatywność, media i muzyka”, 1.10 - Kulturalny remanent – koncert zespołu Another Pink 

Floyd, 5.10 Trung Nguyen - koncert pianistyczny, 3.11 - Zaduszki bluesowo-jazzowe: 

Breakout Tour Piotr Nalepa z zespołem.  

 

C. KONKURSY organizowane/współorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury: 

 

 63. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI 

 TALENTY MAŁOPOLSKI 2019 

 31. PRZEGLĄD TEATRÓW DZIECI I MŁODZIEŻY BAJDUREK 

 KONKURS FOTOGRAFICZNY IM. JANA SUNDERLANDA 

 43. KONKURS AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ  

 17. MAŁOPOSKI KONKURS KOLĘD, PASTORAŁEK I PIEŚNI ZIMOWYCH  

 17. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ 
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D. WYSTAWY organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury  

 „POSZUKIWANIE architektury polskiej, jej ducha, jej odrębnego piękna” - wystawa 

rysunków Tadeusza Baczyńskiego 

 Wystawa rysunku satyrycznego Kichanie mózgu "Salto mortale & populizm" 

 Wystawa malarstwa Jacka Hajnosa 

 Wystawa „Przekrój” - rysunki Dominiki Tomczewskiej-Iskrzyckiej 

 Wystawa Laboratorium Sztuki pt. "Monotypia" 

 Wystawa okolicznościowa z okazji Święta Straży Pożarnej 

 Wystawa fotografii Magdaleny Dąbrowskiej pt. "Pejzaże mojego życia". 

E. MUZEUM DRUKARSTWA W NOWYM TARGU (od lutego 2019)   

1. Warsztaty edukacyjne towarzyszące ekspozycji stałej. Łącznie we wszystkich 

warsztatach brało udział 673 osób.  

2. Wystawa filatelistyczna ze zbiorów Marka Borowicza „100 lat Niepodległości… i co dalej?”. 

 

Ekspozycja w Muzeum Drukarstwa 

3. Warsztaty tworzenia książek „Zróbmy książkę” we współpracy z Wydawnictwem Dwie 

Siostry.  
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4. Wystawa czasowa prac pokonkursowych „Z Drukarni Podhalańskiej. Akcydensy źródłem 

historii mojego regionu”. 

5. Warsztaty typograficzne "Literki!" we współpracy z Wydawnictwem Dwie Siostry. 

6. Muzeum Drukarstwa włączyło się w 9. Noc Muzeów w Nowym Targu.  

7. Wystawa czasowa „Teraz polska książka dla dzieci”. 

8. Wystawa czasowa „Aparaty fotograficzne ze zbiorów Dawida Ancewa i Jacka 

Chrzanowskiego”. 

9. Warsztaty grafiki warsztatowej „Kolograf. Faktura, kształt, forma. 

10. Pierwsze Urodziny Muzeum Drukarstwa, (18-19 października). 

11. Wystawa czasowa mokulito i linorytów „Odloty”. 

12. Warsztaty drukowania kartek świątecznych „Pocztówka ze Świętym Mikołajem. 

Łącznie w ciągu roku Muzeum odwiedziło 3322 osób. 

F. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA: 

Wydano publikację z numerami ISBN - Katalog XXXIX MKF Krajobraz Górski 2019. 

G. ZAIKS:  

Rozliczanie honorariów za prawa autorskie w roku 2019. W roku 2019 za koncerty 

organizowane w MOK odprowadzono kwotę 21 211,83 zł jako honorarium za prawa 

autorskie od wykonanych koncertów. 

H. DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM PODHALAŃSKIEGO IM. CZ. PAJERSKIEGO  

W roku 2019 Muzeum Podhalańskie im. Cz. Pajerskiego w Nowym Targu zorganizowało 

szereg imprez i wydarzeń kulturalnych, w tym m.in: 

1. 2. „Ferie w Muzeum Podhalańskim”. To cykl warsztatów edukacyjnych skierowanych 

do dzieci i młodzieży (5-15 lat), opowiadający etnograficzne historie o tym, jak żyli ludzie, 

zanim wymyślono zegary i kalendarze, a także o dawnych karnawałowych zabawach 

i zwyczajach. 
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2. „Karnawałowe zabawy, wieczorki taneczne i bale z kotylionem” – wernisaż wystawy. 

Wystawa przygotowana w ramach cyklu wystaw „Podhalańskie akcydensy”, prezentujących 

druki ulotne z kolekcji Muzeum Podhalańskiego, dotyczących życia społecznego, gospodarki 

oraz różnych dziedzin życia mieszkańców Nowego Targu i Podhala na przestrzeni wieków. 

3. „Wiosna w Muzeum Podhalańskim”, cykl warsztatów edukacyjnych, skierowanych do 

dzieci i młodzieży.  

 

Warsztaty dla dzieci w Muzeum Podhalańskim im. Cz. Pajerskiego 

4. „Bardejov - Światowe dziedzictwo UNSCO” – wernisaż wystawy międzynarodowej.  

5. „Koń a sprawa polska. W 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”- wernisaż 

wystawy, który odbył się podczas oficjalnych powiatowo-miejskich obchodów Święta 

Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.   

6. Noc Muzeów 2019 „Na koniu i pancerzu w służbie Rzeczpospolitej”.  

7. W obchody jubileuszu 40. rocznicy wizyty Ojca Św. Jana Pawła II w Nowym Targu włączyło 

się Muzeum Podhalańskie, otwierając drzwi wystawy stałej pt. „Miasto Nowy Targ – Jan 

Paweł II: przeszłość i obecność”.  

8. „Na każde wezwanie – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 65 lat Grupy 

Podhalańskiej” – wernisaż wystawy oraz piknik edukacyjny. 
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9. „Wędrówka po życie”- wakacyjny cykl warsztatów edukacyjnych, opowiadających o 

wyprawach w góry i ratownikach GOPR. 

10. W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2019 Muzeum Podhalańskie udostępniło swoje 

ekspozycje stałe i czasowe. Przygotowano wystawę historyczną pt. „673/100 Królewskie 

Wolne Miasto Nowy Targ. 673 nieprzypadkowe słowa o drodze do wolności w 100-lecie 

odzyskania przez Polskę niepodległości”.  

11. Druga ekspozycja czasowa Muzeum Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego: niezwykle 

zdjęcia autorstwa Zofii Kity z Limanowej. 

12. Wystawa fotograficzna pt. "Pod znakiem pary i dymu, czyli galicyjskiej kolei czar w 

obiektywie Piotra Golonki” przygotowana przez Muzeum Podhalańskie im. Czesława 

Pajerskiego w Nowym Targu oraz Urząd Miasta w Nowym Targu w ramach modernizacji 

kolejowej wieży wodnej w Nowym Targu. Była ona jednym z elementów realizacji projektu 

pn. „Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów”, współfinansowany z Programu 

Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020. W obiekcie powstała obok 

wystawy fotograficznej także ekspozycja poświęcona historii linii kolejowej Nowy Targ – 

Królewiany. Koszt inwestycji to 1 014 000,00 zł, z czego 85 % wydatków kwalifikowanych 

pochodzi ze środków unijnych.  

I. PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W NOWYM TARGU  

1. Prowadzenie bieżącej działalności biura: prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej. 

2.  Doskonalenie kadr: szkolenia i konferencje, w których uczestniczyli pracownicy punktu. 

3. Współpraca: 

 z MOT - Małopolską Organizacją Turystyczną,  

 z PIT – Punktami Informacji Turystycznej, 

 z uczelniami i szkołami, 

 z instytucjami samorządowymi: Urząd Miasta Nowy Targ: Wydział Promocji i Sportu, 

Miejski Ośrodek Kultury, Starostwo Nowy Targ, Urząd Gminy Nowy Targ, Euroregion 

TATRY, 

 z Instytucjami prywatnymi: hotele, pensjonaty, wyciągi narciarskie, restauracje, 

zespoły regionalne, wypożyczalnie rowerów, nart, 

 z Muzeum Podhalańskim: pomoc przy organizacji warsztatów dla dzieci oraz imprez 

organizowanych w budynku Muzeum. 

Punkt Informacji Turystycznej w Nowym Targu z siedzibą w Ratuszu przeszedł w 2019 r. 

z wynikiem pozytywnym Certyfikację z ramienia Małopolskiej Organizacji Turystycznej, 
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uzyskując stopień  3 gwiazdek, a także otrzymał Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej, 

uzyskując poziom *** gwiazdek (marzec 2019). 

J. DZIAŁALNOŚĆ IMPRESARYJNA  

Sala widowiskowa w 2019 r. wykorzystywana była bieżąco na imprezy własne MOK, ale także  

wynajmowana była odpłatnie.  

K. DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA  

Sala widowiskowa udostępniana w 2019 r. w ramach współorganizacji MOK ze szkołami 

i instytucjami (nieodpłatnie).  

L. MODERNIZACJA BUDYNKU  

W związku z przystąpieniem do modernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, 

tymczasowa siedziba MOK-u została zlokalizowana w budynku Wieży Wodnej przy ul. 

Kolejowej 164. Ruchome wyposażenie MOK-u zostało rozdysponowane po obiektach (Szkoła 

Podstawowa nr 11, Muzeum Drukarstwa oraz Wieża Wodna). 

MIEJSKA  BIBLIOTEKA  PUBLICZNA W NOWYM TARGU W 2019 ROKU 

W okresie sprawozdawczym MBP zmieniła lokalizację głównej siedziby. Obecnie Biblioteka 

znajduje się w budynku PZU przy ul. Kolejowej 23. Pomieszczenia zajmowane przez 

Bibliotekę mieszczą się na drugim i trzecim piętrze budynku. Bibliotece podlega Filia nr 1, 

znajdująca się przy Al. Kopernika 12 oraz Filia nr 2 usytuowana jest w budynku mieszkalnym 

na os. Niwa.  

 

W okresie sprawozdawczym Biblioteka realizowała swoje cele poprzez zaspokajanie potrzeb 

edukacyjnych, czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, dbanie o stan zbiorów 

bibliotecznych, udostępnianie zbiorów czytelnikom, upowszechnianie i popularyzację książek 

i czytelnictwa. 

 

Na koniec okresu sprawozdawczego stan księgozbioru MBP wynosił 104 895 wol.  

Łącznie księgozbiór powiększył się w 2019 roku o 2053 wol. 

W roku sprawozdawczym ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej skorzystało łącznie 

10 361 czytelników. 

Statystycznie na 100 mieszkańców przypadało 33 czytelników. 
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Czytelnicy według prowadzonej statystyki w zakresie grup wiekowych: 

Przedział wiekowy Ilość czytelników 

do lat 19 2 108 

20-24 lat 1 179 

25-44 lat 4 766 

45-60 lat 1 274 

powyżej 60 lat 1 034 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia czytelnicy w grupach wiekowej 25-44 są najliczniejszą 

grupą. Oprócz tego w tej grupie wiekowej został odnotowany największy wzrost ilości 

czytelników w stosunku do roku ubiegłego.  

Łączna ilość wypożyczeń zbiorów bibliotecznych (zbiory wypożyczane do domu 

i udostępniane na miejscu: książki, czasopisma) wyniosła w 2019 roku 100 719 wol. W liczbie 

tej podane są również sesje, w trakcie których korzystano ze zbiorów w wirtualnej czytelni 

IBUKLibra. 

Statystycznie na 100 mieszkańców wypożyczono 315 wol. 

W okresie sprawozdawczym łączna suma odwiedzin wyniosła  59 729. Odwiedzającymi byli 

użytkownicy wypożyczający książki i czasopisma, uczestnicy imprez popularyzujących książki i 

czytelnictwo, czytelnicy prasy codziennej i użytkownicy komputerów. 

Miejska Biblioteka Publiczna kontynuowała w 2019 roku proces unowocześniania 

świadczonych usług oraz poszerzenia i wzbogaceniu oferty Biblioteki. 

W październiki nastąpiło przeniesienie siedziby MBP do budynku zastępczego (związane 

z rewitalizacją budynku Miejskiego Ośrodka Kultury). Obecnie Miejska Biblioteka Publiczna 

w Nowym Targu mieści się w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych 

(w budynku znajduje się winda oraz podjazd dla wózków). 

Kontynuowany był również proces rozbudowy oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Nowym Targu. W zbiorach Wypożyczalni dla Dorosłych systematycznie powiększano 

kolekcję audiobooków oraz kolekcję literatury obcojęzycznej. Biblioteka ponownie wykupiła 

dostęp do platformy Legimi, dzięki czemu czytelnicy mogli bezpłatnie korzystać z dostępnych 

na niej ebooków. W Czytelni działa wyodrębnione stanowisko komputerowe z dostępem do 

Academica – cyfrowej wypożyczalni, zawierającej zdygitalizowane zbiory Biblioteki 

Narodowej.  
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Ponadto uruchomiony został Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci. Klubowicze otrzymują 

wybrane z listy książki. W kolejnych latach Instytut książki planuje finansowanie spotkań 

autorskich. Swoją działalność systematycznie rozwija DKK dla Dorosłych. 

MBP w 2019 roku ponownie przystąpiła do projektu „Mała książka, wielki człowiek”, który 

ma na celu zachęcić młodsze dzieci do czytania i odwiedzania biblioteki. Dzięki udziałowi w 

projekcie MBP zyskano spore grono nowych czytelników w wieku przedszkolnym. 

Nowotarska Biblioteka przyłączyła się również do ogólnopolskiego projektu „Para buch, 

książka w ruch”, akcji propagującej wśród najmłodszych literaturę popularno-naukową. 

W minionym roku ponownie dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego Biblioteka poszerzyła swoją ofertę o bardzo pokaźny zbiór nowości 

wydawniczych. 

Działania Miejskiej Biblioteki publicznej skupiały się również na organizowaniu wydarzeń i 

akcji promujących czytelnictwo. W 2019 nowotarska MBP wzięła udział w Nocy Bibliotek 

oraz Małopolskich Dniach Książki „Książka i Róża”, odbyła się trzecia edycja „Letniego 

czytania w altanie”. Kontynuowana była akcja bookcrossingu. 

Ponadto Biblioteka przez cały rok prowadziła działalność w zakresie edukacji (lekcje 

biblioteczne i spotkania z zainteresowanymi czytelnikami), udzielała informacji i porad 

bibliograficznych i biograficznych, gromadziła czasopisma oraz materiały dotyczące Nowego 

Targu i jego mieszkańców. Kontynuowano również prowadzenie Kroniki Miasta, która 

publikowana jest w Almanachu Nowotarskim, wydawanym przez Podhalańskie Towarzystwo 

Przyjaciół Nauk.         

 

Spotkanie autorskie Michała Rusinka dla dzieci 
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Narodowe Czytanie 2019 w altanie Parku Miejskiego im. Adama Mickiewicza  

Na terenie miasta Nowy Targ działają (oprócz Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki 

Miejskiej) inne podmioty zajmujące się kulturą na różnych płaszczyznach: 

Są to instytucje: 

 Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury 

 Powiatowe Centrum Kultury 

 Spółdzielczy Dom Kultury 

 Galeria MCK Sokół „Jatki” 

 Państwowa Szkoła Muzyczna im. F. Chopina 

 Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna - Oddział w Nowym Targu. 

 

W Mieście w zakresie kultury działają też liczne towarzystwa i organizacje pozarządowe, 

m.in.: 

 

 Związek Podhalan 

 Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. J. Bednarskiego pw. św. Stanisława Kostki 

 Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu 

 TKA Ferment 

 Stowarzyszenie Viva l`Arte 

 Chór Echo Gorczańskie 

 Miejski Nauczycielski Chór Gorce 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku  

http://www.nowytarg.pl/dane.php?cid=71&vl=1
http://www.nowytarg.pl/dane.php?cid=71&vl=1
http://www.nowytarg.pl/dane.php?cid=71&vl=1
http://www.nowytarg.pl/dane.php?cid=71&vl=1
http://www.nowytarg.pl/dane.php?cid=71&vl=1
http://www.nowytarg.pl/dane.php?cid=71&vl=1
http://www.nowytarg.pl/dane.php?cid=71&vl=1
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 PTTK - Oddział Nowy Targ 

 Stowarzyszenie „Drogami Tischnera” z Łopusznej 

 Towarzystwo Przyjaciół Dziecięcego Zespołu „Mali Śwarni” 

 Zespół góralski „Śwarni” 

 Zespoły góralskie „Hyrni” i „Mali Hyrni”. 

 

Najważniejsze wydarzenia artystyczne w Mieście Nowy Targ w roku 2019: 

 Turniej im prof. Wieczystego 

 Targi Wielkanocne 

 Konkurs Fotograficzny Jana Sunderlana  

 Noc Muzeów 

 Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu im. Tadeusza Pilarskiego  

 Obchody 40-lecia wizyty Ojca Św. Jana Pawła II w Nowym Targu  

 Przywitanie Lata 2019 

 Jarmark Podhalański 

 X Piknik Lotniczy  

 Targi Bożonarodzeniowe  

 Piknik jeździecki  

 Zlot Foodtrucków  

 Dzień Japoński 

 100-lecie Związku Podhalan w Polsce. 

 

Koncert na Przywitanie Lata 2019 
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Wydział Kultury, Sportu i Promocji od lat korzysta z funduszy unijnych, które pozwalają na 

realizację projektów znacząco wpływających na rozwój kultury m.in. poprzez publikację 

poszerzające wiedzę historyczną mieszkańców oraz przybliżające kulturę i zwyczaje 

mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego. 

„Wędrówka śladami historii, kultury i tradycji pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ - 

Kieżmark” 

Realizacja projektu przyczyniła się do wykorzystania dorobku materialnego i społeczno-

kulturowego Nowego Targu i Kieżmarku dla wspólnych działań edukacyjnych promocyjnych. 

Cel projektu odpowiada celowi priorytetu ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego 

i kulturowego obszaru pogranicza i przyczyniła się do osiągnięcia celu szczegółowego 

programu poprzez zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa 

kulturowego przez odwiedzających i mieszkańców. 

W ramach projektu wydane zostały następujące publikacje: album pt. "Nowotarski krajobraz 

z Janem Pawłem II",  przewodnik po mieście Nowy Targ oraz książka pt. "Kieżmark dzieje 

i tradycje", których celem jest popularyzacja wiedzy o mało znanych faktach historycznych, 

kulturowych Nowego Targu i Kieżmarku. Projekt przyniósł wiele korzyści dla obu 

partnerów, poprzez wydanie drukiem albumu, przewodnika i książki, dzięki którym 

potencjalni odbiorcy mają możliwość zapoznania się z historią, kulturą i tradycją miast 

partnerskich. 

 

Ponadto zostały wykonane trzy rzeźby przedstawiające owcę jeżdżącą na rowerze, owcę 

turystykę, owcę pilotkę, które zostały usytuowane na terenie Gminy Miasta Nowy Targ oraz 

przyczyniły się do wzrostu zainteresowania tradycją pasterską i rzeźbiarską pogranicza 

polsko-słowackiego. Bezpośredni beneficjentami projektu są mieszkańcy obszaru wsparcia, 

osoby odwiedzające obszary wsparcia, w tym turyści i inne osoby korzystające z oferty 

kulturowo-rekreacyjnej obszaru objętego programem. 
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Owca turystka na Łapsowej Polanie 

2 grudnia 2018 r. odbyła się premiera filmu „Nowotarski krajobraz z Janem Pawłem 

II”. Emisja filmu odbyła się na antenie TVP 3 Kraków. 

Film zrealizowany w ramach mikroprojektu „Wędrówka śladami historii, kultury i tradycji 

pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ Kieżmark” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego oraz budżetu 

państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Jego realizacja wpisała się 

w przypadające na 2019 rok obchody 40. rocznicy wizyty Ojca Świętego na nowotarskim 

lotnisku. 

Blisko czterdzieści lat temu Nowy Targ odwiedził Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej 

I pielgrzymki do Polski. Do dziś wydarzenie to funkcjonuje w pamięci tysięcy wiernych, 

którzy 8 czerwca 1979 roku uczestniczyli w uroczystościach na nowotarskim lotnisku oraz 

tych, którzy wydarzenie znają tylko z opowieści lub fotografii. 
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Obchody upamiętniające 40-lecie wizyty Jana Pawła II w Nowym Targu 

Główne obchody odbyły się  9 czerwca 2019 roku na nowotarskim Rynku. Punktem 

kulminacyjnym była Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem arcybiskupa Marka 

Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego.  

Zwieńczeniem uroczystości była projekcja homilii, wygłoszonej przez Jana Pawła II podczas 

Mszy św. na nowotarskim lotnisku.  

„Łączy nas woda: Nowy Targ - Kieżmark” 

Realizacja projektu pt. „Łączy nas woda: Nowy Targ - Kieżmark” przyczyniła się do 

wykorzystania dorobku materialnego i społeczno-kulturowego Nowego Targu i Kieżmarku 

dla wspólnych działań edukacyjnych i promocyjnych . 

Cel projektu odpowiada celowi priorytetu ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego 

i kulturowego obszaru pogranicza i przyczyniła się do osiągnięcia celu szczegółowego 

programu, poprzez zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa 

kulturowego przez odwiedzających i mieszkańców. 

Projekt został zrealizowany zgodnie z warunkami umowy i wsparciu finansowym 

mikroprojektu. Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne, które są produktem projektu 

(plakaty, zaproszenia, stojaki) zostały oznakowane logotypami: Programu Interreg V-A Polska 

– Słowacja 2014-2020, Unii Europejskiej, Euroregionu Tatry, Miasta Kieżmark oraz Miasta 

Nowy Targ. Zrealizowany projekt miał duże znaczenie dla pogranicza polsko-słowackiego. 

Realizacja projektu znaczenie wzmocniła efekt transgraniczny, który przejawił się na 

poziomie partnerstwa Miasta Nowy Targ oraz Miasta Kieżmark.  Projekt miał pozytywny 
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wpływ na politykę równych szans i eliminowanie dyskryminacji. Projekt miał pozytywny 

wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju, wnosząc wkład na rzecz 3 poziomów idei 

zrównoważonego rozwoju, wymogi w zakresie ochrony środowiska, aspekt gospodarczy, 

aspekt społeczny. 
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14. SPORT I REKREACJA  

Rozwój oraz popularyzacja kultury fizycznej i sportu również należą do zadań własnych 

gminy. Obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkańców związanych z kulturą fizyczną 

i sportem to również zapewnienie mieszkańcom odpowiednich terenów rekreacyjnych 

i urządzeń sportowych.  

Miasto Nowy Targ przyczynia się do popularyzacji sportu poprzez udzielanie wsparcia 

zarówno pod kątem organizacyjnym, jak również finansowym. Zadania te w imieniu miasta 

realizuje: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji, Wydział Kultury, Sportu i Promocji, Referat ds. 

Sportu i Turystyki, kluby sportowe działające na terenie Miasta, stowarzyszenia kultury 

fizycznej, organizacje pozarządowe oraz jednostki oświatowe.  

Systematycznie aktualizowane jest oznakowanie szlaków: rowerowych, narciarskich, nordic 

walking oraz tras biegowych. Prowadzone są działania w kierunku utrzymania odcinków tras 

rowerowych przebiegających przez Miasto w ramach m.in. Szlaku wokół Tatr oraz Velo 

Dunajec. Miasto stale rozwija sieć ścieżek rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej.  

W 2019 r. Miasto Nowy Targ utrzymywało 18,5 km szlaku narciarstwa biegowego na lotnisku 

w obrębie Rezerwatu Przyrody „Bór na Czerwonem” oraz 5,5 km szlaku w „Borze 

Kombinackim”. Dodatkowo objęto akcją zimowego utrzymania parkingi w okolicach 

narciarskich tras biegowych, czyli przy ul. Lotników i ul. Składowej.  

Rokrocznie Nowy Targ przyznaje dotacje w ramach konkursu projektów na zlecenie zadań 

publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie miasta. 

W 2019 r. przyznano dotacje w wysokości 850.000,00 zł na: 

1. Klub Sportowy Szarotka – dotacja w wysokości 6 00 zł na „Promocję sportu i aktywnego 

stylu życia oraz osiągnięcia wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów 

sportowych”. 

2. KS Gorce - dotacja 35 000 zł na „Nowy Targ w I i II lidze tenisa stołowego kobiet 

i mężczyzn” oraz 12 000 zł na „Nowy Targ w II lidze małopolskiej piłki siatkowej”. 

3. MMKS „Podhale” Nowy Targ -  dotacja 107 000zł na „Udział zawodników MMKS 

Podhale Nowy Targ w rozgrywkach hokeja oraz promocję hokeja na arenie 

międzynarodowej” oraz „Przygotowanie i udział w rozgrywkach hokeja na lodzie 

zawodników MMKS Podhale”, a także 14 000 zł na „Udział zawodniczek MMKS Podhale 

w rozgrywkach Polskiego Związku Unihokeja”. 

4. Nowotarski Klub Piłkarski „PODHALE” - dotacja 97 000 zł na „Wsparcie klubu w walce o 

awans” i „Nowotarski futbol 2019”. 

5. Klub Hokejowy „Podhale” Nowy Targ S.A. - dotacja 560 000 zł na „Sprzyjanie rozwojowi 

sportu na terenie Miasta Nowy Targ”. 
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6. Nowotarski Klub Kolarski - dotacja 3 500 zł na „Szkolenie kolarskie dzieci i młodzieży”. 

7. KS Szkółka Piłkarska „Górale” - dotacja 2 500 zł na: „Piłka nożna szansą na rozwój dzieci 

i młodzieży w Nowym Targu”. 

8. Auto Moto Klub Gorce - dotacja 3 000 zł na „Obóz szkoleniowy w zakresie poprawy 

wyników w sporcie motocyklowym”. 

9. Klub Sportowy Górale - dotacja 10 000 zł na „Osiągnięcia wysokich wyników 

sportowych przez zawodników klubów sportowych”.  

 

 

X Jubileuszowy Bieg Podhalański im. Jana Pawła II 

 

Miasto Nowy Targ przyczynia się do popularyzacji sportów pływackich wśród dzieci 

i młodzieży. Propaguje pływanie jako dyscyplinę wpływającą na wszechstronny rozwój 

zdolności ruchowych. 

Piąta edycja zawodów pływackich o Puchar Burmistrza Nowego Targu, która odbyła się w 

roku 2019 w Pływalni Miejskiej zgromadziła kilkuset zawodników na każdym z cykli zawodów 

z całego kraju. W działalność na rzecz propagowania i rozwoju pływania wpisuje się również 

kolejna edycja Otylia Swim Tour, w której pod patronatem naszej utytułowanej zawodniczki 

Otylii Jędrzejczak młodzi pływacy mogli doskonalić swoje umiejętności.  

W ramach promocji sportu i rekreacji w Nowym Targu miały miejsce następujące 

wydarzenia: 

 X Jubileuszowy Bieg Podhalański im. Jana Pawła II  
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 LXXVIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy im. Tadeusza Pilarskiego na Dunajcu  

 amatorski wyścig kolarski Nowy Targ Road Challenge  

 Małopolski Wyścig Górski i Rodzinny Rajd Rowerowy  

 Piknik Jeździecki  

 XVI Mistrzostwa Pracowników Samorządowych Podhala w Strzelaniu Sportowym,  

 XIX Memoriał im. Franciszka Dworskiego,  

 Ogólnopolski Turniej Siatkówki Kobiet i Mężczyzn,  

 zawody wędkarskich, 

 międzyszkolne zawody sportowe dla uczniów szkól podstawowych w Nowym Targu. 

 

Nowy Targ jest członkiem Małopolskiej Organizacji Turystycznej, która koordynuje inicjatywy 

turystyczne na poziomie regionalnym i ponadregionalnym. 
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15. PROMOCJA MIASTA  

Jednym z ważniejszych zadań samorządu jest budowanie wizerunku i wzmacnianie marki 

Historycznego Miasta Nowy Targ. Zadanie to realizowane jest przez Wydział Kultury, Sportu i 

Promocji Urzędu Miasta a także przez wiele innych instytucji i organizacji pozarządowych 

działających w mieście. 

Budowa Marki Nowotarskiej to działania polegające na: 

1. Rozwijaniu systemu promocji turystycznej Nowego Targu poprzez: 

 wypracowanie jednolitego wzorca dla materiałów promocyjnych 

 dążenie do wpisania miasta i jego zabytków w kulturowe szlaki tematyczne 

przebiegające przez obszar Podhala i całych Karpat 

 wykreowanie symbolu turystycznego Nowego Targu 

 szeroka promocja miasta jako centrum sportowego 

 stworzenie i upowszechnianie kalendarza imprez kulturalnych, turystycznych 

i sportowych z wykorzystaniem Internetu, informacji w prasie lokalnej, regionalnej, 

w radiu i telewizji we współpracy z instytucjami z terenu powiatu nowotarskiego. 

 

Promocja imprez odbywających się na terenie miasta odbywała się poprzez zamieszczanie 

informacji na lokalnych portalach informacyjnych oraz w mediach społecznościowych takich, 

jak: 

 oficjalny funpage na Facebooku Miasta Nowy Targ 

 www.nowytarg.pl 

 www.nowytarg24.tv 

 www.24tp.pl 

 www.podhale24.pl 

 www.goral.info.pl/ 

 www.podhaleregion.pl  

 www.z-ne.pl 

 www.pieniny24.pl 

oraz w prasie:  

 „Tygodnik Podhalański” 

 „Dziennik Polski” 

 „Gazeta Krakowska” 

 „Gość Niedzielny” 

 

 

http://www.nowytarg.pl/
http://www.nowytarg24.tv/
http://www.24tp.pl/
http://www.podhale24.pl/
http://www.goral.info.pl/
http://www.podhaleregion.pl/
http://www.podhaleregion.pl/
http://www.z-ne.pl/
http://www.pieniny24.pl/
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PRZYWITANIE LATA 

Jedna z największych imprez miejskich, która na stałe zapisała się w kalendarzu miasta. 

Koncerty w ramach Przywitania Lata zrzeszają przede wszystkim młodą publiczność. To 

wielkie święto młodych ludzi w mieście. Wydarzenie cieszyło się ogromnym 

zainteresowaniem, zarówno wśród mieszkańców, jak i przyjezdnych turystów. Odzwierciedla 

to frekwencja, w dniu imprezy, kiedy to na nowotarskim rynku zgromadziły się tłumy 

widzów. Gwiazdami wydarzenia była Sarsa oraz Zespół Afromental. Oba koncerty były 

niezwykle udane – energetyczne i żywiołowe. O popularności wydarzenia świadczy również 

wydźwięk materiałów udostępnionych poprzez media społecznościowe (oficjalna strona 

wydarzenia na Facebooku), gdzie liczba odbiorców wynosiła 92,9 tysiąca osób a czynnie               

w dyskusję zaangażowało się 4,6 tys. osób. Statystyki uzyskane z Wydarzenia „Przywitanie 

Lata” na Facebooku przedstawiają również duże zainteresowanie wydarzeniem poza 

obszarem Miasta Nowy Targ. Bezpośredni wpływ na to ma angażowanie zespołów o 

ogólnopolskim  zasięgu, cieszących się dużą popularnością oraz profesjonalną infrastrukturą. 

 TARGI WIELKANOCNE I BOŻONARODZENIOWE 

Organizowane rok rocznie Targi są atrakcją nie tylko dla mieszkańców, ale również dla 

turystów. Oferując regionalne produkty, rękodzieło artystyczne, ceramikę, pamiątki oraz 

dekoracje świąteczne staramy się przede wszystkim o promocję lokalnych przedsiębiorców. 

Rok rocznie odnotowujemy wzrost zainteresowania naszymi Targami, również wśród 

wystawców spoza naszego regionu. O popularności Targów Świątecznych świadczą również 

statystyki wygenerowane poprzez media społecznościowe. W roku 2019 liczba odbiorców 

posta zapraszającego na ósmą edycję wydarzenia wynosiła blisko 50 tys. 

Ważnym elementem przyczyniającym się do ogólnopolskiego rozpowszechnienia informacji 

o wydarzeniach kulturalnych odbywających się na terenie Miasta Nowy Targ były wpisy 

imprez do kalendarzy na portalach internetowych takich jak:  

 www.co-gdzie-kiedy.info 

 www.wrotamalopolski.pl 

 www.cojestgrane.pl/ 

 www.24tp.pl 

Promocja miasta odbywała się również poprzez prowadzenie i redagowanie projektu pn.  

Kulturalna Stolica Podhala, w ramach którego co miesiąc wybierano i prezentowano  

najciekawsze wydarzenia kulturalne w Nowym Targu oraz w powiecie nowotarskim. 

2. Kreowaniu specyficznych produktów lokalnych poprzez: 

1. szeroką promocję regionalnych produktów kulturowych, będących wizytówką Miasta 

i Podhala 

http://www.cojestgrane.pl/
http://www.cojestgrane.pl/
http://www.tygodnikpodhalanski.pl/
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2. opracowanie oferty turystyki aktywnej i oferty sportowej dla różnych grup odbiorców 

3. wsparcie i promocja markowych dyscyplin sportowych Nowego Targu. 

 

Miasto w roku 2019 przeznaczyło na zadania z zakresu kultury i sztuki środki w wysokości 

63 720,00 zł. Dotacje otrzymało 20 organizacji (zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.Z.36.2019 

Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie kultury i 

sztuki w roku 2019). 
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16. WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA  

Promocja Miasta Nowy Targ na arenie międzynarodowej odbywa się głównie poprzez 

współpracę z miastami partnerskimi. Współpraca ta ma na celu wymianę doświadczeń 

między przedstawicielami samorządów oraz instytucji miejskich. Nowy Targ współpracuje 

obecnie z miastami: Kieżmark (Słowacja), Radevormwald (Niemcy), Evry (Francja) oraz 

Roverbella (Włochy). Od wielu lat Miasto Nowy Targ czynnie uczestniczy w pracach 

związków, stowarzyszeń, zrzeszeń miast i gmin. Nowy Targ należy do następujących 

związków i stowarzyszeń:  

 Związek Euroregion „TATRY” w Nowym Targu 

 Stowarzyszenie Koalicja Marek Ziem Górskich. 

W maju 2019 Zastępca Brmistrza Miasta Waldemar Wojtaszek oraz Radni w ramach 

oficjalnej delegacji odbyli dwudniową wizytę w Radevormvald, gdzie wraz z niemieckimi 

przyjaciółmi uroczyście uczcili nadanie skwerowi przed pałacem ślubów nazwy: Nowy Targ. 

Podczas wizyty została odsłonięta pamiątkowa tablica upamiętniająca długoletnią 

współpracę między miastami. To już blisko 35 lat współpracy partnerskiej między miastem 

Nowy Targ a niemieckim Radevormwald. Wszystko zaczęło się w latach 80-tych. zawiązane w 

tamtych czasach przyjaźnie nadal trwają, a dawne wizyty nadal budzą pozytywne 

wspomnienia wśród mieszkańców naszego miasta. 

 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Radevormvald 



Raport o stanie Miasta Nowy Targ 

118 

 

 

Skwer przed pałacem ślubów w Radevormvald 

31 maja 2019 r.  oficjalna delegacja Miasta Nowy Targ udała się do miasta partnerskiego - 

Gminy Stary Targ, gdzie wzięła udział w obchodach 90. rocznicy powstania szkół polskich. 

Szkoła w Starym Targu, utworzona 3 czerwca  1929 r. oraz Szkoła Podstawowa w Waplewie 

Wielkim odegrały ważną rolę w utrzymaniu języka polskiego na Powiślu, które po 

przegranym plebiscycie znalazło się w granicach państwa niemieckiego. 

 

Obchody 90. rocznicy powstania szkoły polskiej w Starym Targu i Waplewie Wielkim, Gmina Stary Targ 

Na zdjęciu delegacja Miasta Nowy Targ z  potomkinią dawnych właścicieli, p. Izabellą Sierakowską-Tomaszewską 
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Szkoła Podstawowa w Starym Targu 

 

Szczegółowe informacje nt. współpracy międzynarodowej Nowy Targ - Kieżmark oraz 

projektów unijnych, realizowanych w tym zakresie, znajdują się w rozdziale 13. KULTURA. 

 

 

 
 

Projekt unijny „Wędrówka śladami historii, kultury i tradycji pogranicza polsko-słowackiego  
Nowy Targ – Kieżmark” 
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17. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

Miasto wspiera działalność organizacji pozarządowych oraz innych organizacji społecznych. 

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 2019”, uchwalony dnia 8 października 

2018 roku Uchwałą Nr LIII/513/2018 Rady Miasta Nowy Targ. 

Dokument ten wypracowany został na zasadach partnerskich i przy uwzględnieniu 

konsultacji społecznych wspólnie przez przedstawicieli sektora zarówno samorządowego, jak 

i pozarządowego. Podstawowym założeniem realizacji Programu jest doskonalenie jakości 

współpracy oraz sposobu realizacji zadań, które dokonywać się ma poprzez poszerzanie 

zakresu zadaniowego, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, wypracowywanie, 

ustanawianie oraz przestrzeganie standardów.  

Standardy te to realizacja współpracy w oparciu o zasady pomocniczości, suwerenności 

stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.  

Zgodnie z zapisami programu współpraca władz Miasta z organizacjami „trzeciego 

sektora” miała charakter zarówno finansowy, jak i pozafinansowy. Współdziałanie z 

organizacjami pozarządowymi zgodnie z wymogami prawa odbywało się w ramach 

wspierania lub powierzania 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 w ramach Programu opierała się na wspieraniu lub powierzaniu 

realizacji zadań w zakresie sfery publicznej w następujących zadaniach:  

 Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

 Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz promocji miasta 

 Zadania z zakresu turystyki i rekreacji 

 Zadania z zakresu pomocy społecznej 

 Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 

 Zadanie z zakresu edukacji 

 Zadanie z zakresu ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska 

 Zadania z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i 

ochrony praw dziecka. 

 

Na zadania objęte konkursami ofert w 2019 r. w budżecie Miasta Nowy Targ została 

przeznaczona kwota w wysokości 3 169 786 zł. 
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 Kultura Fizyczna – 240 000 zł 

 Kultura Fizyczna – Sprzyjanie Rozwojowi Sportu – 850 000 zł 

 Kultura i Sztuka – 63 720 zł 

 Ochrona Zdrowia - Przeciwdziałanie Alkoholizmowi – 230 000 zł 

 Pomoc Społeczna – 367 000 zł 

 Turystyka – 5 000 zł 

 Pomoc Społeczna – zadanie zlecone (administracja rządowa) – 673 486 zł 

 Edukacja – 21 300 zł.  

 

 

 



Raport o stanie Miasta Nowy Targ 

122 

18. BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE  

Bezpieczeństwo mieszkańców jest jednym z podstawowych zadań własnych samorządu. Nad 

bezpieczeństwem mieszkańców Nowego Targu czuwają wyspecjalizowane jednostki 

działające na terenie Miasta i są to między innymi: Komenda Powiatowa Policji, Państwowa 

Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Sanepid, GOPR, Maltańska Służba Medyczna, 

Wodne Pogotowie Ratunkowe, Szpitalny Odział Ratunkowy oraz Gminny Zespół Zarządzania 

Kryzysowego, w którego skład wchodzą przedstawiciele w/w służb.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Targu jest częścią Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego. Miasto dba o odpowiednie wyposażenie jednostki OSP w sprzęt do niesienia 

pomocy w wypadkach drogowych, pożarach i innych zdarzeniach. 

W roku  2019  OSP Nowy Targ otrzymała dotację w wysokości 149 800 zł na realizację zadań 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz zadania w ramach pozyskanych środków z 

programu „Bezpieczna Małopolska", a także w ramach Budżetu Obywatelskiego na projekt 

„Publiczny dostęp do AED i szkolenia z pierwszej pomocy" (bezpłatne szkolenia z pierwszej 

pomocy dla mieszkańców miasta oraz zakup sprzętu dla OSP). 

 

Dodatkowo w zakresie realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego w roku 2019 zakupiono 

zestaw AED dla GOPR oraz 7 zestawów AED, zakupionych przez: Urząd Miasta (1 zestaw), 

Miejskie  Centrum Sportu i Rekreacji (4 zestawy – do zamontowania na Miejskiej Pływalni, 

Hali Gorce, Lodowisku oraz Stadionie Miejskim im. Józefa Piłsudskiego), Miejski Ośrodek 

Kultury w Nowym Targu (2 zestawy – do zamontowania w Ratuszu i budynku MOK - po 

remoncie). Koszt realizacji zadania to ok 80 000 zł. 

 

 W minionym roku OSP brała udział w gaszeniu 23 pożarów, likwidacji 79 zagrożeń 

miejscowych, 5 zabezpieczeniach rejonu. 9 alarmów okazało się fałszywych. 

 

Komenda Powiatowa Policji w 2019 roku wszczęła ogółem 2412 postępowań 

przygotowawczych, tj. o 36 więcej niż w 2018 roku uzyskując dynamikę na poziomie 

101,51%. 

Na terenie Miasta Nowy Targ Komenda Powiatowa Policji wszczęła 708 postępowań 

przygotowawczych, tj. o 59 mniej niż w 2018 roku (767 postępowań przygotowawczych), 

uzyskując dynamikę na poziomie 92,30%. 
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Tabela nr 31: Przestępczość w poszczególnych kategoriach na terenie M. Nowy Targ 

Kategoria przestępstwa 2018 2019 spadek/wzrost 

zabójstwa 1 0 -1 

zgwałcenia 4 3 -1 

kradzieże z włamaniem 35 27 -8 

kradzieże cudzej rzeczy 110 77 -33 

uszkodzenia mienia 78 62 -16 

rozboje 8 8 0 

bójka lub pobicie 5 6 +1 

uszczerbek na zdrowiu 9 17 +8 

krótkotrwałe użycie pojazdu 5 1 -4 

Kierowanie w stanie nietrzeźwym 52 50 -2 

Znęcanie nad rodziną 15 22 +7 

oszustwa  44 39 -5 

przestępstwa z ustawy o narkomanii 27 22 -5 
Źródło informacji: Raport Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu 

Wykrywalność ogólna przestępstw w 2019 roku wyniosła 70,98 % i była o 4,15% niższa niż w 

2018 roku. Wskaźnik wykrywalności w tym zakresie dla województwa małopolskiego wyniósł 

w 2019 roku 79,50%. 

Na podstawie uchwały budżetowej oraz uchwał Rady Miasta z dnia 20 maja 2019 roku 

przekazano środki finansowe na „Fundusz Wsparcia Policji”, w wyniku których kwotą 25 000 

zł sfinansowano dodatkowe piesze patrole oraz 30 715 zł, którą to sumę przeznaczono na 

zakup oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.  

Z udziałem funkcjonariuszy Policji przeprowadzono szkolenie sprzedawców napojów 

alkoholowych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  
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19. PODSUMOWANIE 

Analizując ogólnie sytuację społeczno-gospodarczą Miasta Nowy Targ należy stan Miasta 

ocenić pozytywnie. Finanse Miasta są w dobrej kondycji, spłacamy stopniowo zadłużenie, a 

dochody z roku na rok rosną, chociaż w sytuacji dodatkowych zadań, nakładanych na 

samorządy, istnieje ryzyko ograniczenia możliwości inwestycyjnych i wzrostu wydatków 

bieżących.  

Wyrażam przekonanie, że dla nowotarżan zainteresowanych Miastem Nowy Targ lektura 

„Raportu o stanie Gminy Miasta Nowy Targ za rok 2019” okaże się interesująca i przydatna, 

tym bardziej, że w kolejny okres wkraczamy z nową „Strategią Rozwoju Miasta na lata 2019 – 

2023 z perspektywą do roku 2030”. Opracowany materiał wskazuje na to, że władze 

samorządowe Miasta Nowy Targ podejmują nieustanne działania zmierzające do 

zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz poprawy stanu środowiska z myślą 

o przyszłych pokoleniach. 

 


