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1. O RAPORCIE 

Burmistrz Miasta Nowy Targ zgodnie z dyspozycją art. 28aa. ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym przedstawia „Raport o stanie Miasta Nowy Targ za rok 2021”. Raport 
obejmuje podsumowanie działalności w roku poprzednim i jest źródłem wiedzy o działalności 
nowotarskiego samorządu lokalnego. 

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą 
radni, zabierając głos. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą wziąć udział mieszkańcy. 
Mieszkaniec Miasta Nowy Targ, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady 
Miasta Nowy Targ, pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Liczba miesz-
kańców mogących zabrać udział w debacie wynosi 15 chyba, że Rada Miasta postanowi inaczej. 
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja 
Rady Miasta, podczas której ma być przedstawiany raport. Termin Sesji ustalono na dzień 27 
czerwca 2022 r. Zgłoszenie wraz z zebranymi podpisami należy złożyć w Wydziale Obsługi 
Mieszkańców i Przedsiębiorców Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pokój 001. Do głosu 
dopuszczani są mieszkańcy według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego 
Rady. 

Oddając w Państwa ręce Raport, chciałbym podkreślić, że jest to dokument, który w skonden-

sowanej formie zawiera najistotniejsze informacje dotyczące spraw bieżących, ważnych wyda-

rzeń i rozwoju naszego Miasta.  

 

 

 

Serdecznie zapraszam do lektury! 

 
Grzegorz Watycha 

 
Burmistrz Miasta 
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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, uwa-

runkowania administracyjne i atrakcje kulturalne sprawiły, iż Nowy Targ jest uznawany za nie-

formalną 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. Znaj-

dują się tutaj siedziby wielu instytucji o znaczeniu regionalnym, m. in. szpital, sąd, urzędy mia-

sta, gminy, powiatu, Urząd Skarbowy, Powiatowy Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecz-

nych, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa, banki, Euroregion „Tatry”, liczne organiza-

cje 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 należą-

cymi do powiatu nowotarskiego, tj. z gminą wiejską Nowy Targ oraz 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 

 

2272 ha         44,49 % 

Grunty leśne oraz zadrzewione  1780 ha         34,85 % 

Grunty zabudowane i zurbanizowane  921 ha           18,03 % 

Grunty pod wodami  81 ha               1,59 % 

Pozostałe tereny w tym nieużytki i tereny różne  53 ha              1,04 % 

2. Liczba obrębów geodezyjnych  1 

3. Liczba działek ewidencyjnych  37 580 

Źródło: Ewidencja Gruntów i Budynków prowadzona przez Starostę Nowotarskiego 

Miasto Nowy Targ nie dzieli się formalnie na dzielnice, natomiast składa się z tradycyjnie identy-

fikowanych części, takich jak: Stare Miasto i Śródmieście, Równia Szaflarska (pot. Bloki), Ibisor, 

Bór, Niwa i Dział, Kowaniec i Kokoszków, Podmieścisko oraz Czerwone (Lotnisko). 
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2.3. Demografia  

Liczba ludności Nowego Targu wyniosła w 2021 r. 31 508 osób. W porównaniu z rokiem 2020 

liczba mieszkańców zmniejszyła się o 342 osoby. Kobiety stanowiły 52,8 % ogółu mieszkańców,  

a mężczyźni 47,2 %.  

Tabela nr 2: Liczba ludności Miasta Nowy Targ w latach 2018-2021 

Wyszczególnienie 
Liczba osób 

w 2018 
Liczba osób 

w 2019 
Liczba osób 

w 2020 
Liczba osób 

w 2021 

Mieszkańców ogółem 32 193 31 979 31 850 31 508  

w tym: 

zameldowani na pobyt stały 32 193 31 979 31 850 31 114  

zameldowani na pobyt czasowy 399 453 274 394  

kobiety 16 986 16 865 16 821 16 629  

mężczyźni 15 207 15 114 15 029 14 879  

uprawnieni do głosowania w wyborach po-
wszechnych 26 293 

 
26 063 

 
25 796 

 
25 819  

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 

Tabela nr 3: Gęstość zaludnienia w latach 2018-2021 

Rok 
Powierzchnia 

km² 
Liczba ludności 

Liczba ludności na 

1 km² 

2018 51,03 32 183 630,66 

2019 51,07 31 979 626,07 
2020 51,07 31 850 623,65 
2021  51,07   31 508   616,96  

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 

Tabela nr 4: Migracja w latach 2018-2021 

Wyszczególnienie 
Liczba osób 

w 2018 
Liczba osób 

w 2019 
Liczba osób 

w 2020 
Liczba osób 

w 2021 

przybyło do Nowego Targu z innych gmin na 
pobyt stały 

207 211 208  274 

zmieniło miejsce zamieszkania na terenie 
miasta Nowy Targ 

391 292 300  266 

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

205 279 239  274 

 
zgłosiło czasowy wyjazd za granicę  

 
0 

 
3 

 
27 

 
 6 

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 

Zjawisko migracji jest ważną determinantą w zakresie potencjału demograficznego. 
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Tabela nr 5: Przyrost naturalny w latach 2018-2021 

Rok Liczba urodzeń Liczba zgonów Przyrost naturalny Dynamika w % 

2018 330 307 23 107,49 

2019 297 318 -21 93,40 

2020 296 365 -69 81,09 

2021 265  383 -118 69,19 

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 

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

Obywatelskich  

Rodzaj zadania 2018 2019 2020 2021 

Liczba sporządzonych aktów urodzeń (tryb zwy-
kły i szczególny) 

1743 1831 1636 1906  

Liczba sporządzonych aktów małżeństw (tryb 
zwykły i szczególny) 

402 408 308 370  

Liczba sporządzonych aktów zgonów (tryb zwy-
kły i szczególny) 

1085 1044 1175 1358  

Liczba wpisów aktów zagranicznych do polskich 
ksiąg 

369 373 242 519  

Liczba sprostowań lub uzupełnień 402 384 266 552  

Liczba decyzji administracyjnych dotyczących 
administracyjnej zmiany imienia lub nazwiska 

54 41 40 47  

Liczba zaświadczeń o zdolności prawnej do 
zawarcia małżeństwa za granicą 

8 9 8 12  

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 
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3. WŁADZE MIASTA 

3.1 Rada Miasta Nowego Targu 

Rada Miasta Nowy Targ jest organem stanowiącym i kontrolnym. Rada Miasta i stałe Komisje 

Rady Miasta działały w oparciu o zatwierdzony roczny plan pracy. 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 te-

matyczne. 

W 2021 r. Rada Miasta Nowy Targ w składzie:  

1. Grzegorz Luberda – Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ,  

2. Marek Mozdyniewicz - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowy Targ, 

3. Jan Łapsa - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowy Targ, 

4. Stefania Drąg-Iłęda - Radna Rady Miasta Nowy Targ, 

5. Szymon Fatla - Radny Rady Miasta Nowy Targ, 

6. Bartłomiej Garbacz - Radny Rady Miasta Nowy Targ, 

7. Ewa Garbacz - Radna Rady Miasta Nowy Targ, 

8. Bożena Groń - Radna Rady Miasta Nowy Targ, 

9. Artur Kret - Radny Rady Miasta Nowy Targ, 

10. Paweł Liszka - Radny Rady Miasta Nowy Targ, 

11. Agata Michalska - Radna Rady Miasta Nowy Targ, 

12. Lesław Mikołajski - Radny Rady Miasta Nowy Targ, 

13. Ewa Pawlikowska - Radna Rady Miasta Nowy Targ, 

14. Leszek Pustówka - Radny Rady Miasta Nowy Targ, 

15. Jacenty Rajski - Radny Rady Miasta Nowy Targ, 

16. Danuta Sokół - Radna Rady Miasta Nowy Targ, 

17. Krzysztof Sroka - Radny Rady Miasta Nowy Targ, 

18. Andrzej Swałtek - Radny Rady Miasta Nowy Targ, 

19. Danuta Szokalska-Stefaniak - Radna Rady Miasta Nowy Targ, 

20. Katarzyna Wójcik - Radna Rady Miasta Nowy Targ, 

21. Włodzimierz Zapiórkowski – Radny Rady Miasta Nowy Targ. 

W roku 2021 odbyło się 11 Sesji Rady Miasta w tym 1 Sesja Nadzwyczajna.  

Analiza podjętych uchwał przez Radę Miasta za rok 2021: 

Ilość podjętych uchwał – 118, 1 obwieszczenie 

z tego Akty prawa miejscowego - 51 

Ilość rozstrzygnięć nadzorczych – 0 

Ilość stwierdzonych nieważności - 0 
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Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Nowy Targ w roku 2021 stanowi 

załącznik do Raportu. 

Analiza wniosków i interpelacji radnych za rok 2021: 

Ilość złożonych interpelacji i zapytań - 163 

Ilość złożonych wniosków - 0 

Ilość odpowiedzi na sesji – 0 

Ilość odpowiedzi pisemnych – 163 

Ilość interpelacji przekazanych do załatwienia przez inne organy – 0 

Rada Miasta rozpatrzyła 1 skargę na bezczynność organów Miasta Nowy Targ – skarga bezza-

sadna i oddalona.   

Rada Miasta rozpatrzyła następujące skargi na Dyrektora OPS: 

• 1 skarga ze względu na wycofanie skargi – umorzenie postępowania skargowego. 

• 2 skargi (obydwie skargi złożone przez jedną osobę) uznane za bezzasadne. 

• 2 skargi (jedna ze skarg zawiera siedem różnych pism, wszystkie złożone przez jedną 

osobę) uznane za bezzasadne.   

Rada Miasta rozpatrzyła 1 petycję mieszkańca Miasta – odmowa uwzględnienia ul. Kwiatowej 

do kategorii dróg gminnych.  

Rada Miasta rozpatrzyła 2 petycje mieszkańców Miasta Nowy Targ – 1 petycja została przeka-

zana wg. właściwości, a 2 petycja została częściowo pozytywnie rozpatrzona.  

3.2. Burmistrz Miasta Nowego Targu 

Burmistrz sprawuje władzę wykonawczą, a do jego zadań należą realizowanie uchwał Rady Mia-
sta Nowego Targu, kierowanie bieżącymi sprawami oraz reprezentowanie miasta na zewnątrz. 
Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek orga-
nizacyjnych. Prowadzenie określonych spraw powierza dwóm Zastępcom, Skarbnikowi Miasta 
oraz Sekretarzowi Miasta. 

Ścisłe Kierownictwo Urzędu Miasta to: 

– Burmistrz Nowego Targu - Grzegorz Watycha 

– I Zastępca Burmistrza – Waldemar Wojtaszek 

– II Zastępca Burmistrza – Joanna Iskrzyńska-Steg 

– Skarbnik Miasta – Łukasz Dłubacz 

– Sekretarz Miasta – Zbigniew Strama 
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3.3. Miejskie Jednostki Organizacyjne 

Tabela nr 7: Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych miasta Nowy Targ 

L. p. Jednostki budżetowe 

1 Urząd Miasta Nowy Targ 

2 Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu 

3. Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu 

4. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu 

5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu 

6. Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu 

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

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

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

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

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

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

13. Przedszkole nr 4 w Nowym Targu 

14. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Targu 

 

Ponadto w mieście działają instytucje kultury, posiadające osobowość prawną, które realizują 

zadania gminy, a są to: Miejskie Centrum Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna. Zadania gminy 

realizują również powołane do tych celów Spółki prawa handlowego: 

– 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. 
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3.4. Urząd Miasta Nowy Targ  

Jednostką organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz realizuje zadania wynikające 

z przepisów prawa oraz uchwał podejmowanych przez Radę Miasta jest Urząd Miasta. 

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

zacji pozarządowych, inwestorów, kontrahentów, programowanie i realizację zadań w zakresie 

planowania i zarządzania przestrzeni miejskiej, współpracę z podmiotami gospodarczymi, dzia-

łania 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 pro-

gramowymi 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 2021 Urząd Miasta Nowy Targ zatrudniał 137 osób, w tym na stanowiskach 

urzędniczych – 109 pracowników (ścisłe Kierownictwo Urzędu – to 5 osób, kierownicy komórek 

organizacyjnych urzędu – 19 osób). Pozostałe osoby to pracownicy na stanowiskach pomocni-

czych i obsługi. 89 % osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych to osoby 

z wykształceniem wyższym (86 % w grupie stanowisk urzędniczych i pomocniczych). 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.). W ubiegłym roku wydatki na szkolenia pracowników wynio-

sły łącznie 63 945,80 zł - nieco więcej niż w 2019 roku (nie możemy porównywać wydatków  

z rokiem 2020, w którym wydatkowano ok. 34 tys. zł, gdyż z uwagi na pandemię, firmy szkole-

niowe nie prowadziły działalności aż do czasu uruchomienia szkoleń on-line pod koniec roku. 

Liczba dni szkoleniowych przypadających na 1 pracownika to 2,21 (2020 – 1,07, 2019 – 2,52).  
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W celu zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych usług w zakresie wykonywania zadań 

publicznych w Urzędzie Miasta funkcjonuje System Zarządzania Jakością.  

 

Corocznie zgodność z normą i wdrożonymi procedurami potwierdzana jest zewnętrznymi audy-

tami nadzoru. Ostatni audyt nadzoru został przeprowadzony w czerwcu 2021 r.   

Kierunki działania Urzędu Miasta wyznacza przyjęta Zarządzeniem Burmistrza Polityka Jakości. 

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

nym z mierników skuteczności funkcjonowania SZJ jest kreowanie pozytywnego wizerunku 

Urzędu. 

Corocznie prowadzone są badania poziomu zadowolenia klientów Urzędu Miasta. W 2020 r. 

badanie satysfakcji klientów było praktycznie niemożliwe (zwłaszcza w formie stacjonarnej,  

w formie papierowej ankiety wypełnionej w Urzędzie) ze względu na ograniczenia w funkcjo-

nowaniu urzędów w Polsce, w tym naszego Urzędu Miasta, wprowadzane centralnie, a spowo-

dowane epidemią koronawirusa. Ilość ankiet, zarówno tych wypełnianych za pośrednictwem 

strony internetowej, jak i ankiet „papierowych” była znikoma. W 2021 r. powoli wszystko zaczę-

ło wracać do normy, dlatego zdecydowano, że raport z badania satysfakcji klientów powstanie 

w roku 2022 i obejmie dane z ankiet składanych od maja 2020 r. do kwietnia 2022 r.  

Badaniu poddajemy również skargi na działalność Urzędu Miasta. W 2021 r. zarejestrowano 

cztery skargi i jeden wniosek. Przedmiotem wniosku było przekazanie do szkół petycji dot. 

uczestnictwa w programie edukacyjnym „Przygotujmy lepszy świat”, natomiast przedmiotem 

skarg rozpatrzonych przez Burmistrza było: 

• brak odpowiedzi na pismo – skargę (zarejestrowaną w wydziale merytorycznym,  

bez przekazania do rejestru AiK) - skarga zasadna; 

• niepełne i nierzetelne informacje zawarte w odpowiedziach na pisma – skarga 

bezzasadna; 

• niewłaściwe udzielenie odpowiedzi na pismo dot. realizacji inwestycji remontu 

ul. Długiej – skarga bezzasadna; 

• doręczenie przesyłki przez osobę nieupoważnioną – skarga zasadna. 

Skargi zostały rozpatrzone w obowiązującym terminie, a osobom składającym je udzielono pi-

semnie stosownych wyjaśnień. Liczba skarg rozpatrzonych przez Burmistrza Miasta w 2021 r. 
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nie odbiega znacznie od zarejestrowanych w latach ubiegłych (za wyjątkiem 2020 r., w którym 

nie zarejestrowano żadnych), bowiem w 2019 r. zarejestrowano 2 skargi, w 2018 r. - 1 skargę  

i w 2017 r. – 3 skargi i w 2016 r. - 5 skarg – nie można zatem określić konkretnej tendencji 

(wzrost/spadek). 

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, ustala-

nia stawek czynszów w lokalach komunalnych, powoływania i odwołania dyrektorów placówek 

oświatowych, ogłaszania konkursów na zadania publiczne oraz zarządzenia dotyczące organiza-

cji i funkcjonowania urzędu jako kierownik Urzędu.  

Tabela nr 8: Ilość wydanych Zarządzeń Burmistrza Miasta 

L.p. Wyszczególnienie Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

1. 
Zarządzenia Burmi-
strza Miasta jako or-
ganu  

290 260 170 161 184 

2. 
Zarządzenia Burmi-
strza jako Kierownika 
Urzędu Miasta 

35 47 35 35 38 

 Razem  325 307 205 196 222 
Źródło: Urząd Miasta – Rejestr zarządzeń 

Od wielu lat analizujemy i porównujemy wskaźniki dot. postępowań administracyjnych 

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

zuje poniższa tabela. 

Tabela nr 9: Dane dotyczące postępowań administracyjnych w Urzędzie Miasta 

Wyszczególnienie Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Ilość wydanych decyzji w 
UM 

18 034 18 711 19 593 
19 461 

W tym decyzje podatkowe  16 485 18 060 18 048 18 009 

Ilość odwołań od decyzji  14 5 5 8 

Ilość decyzji uchylonych do 
ponownego rozpatrzenia  

1 3 1 3 

Liczba wydanych postano-
wień 

1 711 822 
2 010 1 646 

Liczba postanowień uchy-
lonych  

0 3 
2 2 

Liczba zażaleń złożonych 
na postanowienia  

1 3 6 5 
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Liczba wydanych dowodów 
osobistych  

3 720 2 870 2 083  2362 

Przeciętny czas oczekiwa-
nia na wydanie dowodu 
osobistego  

do 30 dni ok. 3 tygodnie 
ok. 3 tygo-

dnie 

ok. 3 tygo-

dnie 

Wnioski o wydanie dowo-
du osobistego złożone 
przez e-PUAP 

81 143 241 248 

Przeciętny czas oczekiwa-
nia na decyzję o warun-
kach zabudowy 

około 3 mie-

siące 
2 miesiące 2 miesiące 2 miesiące 

Źródło: Wydział Administracji i Kadr Urzędu Miasta 

W Wydziale Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców ewidencjonowana jest korespondencja 

kierowana do Urzędu Miasta oraz wnioski o udzielenie informacji publicznej. Wydział prowadzi 

również Punkt Poświadczenia Profilu Zaufanego.  

Źródło: Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców Urzędu Miasta 

Od 2020 r. wszystkie sprawy są rejestrowane elektronicznie w systemie zarządzania dokumen-

tami i sprawami – eDokumencie co znacznie usprawniło pracę w zakresie obiegu dokumentów, 

a także wpłynęło pozytywnie na komunikację między komórkami organizacyjnymi Urzędu. 

Tabela nr 10: ilość złożonych petycji w Urzędzie Miasta 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

11 13 18 13 
Źródło: Wydział Administracji i Kadr Urzędu Miasta 

Osoby posiadające status bezrobotnego, a spełniające warunki, o których mowa w ustawie  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mogły skorzystać z odbycia stażu w Urzędzie 

Miasta. W 2021 r. z tej formy zdobywania doświadczenia zawodowego skorzystało 9 osób. Prak-

tyki zawodowe odbyło 18 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 oraz 

operatorów lokalnych, w tym Nowotarską Telewizję Kablową sp. z o.o.  

 2018 2019 2020 2021 

Korespondencja wpływająca 23 839 27 761 27 947 27 495 

Wnioski o informację pu-

bliczną 

 109 102 127 

Potwierdzanie profili zaufa-

nych 

371 485 641 779 
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Na terenie miasta Nowy Targ funkcjonuje 14 punktów dostępu do Internetu typu Hotspot usy-

tuowanych w Rynku, budynku Ratusza, Parku Miejskim, na terenie Miasteczka Komunikacyjne-

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

PKP, kawiarence w Miejskiej Pływalni i Stadionie Miejskim. Dostęp do Internetu jest realizowa-

ny z wykorzystaniem infrastruktury Nowotarskiej Telewizji Kablowej sp. z o.o.  

W Urzędzie Miasta funkcjonują rozwiązania informatyczne, których głównym celem jest 

usprawnianie komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami. Działa miejski portal informacyjny 

www.nowytarg.pl, który jest platformą o najważniejszych działaniach i wydarzeniach podejmo-

wanych przez Miasto Nowy Targ, Biuletyn Informacji Publicznej BIP, platforma do konsultacji 

społecznych budżetu obywatelskiego, portal społecznościowy Facebook, którego głównym ce-

lem jest promocja miasta, informowanie o wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz dialog 

z mieszkańcami. Poza centralnymi usługami, takimi jak: e-PUAP, ŹRÓDŁO, CEIDG, możliwe jest 

załatwienie spraw z zakresu usług publicznych w Urzędzie Miasta przez portal 

https://eurzad.nowytarg.pl/. E-mapa oraz InspireHUB to portale poświęcone informacjom prze-

strzennym Miasta Nowy Targ. Od 2020 roku trwa rozbudowa portalu InspreHUB zawierającego 

dane przestrzenne miasta Nowy Targ wraz z aplikacją QGIS z nakładką GIAP. Baza danych zawie-

ra kompletny zbiór danych przestrzennych oraz dodatkowe warstwy uwzględniające min. ewi-

dencję zabytków, dane o podatkach lokalnych oraz dane związane z ochroną środowiska.  

W roku 2021 wdrożono dodatkowe oprogramowanie Firmy Rekord SI, do obsługi Urzędu. Są to 

moduły do przygotowania i wysyłki elektronicznych tytułów wykonawczych (eTW), obsługi Pra-

cowniczych Planów Kapitałowych (PPK) i obsługi zezwoleń na sprzedaż alkoholi (eAlkohole2). 

Zakupiono loader na osiem taśm serii LTO8 do obsługi kopii zapasowych, oraz zmodernizowano 

salę konferencyjną 020 przez montaż projektora podsufitowego i wykonanie ściennego ekranu. 

Działania podejmowane przez administrację Miasta są na bieżąco poddawane różnorakim kon-

trolom. Uprawnienia kontrolne w stosunku do samorządu ma: Wojewoda Małopolski, Regio-

nalna Izba Obrachunkowa, Najwyższa Izba Kontroli oraz inne jednostki, np. Urząd Kontroli Skar-

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

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

2021 miało miejsce 6 kontroli w Urzędzie Miasta. Wydane zalecenia pokontrolne stanowią 

materiał do dalszej poprawy funkcjonowania administracji.  

W roku 2021 przeprowadzono audyty w Miejskim Centrum Kultury oraz Miejskiej Bibliotece 

Publicznej. 

Ponadto w Urzędzie Miasta przeprowadzono 14 audytów w ramach Systemu Zarządzania Jako-

ścią. Konsekwencją działań kontrolnych i audytowych są podejmowane działania korygujące. 

https://eurzad.nowytarg.pl/
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3.5. Ciała doradcze  

Nowotarska Rada Seniorów  
 
Przedstawiciele Nowotarskiej Rady Seniorów w 2021 roku brali czynny udział w Sesjach Rady 
Miasta Nowy Targ, Komisjach Rady Miasta oraz uroczystościach organizowanych przez władze 
Miasta. Rada podjęła 6 Uchwał, które dotyczyły: zapewnienia prawidłowej realizacji zadań 
statutowych, ułatwienia seniorom dostępu do oferty kulturalnej, udostępnienia dóbr  
w przestrzeni publicznej oraz zabezpieczenia w budżecie Miasta Nowy Targ na rok 2022 środków 
finansowych na aktywizację Seniorów.  
 
W 2021 roku odbyło się 8 Sesji Nowotarskiej Rady Seniorów, w których oprócz Radnych 
Seniorów udział brali przedstawiciele instytucji tj. Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejskie 
Centrum Kultury, Miejski Zakład Komunikacji, przedstawiciele Rady Miasta, przedstawiciele 
Fundacji MiLA. Dnia 30 sierpnia odbyła się Sesja Nadzwyczajna z udziałem przedstawicieli Rad 
Seniorów zrzeszonych w Małopolskiej Sieci Rad Seniorów oraz Pani Poseł Anny Paluch.  
 
Nowotarska Rada Seniorów we współpracy z fundacją MILA oraz z Urzędem Miasta Nowy Targ 
rozpoczęła prace nad opracowaniem Polityki Senioralnej. Polityka senioralna to, ze względu  
na postępujący kryzys demograficzny w całej Europie, jedna z kluczowych polityk społecznych. 
To celowe działania organów administracji publicznej wszystkich szczebli oraz innych organizacji  
i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego 
starzenia się. 

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Nowym Targu jest organem doradczym 

Burmistrza Miasta Nowy Targ.  

W roku 2021 odbyły się 4 posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 

Tematyka posiedzeń w roku 2021 r. obejmowała: 

1. zaopiniowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Nowy Targ – os. Marfiana Góra; 

2. zaopiniowanie projektów zmian: mpzp Nowy Targ 6.I, mpzp Nowy Targ 23 (Niwa – Grel), 

mpzp Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska), mpzp Nowy Targ 32 (Ludźmierska I); mpzp No-

wy Targ 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe), 

3. zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: mpzp 

Nowy Targ 37 (Kasprowicza); 

4. zaopiniowanie wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego: Nowy Targ 16, Nowy Targ 20 (Oleksówki - Dzubasówki), Nowy Targ 22 (Centrum), 

Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska), Nowy Targ 32 (Ludźmierska I), Nowy Targ 33 (Zajezd-

nia); 
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5. zaopiniowanie wniosków o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego Miasta Nowy Targ; 

6. dyskusja nad rozwiązaniami komunikacyjnymi dot. północnej obwodnicy miasta wraz  

z wizją w terenie. 

Kapituła Honorowa Miasta Nowy Targ 

Obecnie trwa kadencja Kapituły Honorowej powołanej Uchwałą Nr XXII/227/2020 Rady Miasta 

Nowy Targ z dnia 7 września 2020 r. 

W roku 2021 r. Kapituła obradowała jeden raz i zaopiniowała 2 wnioski o przyznanie Medalu 

„Zasłużony dla Sportu” oraz 2 wnioski o przyznanie Medalu „Zasłużony dla Kultury”. 
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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 przy-

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

na okres roku kalendarzowego.  

Tabela nr 11: Plan dochodów budżetowych w latach 2018-2021 

Rok Plan dochodów 
Wykonanie planu docho-

dów 
Wykonanie w  % 

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

2019 171 111 555 177 638 297,00 103,80 

2020 177 679 577 183 239 165,29 103,10 

2021 201 987 702,09 206 162 283,51 102,07 
Źródło: Biuro Budżetu i Analiz Urzędu Miasta 

W porównaniu do 2020 roku dochody ogółem wzrosły o 12,51 %, tj. o kwotę 22,9 mln zł, przy 

czym dochody bieżące są wyższe o kwotę 22 404 770,62 zł. Natomiast dochody majątkowe  

są większe o 574 087,37 zł. 

Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem budżetu Gminy za 2021 r.  

wynosi 47%. 

Wskaźnik udziału wydatków majątkowych budżetu Gminy w wydatkach ogółem za 2021 r.  

wynosi 16%. 

Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wynosi 12,8%.  

Dodatnia wartość wyniku bieżącego (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżą-

cymi) określona jako nadwyżka operacyjna, wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości jed-

nostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o cha-

rakterze inwestycyjnym. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa stopień,  

w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiąganych docho-

dów. 

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 r. wyniosły 36 501 876 zł                 

i w porównaniu do 2020 r. są wyższe o 5,1 mln zł, co stanowi wzrost o 16,2%. Natomiast do-

chody z tytułu podatku od nieruchomości w 2021 r. wyniosły 21 585 378 zł i są wyższe od wy-

konanych w 2020 r. o 1,5 mln zł, co stanowi wzrost o 7,4%. 

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości 188 213 079,89 zł, co stanowi 94% planu 

wydatków budżetu miasta na 2021 r., w tym wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 

29 295 186,94 zł, tj. na poziomie 92% założonego planu. 
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Wydatki w 2021 r. były o 5 071 558 zł większe niż w roku 2020 r., co stanowi wzrost wydatków 

o 2,8%. Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do 2020 r. o 10 916 559 zł, tj. o 7,4%,  natomiast 

wydatki majątkowe były mniejsze o kwotę 5 845 001 zł, co stanowi spadek o 16,6% 

w stosunku do roku ubiegłego. 

Zadłużenie Miasta na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 17 965 000 zł, w tym: 

- z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji - kwota 17 100 000 zł, 

- z tytułu zaciągniętych pożyczek - kwota 865 000 zł. 

Poziom wydatków inwestycyjnych i ich udział w całkowitych wydatkach budżetowych 

w ostatnich latach przedstawia poniższa tabela. Informacje o realizacji inwestycji znajdują się 

w Dziale: INWESTYCJE. 

Tabela nr 12: Poziom wydatków inwestycyjnych  

Rok Wydatki ogółem Wydatki inwestycyjne 
Udział inwestycji w wydatkach 

budżetowych w % 

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

2019 168 117 742,93 29 713 779,08 17,67% 

2020 183 141 522,36 35 140 188,24 19,19% 

2021 188 213 079,89 29 295 186,94 15,56% 
Źródło: Biuro Budżetu i Analiz Urzędu Miasta 

Tabela nr 13: Porównanie powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

w Gminie Miasto Nowy Targ dla celów podatkowych  

Wyszczegól-

nienie / Rok 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2021 

Osoby prawne 209 683,00 215 664,00 224 827,00 225 412,00 245 505,00 243 491,00 253 505,00 

Osoby fizyczne 183 695,00 189 408,00 189 457,00 197 410,00 205 638,00 207 818,00 212 763,00 

Razem 393 378,00 405 072,00 414 284,00 422 822,00 451 143,00 451 309,00 466 268,00 

Źródło: Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta 

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

kiem G. Jest to kwota podstawowych dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy, 

przyjęta do obliczania subwencji wyrównawczej. Na 2019 rok wskaźnik ten dla Miasta Nowy 

Targ wynosił 1 510,17 zł, na 2020 rok wynosił 1 700,49 zł, natomiast na 2021 rok wskaźnik ten 

dla Gminy Miasto Nowy Targ wyniósł 1 825,10 zł. Analogiczne wskaźniki dla kraju wynoszą od-

powiednio: 2019 r. – 1 790,33 zł, 2020 r.– 2 098,22 zł, 2021 r. – 2.098,22 zł. 

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

za rok 2021” 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 wszyst-

kim 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 kierunki zagospodarowania przestrzen-

nego, 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 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Plan zagospodarowania przestrzennego jest ważnym do-

kumentem, 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 przy-

spiesza i znacznie upraszcza proces inwestycyjny.  

W 2021 r. Rada Miasta Nowy Targ uchwaliła następujące miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego bądź ich zmiany. 
 
Tabela nr 14: Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

L.p. Nazwa planu 
Nr Uchwały Rady Miasta  

Nowy Targ 
Dz. Urz. Woj. Małopol. 

1. 
Nowy Targ 16-30 

(Podmieścisko południe) - 
zmiana 

Uchwała Nr XXXV/377/2021 
z dnia 29 listopada 2021 r. 

2021.7396 
z dnia 9 grudnia 2021 r. 

2. 
Nowy Targ 24 

(Dział) - zmiana 
Uchwała Nr XXXVII/398/2021 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 
2021.8206 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

3. 
Nowy Targ 25 

(Kowaniec – Kokoszków) - 
zmiana 

Uchwała Nr XXXV/376/2021 
z dnia 29 listopada 2021 r. 

2021.7395 
z dnia 9 grudnia 2021 r. 

4. 
Nowy Targ 26 

(Równia Szaflarska) - zmiana 
Uchwała Nr XXVII/299/2021 

z dnia 8 lutego 2021 r. 
2021.998 

z dnia 17 lutego 2021 r. 

5. 
Nowy Targ 26 

(Równia Szaflarska) – tekst 
jednolity 

Uchwała Nr XXIX/315/2021 
z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

Obwieszczenie Nr 1/2021 
z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

2021.2449  
z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

6. 
Nowy Targ 26 

(Równia Szaflarska) - zmiana 
Uchwała Nr XXX/327/2021 

z dnia 24 maja 2021 r. 
2021.3340 

z dnia 9 czerwca 2021 r. 
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7. 
Nowy Targ 32  

(Ludźmierska I) - zmiana 
Uchwała Nr XXXV/378/2021 
z dnia 29 listopada 2021 r. 

2021.7397 
z dnia 9 grudnia 2021 r. 

8. 
Nowy Targ 35 

(Ceramiczna-Składowa-Bór) 
Uchwała Nr XXIX/316/2021 
z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

2021.2478 
z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

9. 
Nowy Targ 36 

(Ludźmierska II) 
Uchwała Nr XXXI/342/2021 

z dnia 25 czerwca 2021 r. 
2021.4101 

z dnia 12 lipca 2021 r. 

10. 

Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego – zmiana (os. 

Marfiana Góra) 

Uchwała Nr XXXVII/399/2021 
z dnia 22 grudnia 2021 r. 

nie dotyczy 

Źródło: Wydział Rozwoju i Urbanistyki Urzędu Miasta 

W 2021 r. Rada Miasta Nowy Targ podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania 

następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian. 

 
Tabela nr 15: 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 16-30 - zmiana 
Uchwała Nr XXXIII/359/2021 

z dnia 6 września 2021 r. 
19,19 

2. Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska) - zmiana 
Uchwała Nr XXVII/298/2021 

z dnia 8 lutego 2021 r. 
245 

3. Nowy Targ 32 (Ludźmierska I) - zmiana 
Uchwała Nr XXIX/317/2021 
z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

3,48 

4. 
Nowy Targ 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe) - 

zmiana 
Uchwała Nr XXIX/318/2021 
z dnia 19 kwietnia 2021 r.  

119 

5. Nowy Targ 37 (Kasprowicza) 
Uchwała Nr XXXII/348/2021 

z dnia 26 lipca 2021 r. 
22 

Źródło: Wydział Rozwoju i Urbanistyki Urzędu Miasta 

Na koniec 2021 r. w Mieście obowiązywało 26 planów miejscowych, które obejmowały tereny 
o pow. 3 755,88 ha, co stanowi ok. 73,5 % pow. miasta. 
 

Tabela nr 16: Zmiany (w %) powierzchni miasta objętej mpzp w ostatnich latach 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

12% 21% 21% 36% 54% 70% 70% 70% 70% 72% 72% 73% 
Źródło: Wydział Rozwoju i Urbanistyki Urzędu Miasta 

Dla obszarów nieobjętych planami miejscowymi wydawane są decyzje o ustaleniu warunków 

zabudowy lub decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W 2021 r. Burmistrz 

Miasta wydał 5 decyzji o warunkach zabudowy i 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. Ponadto w 2021 r. zostały wydane 4 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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5.2. Strategia Rozwoju Miasta 

“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. 

 
 

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. 
 

  

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. 
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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. 

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. 
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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 

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 danych Urzędu 

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

ilościowych przy ocenie realizacji danego przedsięwzięcia kluczowego, gdyż złożoność 

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

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. 

Sprawozdanie z realizacji Strategii za część roku 2019 i cały rok 2020 jest dostępne w formie 

raportu zbiorczego na stronach internetowych Urzędu Miasta. 

W listopadzie 2020 r. wszedł w życie nowy pakiet przepisów dotyczących polityki rozwoju. 

Obowiązująca "Strategia" spełnia szereg wymogów, które są wymagane ustawą z dnia 15 lipca 

2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, 

ale nie wszystkie. 

W myśl obowiązującego obecnie art. 10e ustawy o samorządzie gminnym Strategia nie spełnia 

następujących wymogów: 

- brak modelu funkcjonalno-przestrzennego gminy, 

- obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa wraz  

z zakresem planowanych działań nie odpowiadają aktualnej strategii rozwoju województwa 

pn. "MAŁOPOLSKA 2030", 

- brak ram finansowych i źródeł finansowania. 
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W myśl art. 10f ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym Strategia rozwoju gminy podlega 

aktualizacji, jeżeli wymaga tego sytuacja społeczna, gospodarcza lub przestrzenna gminy albo 

gdy jest to konieczne dla zachowania spójności ze strategią rozwoju województwa. 

W związku z powyższym w dniu 29 listopada 2021 r. Rada Miasta Nowy Targ podjęła uchwałę  

Nr XXXV/379/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Strategii Rozwoju 

Miasta Nowy Targ na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2030 oraz określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu aktualizacji Strategii w tym trybu 

konsultacji. 

Obecnie zgodnie z ustalonym harmonogramem trwa proces aktualizacji Strategii. 

5.3. Strefa Aktywności Gospodarczej 

 

Strefa Aktywności Gospodarczej 
Źródło: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta 

Strefa Aktywności Gospodarczej działa na powierzchni ok. 11ha i nieprzerwanie realizuje cele, 

dla których została utworzona. Na koniec 2021 w SAG-u obowiązywało 12 umów dzierżawy  

z podmiotami gospodarczymi. W 2021 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 z późn. zm. Przedsiębiorcy mogą sko-

http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2014-426-000-000
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rzystać ze zwolnienia nowo wybudowanych budynków lub ich części oraz budowli lub ich części 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

W ostatnich latach widać wyraźny wzrost powierzchni zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej i powierzchni mieszkalnych. 

Firmy działające w SAG w 2021 r. to: 

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

2) Baby Boo Paweł Bargieł 

3) Firma Prywatna LEGUTKO 

4) Timber Plus Budzyk sp. j. Budzyk 

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

12) Dorota Krzystyniak Firma Handlowo-Usługowa 

Ponadto od kilku już lat podejmowane są starania o dofinansowanie projektu pn: „Utworzenie 

Strefy Aktywności Gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS 

wraz z dozbrojeniem terenów inwestycyjnych”.  

Do Urzędu Marszałkowskiego już w 2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie ww. pro-

jektu w ramach Działania 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, Poddziałanie: 3.1.2 Strefy aktyw-

ności gospodarczej – SPR Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 

2014–2020 (RPO WM).  

Umowa do dofinansowanie została podpisana w lutym 2021 r. Całkowita wartość projektu  

to ponad 14 mln zł. Przyznane dofinansowanie wynosi ponad 7,2 mln zł. W zakresie planowa-

nego zadania inwestycyjnego „Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą (wod – 

kan, kanalizacja deszczowa, oświetlenie) na terenie miasta Nowy Targ” obejmującego m. in. 

przebudowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na terenach inwestycyjnych po byłych zakła-

dach NZPS w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z programu Polski Ład 

w sierpniu 2021 r. została udzielona  

Wstępna Promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 16.150.000,00 zł. Powyższy dokument został 

podpisany w listopadzie 2021 r. 
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Planowana Strefa Aktywności Gospodarczej w obrębie terenów NZPS 
Źródło: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta 

 

W ramach zadania planowana jest poprawa istniejącej infrastruktury drogowej, przebudowa 

oświetlenia oraz kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i opadowej. Istotnym założeniem jest za-

kładana poprawa dostępności komunikacyjnej dla już istniejących w tym rejonie firm i instytucji. 

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 działa-

nia na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, pro-

wadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. 

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

wym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, 

ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewy-

starczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz gdy występuje  

na nim co najmniej jedno z następujących negatywnych zjawisk: 
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• gospodarczych (w szczególności niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokal-

nych przedsiębiorstw), 

• środowiskowych (w szczególności przekroczenie standardów jakości środowiska, obec-

ność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska), 

• przestrzenno-funkcjonalnych (w szczególności niewystarczające wyposażenie w infra-

strukturę techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny, brak dostępu do podstawo-

wych usług lub ich niska jakość, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmienia-

jących się funkcji obszaru, niski poziom obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niska ja-

kość terenów publicznych), 

• technicznych (w szczególności degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych,  

w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowanie rozwiązań technicz-

nych 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 zawę-

żony 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). 

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje zatem łącznie 4,86% powierzchni miasta Nowy Targ 

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

ślonych w ustawie o rewitalizacji. 

W dokumencie zaprezentowano również wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, 

cele rewitalizacji i kierunki działań, przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz ramy finansowe plano-

wanych przedsięwzięć, metody wdrażania, monitorowania i ewaluacji. 

Poniżej zestawiono wskaźniki monitoringu realizacji GPR. 

 Tabela nr 17: Wskaźniki monitoringu realizacji GPR 

Cel Wskaźnik 
Wartość wskaź-

nika 
Źródło danych 

Wartość docelo-
wa 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 świad-

czeń 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% 
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Cel Wskaźnik 
Wartość wskaź-

nika 
Źródło danych 

Wartość docelo-
wa wskaźnika 

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 i Urbanistyki Urzędu Miasta 

Burmistrz Miasta Nowy Targ Zarządzeniem z dnia 18 października 2021 r. Nr 0050.128.2021 

aktualizował skład Komitetu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ. Komitet pełni funkcję opiniodaw-

czo-doradczą w zakresie prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji Miasta Nowy Targ zgodnie 

z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023. 

8 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komitetu, na którym pozytywnie zaopiniowano raport 

z monitoringu GPR za XI 2020 – X 2021. 

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”. 

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

Miasta Nowy Targ nie wymagały w 2021 r. interwencji Gminy w zakresie ich aktualizacji. 

5.6. Budżet Obywatelski. 

Burmistrz Miasta podjął decyzję o nieorganizowaniu w roku 2021 kolejnej edycji Budżetu Oby-

watelskiego.  
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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 za-

sadniczych kierunków działań i zadań na rzecz ochrony oraz opieki nad zabytkami. Gminny Pro-

gram Opieki nad Zabytkami sporządza Burmistrz, po czym jest on przyjmowany przez Radę Mia-

sta po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Program jest ogłaszany  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Program sporządza się na okres 4 lat.  

W dniu 22 czerwca 2020 roku RADY MIASTA NOWY TARG Uchwałą Nr XX/212/2020 przyjęła 

"Gminny program opieki nad zabytkami Miasta Nowy Targ 2020-2023". 

Obowiązująca Gminna Ewidencja Zabytków, po uzgodnieniu z Wojewódzki Konserwatorem Za-

bytków, została aktualizowana Zarządzeniem Nr 0050.Z.105.2019 Burmistrza Miasta Nowy Targ 

z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Nowy Targ. 

Kolejny raz była ona aktualizowana Zarządzeniem Nr 0050.31.2021 Burmistrza Miasta Nowy 

Targ z dnia 15 lutego 2021 r. Ewidencja ta liczy 459 obiektów. Zgodnie z opublikowanym przez 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie wykazem obiektów wpisanych do Rejestru 

Zabytków Nieruchomych Województwa Małopolskiego - według stanu na luty 2022 r. - na tere-

nie miasta Nowy Targ znajduje się 12 obiektów wpisanych do ww. rejestru zabytków.  

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 2021 został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Nowy Targ 

nr XXVI/287/2020 z dnia 28 grudnia 2020 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 Rozpo-

rządzeniu Rady Ministrów z dnia z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu 

Zdrowia na lata 2021 - 2025.  

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 uza-

leżnień od napojów alkoholowych i środków psychoaktywnych, nikotynizmu oraz przemocy 

związanej z uzależnieniem. 
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Osoby uzależnione i wyrządzające swoim piciem 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 zobowiązującej 

do leczenia.  

Tabelka nr 18: Ilość zgłaszanych osób MKPiRPA w ciągu ostatnich lat 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 

Ilość przyjętych wniosków 72 71 43 27 

Ilość osób, z którymi przeprowa-

dzono rozmową interwencyjno - 

motywującą 

64 62 37 102 

Ilość spraw skierowanych do sądu 31 27 27 12 

Źródło danych: Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Celem głównym Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Prze-

ciwdziałania 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 rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i mło-
dzieży. 

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. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  

od alkoholu i narkotyków.  
7. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psy-

chospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przez przemocą w rodzinie. 
8. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywa-

nia problemów alkoholowych i narkomanii. 
9. Przeciwdziałanie naruszeniom prawa w związku z prowadzeniem sprzedaży napojów alkoho-

lowych i innych substancji psychoaktywnych. 
10. Ograniczenie dostępności napojów alkoholowych na terenie miasta. 

Rokrocznie z realizacji zadań Miejskiego Programu sporządzane jest sprawozdanie i przedkłada-

ne 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  

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na koniec 

2021 r. w Mieście Nowy Targ było zarejestrowanych łącznie 5247 podmiotów gospodarczych, 

w tym: 4034 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 1213 osób prawnych  

i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.  

W 2021 roku wskaźnik ilości podmiotów gospodarczych na 10 tys. ludności w Mieście Nowy 

Targ osiągnął poziom 1632, co daje dobry wskaźnik w skali kraju. W porównaniu do 2020 roku 

ilość podmiotów gospodarczych wzrosła o 219.  

Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą najliczniejszą grupą stanowią 

przedsiębiorstwa związane z handlem hurtowym i detalicznym oraz naprawą samochodów - 

łącznie 1178 podmiotów, następnie firmy budowlane: 508 podmioty oraz zajmujące się prze-

twórstwem przemysłowym: 437.  

Wskaźnik ilości osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 10 tys. ludności wy-

nosi 1280. W porównaniu do 2020 roku ilość podmiotów gospodarczych wzrosła o 170.  

Miasto prowadzi działania zachęcające swoich mieszkańców do podejmowania i prowadzenia 

działalności gospodarczej, czego dowodem jest Strefa Aktywności Gospodarczej.  

W 2021 roku Rada Miasta Nowy Targ podjęła Uchwałę NR XXVII/302/2021 w sprawie zwolnie-

nia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych  

do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży 

na terenie Miasta Nowy Targ i zwrotu części tej opłaty - co było formą wsparcia przedsiębior-

ców w trudnym okresie związanym z Covid-19.  

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu na koniec 

2021 roku bez pracy pozostawało 803 mieszkańców miasta, w tym 375 kobiet. Kobiety stanowi-

ły 46 % wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych.  

W stosunku do roku 2020 liczba bezrobotnych zmalała o 19%.  
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Wśród wszystkich zarejestrowanych przeważają osoby z wykształceniem: zasadniczym zawo-

dowym: 149 osób, gimnazjalnym i poniżej: 104 osoby, policealnym i średnim zawodowym:  

76 osób.  

Jeśli chodzi o wiek bezrobotnych to najliczniejszą grupę stanowią osoby młode w przedziale 

wiekowym: 18-24, 25-34 oraz 35-44.  

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu w roku 2021 oprócz standardowych programów akty-

wizujących bezrobotnych kontynuował szereg programów w ramach tarczy antykryzysowej  

Covid-19, m. in.: 

- dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż,  

- niskoprocentowe pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców,  

- dotacje na pokrycie bieżących kosztów mikroprzedsiębiorców.  
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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 składni-

kiem mienia komunalnego są nieruchomości gruntowe oraz majątek trwały w postaci budyn-

ków 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 mię-

dzyokresowe. 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 2021 roku dysponuje nieruchomościami zabudo-

wanymi i nie zabudowanymi o łącznej powierzchni 422 ha 05 a 91 m2, z czego: 

• 391 ha 18 a 73 m2 posiada uregulowane prawo własności, 

• 30 ha 87 a 18 m2 prowadzi się postępowanie komunalizacyjne. 

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

co stanowi 73,5 % posiadanych terenów, a powierzchniowo wynosi 310 ha 39 a 32 m2.  

Prawa do nieruchomości zostały przedstawione w tabeli wraz z zagospodarowaniem gruntów 

komunalnych wg form władania oraz ich szacunkową wartością rynkową - około 169,65 mln zł.  

Tabela nr 19: Prawa do nieruchomości wg form władania na 31 grudnia 2021 r. 

Forma władania -  
rozdysponowanie 

Razem 
Użytkowanie 

wieczyste 

Posiadanie  
w trakcie komu-

nalizacji 
Własność 

pow. 
(ha) 

wartość* 

(tys.) 

pow. 
(ha) 

wartość 

(tys.) 

pow. 
(ha) 

wartość 

(tys.) 

pow.(ha) wartość 

(tys.) 

UŻYTKOWANIE WIE-
CZYSTE 

111.66 34 006 - - - - 111.66 34 006 

GMINNY ZASÓB NIE-
RUCHOMOŚCI  

W TYM: 

310.40 135 647 - - 30.87 13 696 279.53 121 951 

TRWAŁY ZARZĄD 8.95 6 585 - - - - 8.95 6 585 

UŻYTKOWANIE 4.72 1 492 - - 0.16 163 4.56 1 329 

POZOSTAŁE 296.73 127 570 - - 30.71 13 533 266.02 114 037 

R A Z E M 422.06 169 653 0 0 30.87 13 696 391.19 155 957 
* wartość gruntu wg szacunków Referatu ds. Ewidencji Mienia Komunalnego Urzędu Miasta 
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Wartość obiektów budowlanych znajdujących się na tych gruntach to: 

• 60 różnych budynków w tym 25 obiektów użyteczności publicznej, 

• 7 lokali użytkowych, 

• 290 samodzielnych lokali mieszkalnych w 37 domach wielorodzinnych i w innych 

budynkach, 

• 68 lokali socjalnych  

szacuje się na około 144,43 mln zł. 

Obecnie Gmina jest właścicielem 391,19 ha, gdzie 279,31 ha to grunty pozyskane na drodze 

komunalizacji, stanowiące 71,4 % całej powierzchni, natomiast 28,6 %, tj. 111,88 ha nabyto  

na drodze innych czynności administracyjno-prawnych, głównie kupionych umowami notarial-

nymi oraz przejętych z mocy prawa decyzjami ZRiD pod budowę nowych dróg i ulic miejskich. 

Tabela nr 20: Stan gruntów wg sposobu nabycia i struktura obrotu  

 

SPOSÓB NABYCIA 

 

nabyte 

stan na 31.12.2021 r. 
zbyte różnica: nabyte / zbyte 

pow. 
(ha) 

wartość 

(tys.) 

pow. 
(ha) 

wartość 

(tys.) 

pow. 
(ha) 

wartość 

(tys.) 

PRZEZ KOMUNALIZACJĘ 

w tym: w 2021 roku* 

279.31 

0.11 

96 614 

97 

75.43 

0.64 

 

219 

 

- 0.53 

 

- 122 

PRZEZ NABYCIE  

(kupno, zamiany, darowizny i 
inne) 

w tym: w 2021 roku* 

111.88 

 

2.11 

59 343 

 

1 706 

15.83 

 

0 

 

 

0 

 

 

+ 2.11` 

 

 

+ 1 706 

ŁĄCZNIE WŁASNOŚĆ GMINY 

w tym: w 2021 roku* 

391.19 

2.22 

155 957 

1 803 

91.26 

0.64 

 

219 

 

+ 1.58 

 

+ 1 584 

* za okres 1.01.-31.12.2021 r. Źródło: Referat ds. Ewidencji Mienia Komunalnego Urzędu Miasta 

Gminny zasób nieruchomości będący w posiadaniu Miasta to 310,40 ha, z czego w bezpośred-

niej dyspozycji Urzędu Miasta znajdują się nieruchomości zajmujące obszar 163,40 ha, tj. 52,6% 

w tym część lotniska sportowego (49,3 ha). Pozostały teren gminnego zasobu to nieruchomości 
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stanowiące głównie ciągi komunikacyjne (drogi i ulice miejskie) – 65,95 ha (21,2%), wydzierża-

wione – 36,91 ha (11,9%), oddane w administrację – 29,78 ha (9,6%) oraz w trwały zarząd – 

8,95 ha (2,9%), a także w użytkowanie i użyczenie lub inną nietrwałą formę władania – 5,41 ha 

(1,8%). 

Stan rozdysponowania gruntów przedstawia tabela poniżej.  

Tabela nr 21: Stan rozdysponowania gruntów 

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

Gminny zasób nieruchomości 310,40 135 647 

Trwały zarząd      

w tym: 

8,95 6 585 

Szkoły i przedszkola 8,06 6 217 

Miejski Zakład Komunikacji 0,78 234 

Pozostałe 0,11 134 

Użytkowanie        

w tym: 

4,72 1 492 

Tereny kolejowe ( do wykreślenia ) 0 0 

Ogrody działkowe 4,55 1 322 

Pozostałe 0,17 170 

Dzierżawa 36,91 29 948 

Użyczenie 0,69 506 

Administracja, zarządzanie     w tym: 29,78 11 466 

Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji 12,88 4 790 

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji 8,22 3 279 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 7,32 2 925 

Pozostałe  1,36 472 

Ciągi komunikacyjne 65,95 32 308 

Zasób nieruchomości w dyspozycji Urzędu  w tym: 163,40 53 342 

część lotniska 49,29 3 930 

Użytkowanie wieczyste w tym: 111,66 34 006 

część lotniska 77,94 6 235 

R A Z E M 422.06 169 653 

Źródło informacji: Referat ds. Ewidencji Mienia Komunalnego Urzędu Miasta 

Zasadniczą podstawą przeznaczenia i zasad gospodarowania terenem są miejscowe plany zago-

spodarowania przestrzennego, mające rangę prawa miejscowego.  



Raport o stanie Miasta Nowy Targ 

37 

Mając na uwadze zadania gminy zgromadzono w zasobie nieruchomości grunty o pow. 35,6 ha 

przeznaczone pod zabudowę, w szczególności: 

• zabudowę przemysłową – 19,0 ha (głównie w rejonie terenów b/NZPS oraz w terenach 

przeznaczonych na składowisko odpadów komunalnych jako współwłasność kilku 

gmin), 

• projektowany cmentarz komunalny - 6,3 ha, 

• zabudowę handlowo-usługową - 6,9 ha, 

• zabudowę mieszkaniową - 3,4 ha. 

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

• tereny leśne - 26,5 ha, 

• tereny rolne - 16,8 ha (w tym ogrody działkowe - 5,3 ha). 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku ogólną wartość posiadanych przez Gminę Miasta Nowy Targ 

nieruchomości szacuje się na kwotę około 314 mln PLN. 

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

za okres sprawozdawczy od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”, zamieszczona na stronie Urzędu 

Miasta). 
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8. INWESTYCJE 

Wyraźną tendencją obserwowaną w ostatnich latach jest wzrost wydatków na inwestycje zwią-

zane z infrastrukturą społeczną i techniczną. Możliwości pozyskania środków unijnych na reali-

zację projektów związanych z inwestowaniem w infrastrukturę miejską pozwoliły na realizowa-

nie 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 w związku z pozyskaniem środków z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg oraz zakończeniu modernizacji budynku Miejskiego Centrum Kultury.  

Za realizację zadań inwestycyjnych w mieście odpowiada Wydział Funduszy Pomocowych  

i Inwestycji Urzędu Miasta. 

 
W 2021 roku Miasto realizowało zadania inwestycyjne na podstawie przyjętej przez Radę Mia-
sta Nowy Targ Uchwały Budżetowej na 2021 rok Nr XXVI/294/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku 
oraz Uchwały Nr XXVI/293/2020 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy 
Targ na lata 2021 – 2031. 

Łącznie Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji realizował w 2021 r. 21 zadań inwestycyj-

nych, na które poniesiono nakłady w wysokości 28 853 895 zł. W stosunku do planu budżetu 

stopień realizacji inwestycji wynosił ok. 95%. Na realizację zadań inwestycyjnych  

w minionym roku udało się pozyskać z funduszy zewnętrznych dofinansowanie w wysokości 

20 076 560 zł. 

Realizowane inwestycje przez Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji to między innymi: 

1 Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez 

przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia. 
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W ramach projektu została wykonana kompleksowa adaptacja i modernizacja budynku MOK 

(obecnie Miejskiego Centrum Kultury). W ramach inwestycji zostały przeprowadzone roboty 

wyburzeniowe, roboty instalacyjno-sanitarne, murowe, elewacyjne oraz roboty w zakresie in-

stalacji elektrycznych wraz z zagospodarowaniem terenu i nasadzeniem zieleni. Obiekt został 

wyposażony w nowy sprzęt multimedialny, system nagłośnienia, technologii teatralnej oraz 

oświetlenie sceniczne. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w kwocie 6 000 000 zł 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020, na rewitalizację głównych ośrodków miejskich oraz ze środków w ramach Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 17 723 570 zł. Zadanie zrealizowane w latach 2019 

– 2021. Prace zakończono i w dniu 14.10.2021 r. dokonano odbioru końcowego. Zmodernizo-

wany obiekt przekazano Miejskiemu Centrum Kultury w Nowym Targu do eksploatacji  

i utrzymania. 

2 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – droga na os. Oleksówki 

 

W ramach zadania zrealizowano remont odcinka drogi do gruntów rolnych na os. Oleksówki  

o długości 180 m. Na realizację zadania uzyskano dofinasowanie w kwocie 54 979,88 zł ze środ-

ków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rol-

nych. Zadanie zrealizowano i w dniu 13.10.2021 r. dokonano odbioru końcowego. 

3 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – droga na os. Szuflów 
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W ramach zadania zrealizowano remont odcinka drogi do gruntów rolnych na os. Szuflów  
o długości 125 m . Na realizację zadania uzyskano dofinasowanie w kwocie 41 417,42 zł ze środ-
ków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rol-
nych w 2021 r.  Zadanie zrealizowano i w dniu 13.10.2021 r. dokonano odbioru końcowego. 

4 Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie 

Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary. 

 

Projekt realizowany w latach 2019-2021 w ramach umowy z Zarządem Województwa Małopol-

skiego na dofinansowanie projektu pn. 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 Eu-

ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany wspólnie z Gminą Nowy 

Targ i Gminą Szaflary, a Gmina Miasto Nowy Targ jest partnerem wiodącym. Przyznane dofinan-

sowanie dla Gminy Miasto Nowy Targ wynosi 7 204 138,50 zł. Realizacja całego projektu w la-

tach 2019-2021 przyczyniła się do stworzenia systemu rozwiązań komunikacyjnych przyjaznych 

środowisku, umożliwiających korzystanie z różnych form mobilności miejskiej prowadzących  

do poprawy bezpieczeństwa i ograniczenia emisji. Zakres projektu w 2021 roku po stronie Gmi-

ny Miasto Nowy Targ obejmował:  

1/ Budowa parkingu Park&Ride przy ul. Kościuszki 

Zakończono prace budowlane przy budowie parkingu dwupoziomowego o łącznej powierzchni 

1 900 m2 z funkcją PARK&RIDE wraz z infrastrukturą techniczną. 

Inwestycja zrealizowana została w trybie zaprojektuj i wybuduj.  W ramach realizacji zadania 

powstał parking otwarty, dwukondygnacyjny w ilości 113 miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych. Całość inwestycji związana była z przebudową fragmentu ul. Kościuszki, przebudo-

wą układu drogowego, budową i przebudową zjazdów, budową i przebudową chodników. Wy-

konana została zatoka autobusowa zlokalizowana przy ul. Kościuszki na wysokości powstałego 

parkingu. Obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zakończono i w dniu 
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07.12.2021 r. dokonano odbioru końcowego oraz przekazano obiekt do eksploatacji i utrzyma-

nia do Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu. 

 

2/ Dostawa i montaż wiat przystankowych oraz wykonanie zatoki przystankowej przy ul. Grel. 

Wykonano zatokę przystankową w pasie drogowym ul. Grel oraz zakupiono 2 szt wiat przystan-

kowych. Zadanie zrealizowano. W dniu 07.05.2021 r. dokonano odbioru końcowego. Projekt 

zakończono i rozliczono do końca 2021 r. zgodnie z umową o dofinasowanie. 

 

5 Budowa drogi gminnej nr 362680K ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu. 

 

W ramach zadania zostanie wykonana budowa drogi na odcinku od ul. Gen. Władysława Sikor-

skiego do ul. Szaflarskiej na długości ok. 1010 m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Szaflarską. Na reali-

zację zadania uzyskano dofinasowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie: 4 621 

404 zł. Planowana realizacja zadania w latach 2021 – 2023 zgodnie z Wieloletnią Prognozą Fi-

nansową. W dniu 30.08.2021 r. zawarto umowę z wykonawcą robót Podhalańskim Przedsiębior-

stwem Drogowo – Mostowym S.A.  w Nowym Targu i rozpoczęto prace.  

6 Remont drogi miejskiej – ul. Długa na odcinku od os. Bereki do ul. Orkana. 
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W ramach zadania został wykonany remont drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na długości 
ok. 310 m. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych  
w kwocie 1 091 788 zł. 

7 Remont drogi miejskiej – ul. Kasprowicza 

 

 
 

W ramach zadania został wykonany remont drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na długo-

ści ok. 810 m. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 

w kwocie 1 230 094 zł.  

 

8 Rozbudowa drogi gminnej nr 362715K na os. Szuflów w Nowym Targu. 
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W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa ul. Szuflów od skrzyżowania z ul. Kowaniec 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą na długości ok. 486 m. Na realizację zadania uzyskano dofi-

nasowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 276 748 zł, z czego w 2021 r. wy-

korzystano 268 000 zł. Planowana realizacja zadania w latach 2021 – 2022 zgodnie z Wieloletnią 

Prognozą Finansową. W dniu 10.08.2021 r. zawarto umowę z wykonawcą robót: FHU KAL-

TRANS z siedzibą w Szaflarach i rozpoczęto prace. Zadanie w trakcie realizacji, planowany ter-

min zakończenia w IV kwartale 2022 r. 

9 Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Zacisze. 
 

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla budowa kanalizacji opadowej ce-
lem odwodnienia wraz z przebudową nawierzchni ulicy. Zadanie będzie realizowane przy 
współpracy z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, który dokona przebudowy wodo-
ciągu i kanalizacji sanitarnej. Planowana realizacja zadania w 2022 r. 
 

10 Budowa chodnika na Os. Oleksówki do Długiej Polany – dokumentacja projektowa. 

Kontynuacja zawartej w 2019 r. umowy na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej 
wraz z uzyskaniem koniecznych zezwoleń dla powyższego zadania. Prace projektowe zakończo-
no i w dniu 15.12.2021 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej. 
 

11 Rozwój infrastruktury rowerowej w Nowym Targu i Liptowskim Mikulaszu - miastecz-

ko komunikacyjne. 

 

 

Na realizację zadania Gmina Miasto Nowy Targ otrzymała dofinansowanie ze środków Pro-

gramu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020 w ramach mikroprojektu 

pn.: „Rozwój infrastruktury rowerowej w Nowym Targu i Liptowskim Mikulaszu”. W ramach 

powyższego projektu została częściowo dofinansowana realizacja miasteczka ruchu drogowe-
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go, z uwagi na ograniczenia dotyczące maksymalnej wartości projektu dofinansowania z tego 

programu. Całkowita kwota dofinasowania wyniosła: 263 286,28 zł. Zadanie zakończono do-

konano odbioru końcowego. W dniu 24.06.2021 r. nastąpiło otwarcie obiektu i odbył się 

Transgraniczny piknik rowerowy „Bezpieczna podróż rowerem”. 

12 Budowa miasteczka ruchu drogowego. 

Na realizację zadania uzyskano z Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego ze środków budże-

tu państwa dofinansowanie w kwocie 164 960 zł w części obejmującej: wykonanie chodnika, 

parkingu, ósemki bitumicznej oraz instalacji oświetlenia sygnalizacji świetlnej i monitoringu. 

Zadanie zakończono i rozliczono dotację. 

13 Budowa asfaltowego toru rowerowego – PUMPTRACK. 

 

 

 

W związku z przyznaniem dofinasowania na realizację zadania w formie dotacji celowej z budże-

tu Województwa Małopolskiego w ramach projektu: „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – 

sportowa - MIRS w 2021 roku” w kwocie 124 660 zł zadanie zostało wprowadzone do budżetu 

miasta na 2021 rok. Zakres zadania inwestycyjnego obejmował wykonanie toru rowerowego 

PUMPTRACK o nawierzchni asfaltowej wraz z ciągami pieszych, dostawą i montażem elemen-

tów małej architektury. Realizacja zadania nastąpiła w IV kwartale 2021 r. i w dniu 17.12.2021 r. 

dokonano odbioru końcowego. 
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14 Piracki Plac Zabaw - doposażenie Nowotarskiej Strefy Relaksu. 

 

 

W ramach zadania został wykonany plac zabaw stanowiący doposażenie istniejącej strefy relak-

su nad Białym Dunajcem. Zakres zadania inwestycyjnego obejmował dostawę i montaż urzą-

dzeń zabawkowych, ławek, koszy na śmieci stojaków na rowery. W ramach inwestycji zostało 

wykonane także zagospodarowanie zieleni. Zadanie zakończono i w dniu 25.11.2021 r. dokona-

no odbioru końcowego.  

15 Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto 

Nowy Targ. 
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Realizacja projektu obejmowała wykonanie drogi dojazdowej, budowę rampy rozładunkowej 

PSZOK oraz budynku magazynowo - warsztatowego, budowę budynku w technologii kontene-

rowej o funkcji socjalno-administracyjnej, stróżówki, budowę ścieżki edukacyjnej, posadowienie 

wagi najazdowej, utwardzenie terenu inwestycji wraz z utworzeniem miejsc postojowych, placu 

gospodarczego oraz ciągów komunikacyjnych. Zadanie obejmowało także dostawę wyposażenia 

niezbędnego do funkcjonowania PSZOK. Dostarczone zostały kontenery i pojemniki służące do 

gromadzenia i czasowego magazynowania odpadów komunalnych. Teren został ogrodzony oraz 

wykonana została zieleń w tym zieleń izolacyjna. Na realizację zadania otrzymano dofinasowa-

nie w wysokości 3 777 535 zł  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Warszawie w ramach projektu: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-

munalnych w Gminie Miasto Nowy Targ” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020. w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priory-

tetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Zadanie zakończono i w dniu 

29.12.2021 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.  

W ramach projektu został zakupiony w I kwartale 2022 r. samochód ciężarowy do załadunku, 

transportu i wyładunku odpadów komunalnych zbieranych selektywnie na terenie Gminy Mia-

sto Nowy Targ.  

 

16 Modernizacja alejek na Cmentarzu Miejskim. 

 

 

W ramach zadania wykonano modernizację głównej alejki na Cmentarzu Komunalnym na od-

cinku ok. 115 m wraz z oświetleniem. Zadanie zakończono i w dniu 17.11.2021 r. i dokonano 

odbioru końcowego. 



Raport o stanie Miasta Nowy Targ 

48 

17 Budowa nowego cmentarza. 

 

Kontynuacja budowy nowego cmentarza z uwagi na warunkowe pozwolenie na użytkowanie 
obejmująca budowę kanalizacji deszczowej o długości 224 m pod zaprojektowanym parkingiem 
oraz drogą. Zadanie zakończono i w dniu 27.10.2021 r. dokonano odbioru końcowego. 

 

18 Wykonanie instalacji odgromowej budynku Urzędu Miasta oraz naprawa dachu. 

 

W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane polegające na wymianie instalacji od-

gromowej, rynien dachowych, malowana pokrycia dachowego oraz wykonania wyłazu dacho-

wego i ławy kominiarskiej. Zadanie zakończono i w dniu 17.11.2021 r. dokonano odbioru koń-

cowego. 

 

 
19 Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach - Bańskiej Niż-

nej przez Szaflary do kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu - prace projektowe. 

W ramach zadania przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej sp z o.o. 

w Nowym Targu jest opracowywana kompletna wielobranżowa dokumentacja projektowo - 

kosztorysowa umożliwiająca wykonanie (a także późniejszą właściwą eksploatację) sieci cie-

płowniczej magistralnej preizolowanej wraz z niezbędną armaturą, kanalizacją teletechniczną, 

światłowodową oraz towarzyszącymi obiektami infrastruktury ciepłowniczej 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. Prace projektowe w trakcie realizacji. Na wykonanie zadania otrzymano 

dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
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darki Wodnej w Krakowie w kwocie 1 210 320 zł.  Planowane zakończenie prac projektowych 

w 2022 r. 

20 Dobudowa oświetlenia ulic placów i dróg – Oświetlenie drogi Nowe – Zadział. 

Wykonano oświetlenie drogi łączącej Osiedle Nowe i Osiedle Zadział na długości ok. 460 m linia 

zasilająca kablowa, oświetlenie na słupach stalowych z oprawami oświetleniowymi LED – 10 szt. 

 

21  Dobudowa oświetlenia ulic placów i dróg – Oświetlenie drogowe na os. Gazdy. 

W ramach zadania wykonano budowę linii oświetlenia drogowego na osiedlu Gazdy na odcinku 

od budynku nr 37 do budynku nr 49 – linia napowietrzno – kablowa na długości ok. 600 m na 

istniejących i projektowanych słupach żelbetowych z oprawami oświetleniowymi LED – 12 szt. 



 

Tabela nr 22: Lista zadań inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2021 

 

Lp Nazwa zadania 
Zakres rzecz. 

zadania 
Budżet 

2021 plan 
Poniesione 

koszty w 2021 
Koszty do 

poniesienia 

Wysokość 
uzyskanego 

dofinasowania 

Status zadania 
uwagi 

  01095 Pozostała działalność   207 000 316 633 0 96 397,30   

1 
Modernizacja dróg dojazdowych do grun-
tów rolnych - droga na os. Oleksówki 

180 m 

207 000 

113 807 0 54 979,88 zadanie zakończone 

2 
Modernizacja dróg dojazdowych do grun-
tów rolnych - droga na os. Szuflów 

125 m 202 826 0 41 417,42 zadanie zakończone 

  60004 Lokalny transport zbiorowy   1 365 000 1 236 743 0 645 615   

3 

Kompleksowa Integracja systemu niskoemi-
syjnego transportu miejskiego na terenie 
Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i 
Szaflary w tym; 

Zatoka auto-
busowa 

Wiaty przy-
stankowe-2 

szt 
Parking-113 

miejsc 

1 365 000 1 236 743 0 645 615 
Realizacja 2019-2021 Projekt zakoń-
czono 

3.1 
Budowa parkingu PARK&RIDE  przy ul. Ko-
ściuszki 

113 miejsc           

3.2 
Zatoka autobusowa przy ul. Grel i zakup 
wiat przystankowych 

zatoka-1 szt 
wiaty - 2 szt 

          

  60016 Drogi publiczne gminne   5 649 781 5 103 428 11 032 664 3 389 882   

4 
Budowa drogi gminnej nr 362680K ul. Gen. 
Władysława Sikorskiego w Nowym Targu  

x 1 600 1 599 8 608 563 800 000 
Zadanie wieloletnie 2021-2023 w 
WPF 
w trakcie realizacji 

5 
Remont drogi miejskiej - ul. Długa  na od-
cinku od os. Bereki do ul. Orkana 

310 m 2 440 000 2 266 120 0 1 091 788 zakończone  

6 Remont drogi miejskiej - ul. Kasprowicza 810 m 2 656 181 2 438 902 0 1 230 094 zakończone 

7 
Przebudowa drogi wraz odwodnieniem ul. 
Zacisze 

1 kpl 7 000 6 450     
wykonano dokumentacje projekto-
wą 
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8 
Budowa chodnika na Os. Oleksówki do Dłu-
giej Polany - dokumentacja projektowa 

1 kpl 45 000 45 000     zrealizowana 

9 
Rozbudowa drogi gminnej nr 362715K na 
os. Szuflów w Nowym Targu 

x 500 000 345 358 2 424 101 268 000 
Zadanie wieloletnie 2021-2022- w 
trakcie realizacji 

  
63003 Zadania w zakresie upowszechniania 
turystyki 

  707 560 701 863 0 411 027   

10 
Rozwój infrastruktury rowerowej w Nowym 
Targu i Liptowskim Mikulaszu 

4190 m2 350 000 344 390 0 246 067 

Realizacja wraz z miasteczkiem ko-
munikacyjnym - zakończo-
na.Dofinansowanie ze środków eu-
ropejskich 

a/ § 6058   250 000 246 067     dofinansowanie ze środków EFRR 

b/ § 6059   100 000 98 323     środki własne 

11 Budowa miasteczka ruchu drogowego j.w. 357 560 357 473 0 164 960 
Dotacja z Małopolskiego ośrodka 
Ruchu Drogowego - 164 960 zł 

  71035 Cmentarze    448 000 367 232 0 0   

12 Modernizacja alejek na Cmentarzu Miejskim 115 m 230 000 177 105 0 0 Zrealizowano 

13 Budowa nowego cmentarza 
kan deszczo-

wa 224 m 
218 000 190 127 0 0 Zrealizowano 

  75023 Urząd Miasta    190 000 186 287 0 0   

14 
Wykonanie instalacji odgromowej budynku 
Urzędu Miasta oraz naprawa dachu 

1 kpl 190 000 186 287 0 0 zakończone 

  
90002 Gospodarka odpadami komunalny-
mi  

  5 697 800 4 996 877 909 952 1 148 992   

15 
Budowa punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych w gminie miasto 
Nowy Targ (PSZOK) 

1 ob. 5 697 800 4 996 877 909 952 1 148 992 
zakończono budowę, dostawa sa-
mochodu nastąpi w 2022 r. 

a/ § 6057   3 412 000 3 411 188     środki europejskie 

b/ § 6059   1 788 000 1 585 689     środki własne 

c/ § 6067   133 585 0     Zakup samochodu dla PSZOK 

d/ § 6069   364 215 0     środki własne j.w. 



Raport o stanie Miasta Nowy Targ 

52 

  
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 
i klimatu 

  184 500 184 500 1 285 965 184 500   

16 

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

x 184 500 184 500 1 285 965 184 500 
w trakcie realizacji, zakończenie w 
2022 r. 

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg   160 000 143 777 0 0   

17 
Dobudowa oświetlenia ulic, placów i dróg - 
oświetlenie drogi Nowe - Zadział 

460 m, lampy 
10 szt 

160 000 

89 468 0 0 zakończone 

18 
Dobudowa oświetlenia ulic, placów i dróg - 
oświetlenie drogowe na os. Gazdy 

600 m, 
12 lamp 

54 310 0 0 zakończone 

  90095 Pozostała działalność   115 000 110 886       

19 
Piracki plac zabaw - doposażenie Nowotar-
skiej Strefy Relaksu  

330 m2 115 000 110 886 0 0 zakończone 

  
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 
kluby 

  15 310 000 15 189 963 0 14 075 487   

20 

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

x 15 310 000 15 189 963 0 14 075 487 

Zakończenie zadania realizowanego 
w latach 2019-2021. Dofinansowa-
nie ze środków europejskich i Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych.  

a/ § 6057   520 020 519 820     środki europejskie 

b/ § 6059   14 789 980 14 670 143     środki własne 

  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej   339 160 315 705 0 124 660   

21 
Budowa asfaltowego toru rowerowego - 
PUMPTRACK 

453 m2 339 160 315 705 0 124 660   

  Razem:   30 373 801 28 853 895 13 228 581 20 076 560   

 



 

9. KOMUNIKACJA I TRANSPORT 

Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego realizuje Miejski Zakład Komunikacji. 

Na podstawie zawartych porozumień Zakład 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 spełnia-

jące najwyższe kryteria czystości spalin oraz ograniczające wykluczenia społeczne w zakresie 

dostępności taboru dla wszystkich grup społecznych, w szczególności osób niepełnospraw-

nych. W autobusach honoruje się też wszelkie ulgi, zarówno ustawowe, jak również uchwa-

lone przez Radę Miasta Nowy Targ. 

Linie autobusowe obsługiwane w 2021 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, Ludź-
mierska, 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, Sza-
flarska 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. Tysiąc-
lecia, Ludźmierska NZPS, Rynek, Kowaniec, Kokoszków PPUZ) 

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

Linia nr 12: Szpital – Osiedle Gazdy (Szpital, Kowaniec, Oleksówki, Os. Gazdy, Kowaniec, Szpi-
tal) - zawieszona od 18 marca 2020 
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Linia nr 13: Zajezdnia MZK – Os. Buflak – Niwa szkoła (Zajezdnia MZK, Rynek, Św. Anny, 
Skotnica, Klikuszówka, Os. Nowe, Os. Buflak). 

W 2021 roku z komunikacji miejskiej skorzystało 810 000 pasażerów. (2020 r. - 650 000, 2019 

r. - 1 200 000) Wprowadzony stan pandemii spowodował znaczny spadek korzystających  

z komunikacji miejskiej.  

Ceny biletów obowiązujących w autobusach komunikacji miejskiej zostały przyjęte uchwałą 

Nr XXIV/261/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/517/2018 

Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj.  Małopolskiego z dnia 

23 listopada 2020 r. poz. 7145) w sprawie: uchwalenia cennika usług przewozowych Miej-

skiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu. Obecnie obowiązują dwie taryfy opłat: 

taryfa gminna – obowiązująca w granicach administracyjnych Miasta Nowy Targ bądź 

gminy Nowy Targ lub gminy Szaflary pod warunkiem nieprzekraczania granic gminy 

oraz 

taryfa miejsko-gminna – obowiązuje na terenie całej sieci komunikacyjnej, obsługi-

wanej przez MZK. 

Obowiązuje również ograniczenie czasowe obowiązywania biletów (dwa przedziały, czyli 

60- i 180-minutowy), co pozwala na przejazd autobusami komunikacji miejskiej z przesiad-

kami pod warunkiem nieprzekroczenia czasu przejazdu. 

Tabela nr 23: Taryfikator biletów MZK w roku 2021 

Rodzaj biletu 
Zasięg obowiązywania 

Gminna  Miejsko/Gminna 

Jednorazowy 
hybrydowy  

(60-min.) 

normalny 3,50 zł 4,50 zł 

ulgowy ustawowy - 50% 1,75 zł 2,25 zł 

ulgowy gminny - 40% 2,10 zł 2,70 zł 

180-minutowy 

normalny 4,50zł 6,60 zł 

ulgowy ustawowy - 50% 2,25zł 3,30 zł 

ulgowy gminny - 40%  2,70zł 4,20 zł 

Karnet 10-cio 

przejazdowy 

normalny 31,00 zł 40,00 zł 

ulgowy ustawowy - 50% 15,50 zł 20,00 zł 

ulgowy gminny - 40% 18,60 zł 24,00 zł 

Okresowy 30-

dniowy 

na 1 linię, normalny 77,00 zł 99,00 zł 

na 1 linię, ulgowy ustawowy - 50% 38,50 zł 49,50 zł 

na 1 linię, ulgowy gminny - 40% 46,20 zł 59,40zł 

na 1 linię, normalny, NKDR 53,90 zł - 
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na 1 linię, ulgowy ustawowy, NKDR - 

50% 
26,95 zł - 

na 1 linię, ulgowy gminny, NKDR - 

40% 
32,34 zł - 

sieciowy, normalny 99,00 zł 129,00 zł 

sieciowy, ulgowy ustawowy - 50% 49,50 zł 64,50 zł 

sieciowy, ulgowy gminny - 40% 59,40 zł 77,40 zł 

sieciowy, normalny, NKDR 69,30 zł - 

sieciowy, ulgowy ustawowy - 50% 34,65 zł - 

sieciowy, ulgowy gminny - 40% 41,58zł - 

Źródło: Referat ds. Drogownictwa i Transportu Urzędu Miasta 

Wpływy z biletów w komunikacji gminnej wyniosły 1 298 795,90 zł. To kolejny rok, kiedy  

ze względu na wprowadzony stan pandemii spowodowany SARS-COV 19, wpływy te nie po-

krywają wszystkich kosztów funkcjonowania Zakładu. 

Średni wiek taboru w Miejskim Zakładzie Komunikacji to 10 lat. 

W 2021 r. opłaty za korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Miasto Nowy Targ pobierano zgodnie z Uchwałą. Stawka nie uległa zmianie i za jedno 

zatrzymanie wynosi 0,04 zł od autobusu, w którym jest do 22 miejsc dla pasażerów oraz 0,05 

zł od autobusów o większej ilości miejsc dla podróżnych. 

W 2020 roku całkowita długość dróg gminnych na terenie Miasta Nowy Targ wynosiła łącznie 

205,324 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 – 90,00 kilometrów, 

● drogi o nawierzchni z kostki - 2,944 kilometrów  

● drogi o nawierzchni gruntowej wzmocnionej - 45,85 kilometrów, 

● drogi o gruntowej naturalnej (z gruntu rodzimego) – 66,530 kilometrów. 

Referat ds. Drogownictwa i Transportu w ramach posiadanych środków budżetowych utrzy-

muje przejezdność, likwiduje zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników wszystkich dróg nie-

zależnie od rodzaju nawierzchni i kategorii. Wykonując te obowiązki w 2021 roku 

w ramach remontów cząstkowych (pojedyncze ubytki w nawierzchni bitumicznej) uzupełnio-

no ubytki o łącznej powierzchni ok. 5 421 m2  i wartości  613 199,75 zł. Jeżeli środki na to 

pozwalają, w ramach umowy na remonty bieżące, wykonywane są remonty nawierzchni  

na całej szerokości oraz na dłuższych odcinkach. W 2021 r. wykonano odnowienie  
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nawierzchni dróg o powierzchni ok. 4608 m2 i wartości robót 322 588,60 zł (wykonano m. in. 

odnowienie nawierzchni dróg na os. Szuflów i na os. Nowe oraz odwodnienie liniowe  

na ul. Ustronie Górne). 

W ramach remontów dróg o nawierzchni nieulepszonej wykonano profilowanie drogi 

i nawierzchnię tłuczniową na os. Marfiana Góra, os. Nowe, os. Robów, os. Niwa, os Gazdy 

oraz wzdłuż torów PKP od ul. Ludźmierskiej do os. na Skarpie o łącznej długości ok. 2 015 m. 

Całkowity koszt realizacji zadań wyniósł 105 392,00 zł. 

W 2021 roku wykonano następujące zadania inwestycyjne: 

1. Remont drogi gminnej ulica Stanisława Józefczaka w miejscowości Nowy Targ. 

W ramach realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową jezdni na długości 

ok. 187 m, remont zatoki postojowej, przebudowę istniejących zjazdów oraz remont odwod-

nienia. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 357 741,35 zł. 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. St. Józefczaka - przed wykonaniem remontu 
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ul. St. Józefczaka - po wykonaniu remontu 

2. Remont drogi gminnej ul. św. Doroty na odcinku od ul. Waksmundzkiej do ul. Ogrodowej 

w miejscowości Nowy Targ. 

W ramach realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową jezdni na długości ok.140 m, remont 

chodników, przebudowę istniejących zjazdów oraz remont odwodnienia. Całkowity koszt realizacji zadania 

wyniósł 299 394,69 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. św. Doroty - po wykonaniu remontu 
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3. Remont ulicy Kolejowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kilińskiego do drogi kra-

jowej nr 47 Rabka – Zakopane w miejscowości Nowy Targ.  

W ramach realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową jezdni na długości ok. 

164 m, remont chodników, przebudowę istniejących zjazdów oraz remont odwodnienia. Cał-

kowity koszt realizacji zadania wyniósł 641 352,48 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Kolejowa - przed wykonaniem remontu 
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ul. Kolejowa - po wykonaniu remontu 

4. Przebudowa ścieżki rowerowej w granicy istniejącego pasa drogowego na os. Bohaterów To-

bruku działka ewid. nr 10664/6 w Nowym Targu. 

W ramach realizacji zadania wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni wraz z poboczami żwirowymi na 

długości ok. 404 m. Wykonawcą robót było Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. Cał-

kowity koszt realizacji zadania wyniósł 131 853,91 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

         Ścieżka rowerowa na os. Bohaterów Tobruku - przed przebudową 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ścieżka rowerowa na oś. Bohaterów Tobruku - po przebudowie 
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5. Utwardzenie gruntu na dz. nr ewid. 17180 i 17181/4 położonych przy ul. Jana Pawła 

II w m. Nowy Targ na długości ok. 340m i szerokości 3,50m. 

W ramach realizacji zadania wykonano nawierzchnię gruntową ulepszoną o długości ok. 340 

m. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 175 047,52 zł. 

Parkowanie samochodów prywatnych na niektórych ulicach w centrum funkcjonuje na zasa-

dzie Strefy Płatnego Parkowania (SPP). 

Strefa Płatnego Parkowania wprowadzona została Uchwałą Nr XXXIII/361/2021 Rady Mia-

sta Nowy Targ z dnia 6 września 2021 r. w sprawie: ustalenia w Nowym Targu Strefy Płatne-

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

opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania. 

Strefa Płatnego Parkowania obejmuje ulice: 

● Długą od ul. Św. Doroty do ul. Krzywej, 

● Rynek – pierzeje: północna, zachodnia i południowa, 

● Szkolną, 

● Plac Słowackiego, 

● Krzywą od ul. Kolejowej do Placu Słowackiego, 

● drogę do Miejskiej Hali Lodowej, 

● ul. Kazimierza Wielkiego, 

● ul. Królowej Jadwigi od ul. Szaflarskiej do ul. Krzywej, 

● ul. Harcerską, 

● ul. Sokoła, 

● ul. Ogrodową od ul. Sokoła do ul. Kazimierza Wielkiego, 

● ul. Kościelną, 

● ul. Kolejową od ul. Krótkiej do Rynku, 

● al. Tysiąclecia od ul. Krzywej do ul. Jana Kilińskiego. 

Strefa Płatnego Parkowania obejmuje łącznie 432 miejsc postojowych i podzielona jest na 

strefy A i B, które różnią się stawkami opłat za parkowanie 

A: (Rynek) 

do 30 minut        2,00 zł 

za pierwszą godzinę       4,00 zł 

za drugą godzinę       4,80 zł 

za trzecią godzinę       5,60 zł 

za czwartą godzinę i każdą kolejną godzinę    4,00 zł 

B: (pozostałe ulice) 



Raport o stanie Miasta Nowy Targ 

61 

do 50 minut        1,50 zł 

za pierwszą godzinę       3,00 zł 

za drugą godzinę       3,60 zł 

za trzecią godzinę       4,20 zł 

za czwartą godzinę i każdą kolejną godzinę    3,00 zł 

W Nowym Targu znajduje się pięć ogólnodostępnych parkingów:  

● 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, 

● przy ul. Kolejowej w rejonie Dworca PKP na 50 miejsc postojowych, 

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

nie Dworca PKP oraz na os. Bereki znajduje się około 318 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 

i przewidziane dla osób chcących skorzystać z transportu kolejowego. 

Na terenie naszego Miasta długość wybudowanych ścieżek rowerowych na rok 2021 wynosi 

29,45 km w tym 3,43 km ścieżki rowerowej Velo Dunajec + 430m oznakowania w ciągu 

ul. Po Wale (wykonane przez Zarząd Województwa Małopolskiego). 

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 2021 r. wydatkowano kwotę 

1 754 399,94 zł (łącznie z wywozem śniegu w kwocie 4 352,80 zł oraz odśnieżaniem chodni-

ków 1 069,20 zł). Wywóz śniegu dotyczył ulic znajdujących się w centrum miasta, z których 

wywieziono 2 176 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 mia-

sta, a ich łączna długość to ok. 54 km. Drogi strefy nr II to rejon os. Niwa, os. Zadział i os. Ro-

bów 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. 



Raport o stanie Miasta Nowy Targ 

62 

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 2021 roku realizowane działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego skierowane 

były na ochronę powietrza, ochronę zieleni, ochronę wód oraz ochronę powierzchni ziemi, 

w tym w powyższych zakresach realizowano edukację ekologiczną. 

Obowiązujące akty prawne w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska: 

• uchwała Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 

2020 roku w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego 

(Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 12.10.2020 r. poz. 6337), 

• uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 

2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ogra-

niczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 

tzw. uchwała antysmogowa (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 27.01.2017r. poz. 787), 

• 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 uchwa-

łą Nr XXXVI/328/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 kwietnia 2017 roku, 

• Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa ga-

zowe dla Gminy Miasto Nowy Targ przyjęta uchwałą Nr XIV/148/2019 Rady Miasta 

Nowy Targ w dniu 18 listopada 2019 roku. 

• Lokalna uchwała antysmogowa wprowadzona przez Sejmik Województwa Małopol-

skiego Nr XLV/623/21 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia na obsza-

rze Miasta Nowy Targ ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których nastę-

puje spalanie paliw, 

• Uchwała Nr XXVI/285/2020 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2020 roku  

w sprawie: wprowadzenia Harmonogramu działań w zakresie walki ze smogiem  

w Nowym Targu na lata 2021-2030, 

• Zarządzenie Nr 0050.Z.112.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 26 lipca 2016 

roku, którym wprowadzono Regulamin świadczenia przez Gminę Miasto Nowy Targ 
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usługi załadunku, wywozu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest,  

na nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Miasto Nowy Targ. 

• Uchwała Nr XXIII/256/2020 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 października 2020 roku 

w sprawie wprowadzenia Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta 

Nowy Targ, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą 

systemu ogrzewania na paliwa stałe i zastąpienie go proekologicznymi systemami 

grzewczymi. 

• Uchwała Nr XLI/389/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 października 2017 roku  

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości – doty-

czy zwolnień z podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych niezwiązanych 

z działalnością gospodarczą na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, w których do celów 

grzewczych stosuje się z gaz, energię elektryczną lub pompę ciepła. 

Program ochrony powietrza i Plan Gospodarki Niskoemisyjnej realizowano konsekwentnie. 

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

W 2021 roku kluczowym działaniem mającym na celu poprawę jakości powietrza była 

wymiana starych i nieefektywnych kotłów oraz pieców. Wzorem lat poprzednich ze środków 

budżetu Miasta prowadzony był program dofinansowań dla mieszkańców do modernizacji 

źródeł ogrzewania opalanych paliwami stałymi na nowoczesne kotły na gaz z sieci oraz 

ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej.  

W 2021 roku: 

• zapewniono w Budżecie środki w wysokości 800 000,00 zł.; 

• podpisano 144 umowy z mieszkańcami na łączną kwotę 720 000,00 zł.; 

• wypłacono 133 dotacje na łączną kwotę 665 000,00 zł.; 

• aneksowano część niezrealizowanych umów na rok 2022. 

Pozyskanie środków finansowych na wymianę kotłów: 

• W dniu 14 grudnia 2021 roku Burmistrz Miasta Nowy Targ podpisał umowę dotacji  

z Zarządem Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.4.2. - Obni-

żenie poziomu niskiej emisji. 

• Projekt będzie realizowany w 2022 roku i obejmie wymianę źródeł ciepła w gospo-

darstwach domowych tj. podłączanie do sieci ciepłowniczej, wymianę kotłów na no-

woczesne gazowe i na biomasę. 

• Całkowita wartość Projektu to: 3 917 569,40 PLN, 

• Dotacja z RPOWM w wysokości: 3 839 927,82 PLN 

• Wkład własny (gminy) wynosi: 77 641,58 PLN. 
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• W ramach Projektu planowane jest zrealizowanie 189 inwestycji polegających  

na wymianach kotłów, w tym (103 szt. na gaz, 48 szt. przyłączy do MPEC, 38 szt.  

na biomasę). Maksymalna dotacja to 8000 zł do wymiany kotła + maksymalnie 6000 

zł do modernizacji instalacji i armatury. Również w niektórych przypadkach dotacja 

będzie przysługiwała do termomodernizacji budynków – przewidziano ją dla 65 sztuk 

w ramach Projektu. Dotacja do termomodernizacji to maksymalnie 25 tys. zł na inwe-

stycję, a jej przyznanie zależne będzie od współczynnika ubóstwa energetycznego dla 

gospodarstwa domowego. 

2. Program dofinansowania do montażu odnawialnych źródeł energii 

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 odna-

wialnych, dla projektu pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: 

Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrza-

nów, Libiąż oraz Trzebinia”. Na terenie Miasta Nowy Targ w 2021 r. zamontowano 39 insta-

lacji fotowoltaicznych. W kolejnym roku tj. 2022 r. planowane jest zakończenie realizacji pro-

jektu. 

Tabela nr 24: Rodzaj i ilość instalacji przewidzianych do montażu w Nowym Targu w ra-

mach 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”. 

 

      Źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

Rodzaj instalacji moc min [kW] szt. 

Kolektory słoneczne     

zestaw SOL 1 (2 panele) 8% 3,166 44 

zestaw SOL 2 (3 panele) 8% 4,749 63 

zestaw SOL 3 (4 panele) 8% 6,332 17 

zestaw SOL 4 (5 paneli) 8% 7,915 2 

zestaw SOL 5 (6 paneli) 8% 9,498 1 

OGÓŁEM KOLEKTORY SŁONECZNE 571,46 127 

      

Powietrzne pompy ciepła   3,17 59 

OGÓŁEM POMPY CIEPŁA 187,03  59 

      

Instalacje fotowoltaiczne     

Panele fotowoltaiczne 1,7 kW 8% 1,8 7 

Panele fotowoltaiczne 2,04 kW 8% 2,16 29 

Panele fotowoltaiczne 3,06 kW 8% 3,24 46 

Panele fotowoltaiczne 4,76 kW 8% 5,04 44 

Panele fotowoltaiczne 6,12 kW 8% 6,12 1 

OGÓŁEM INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE 452,16 127 
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3. Rozbudowa sieci ciepłowniczej w 2021 r. 

MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. w 2021 roku prowadziła następujące prace związane z rozbudo-

wą sieci ciepłowniczej: 

1. Kontynuacja prac prowadzonych w ramach zadania „Rozbudowa sieci ciepłowniczej 

wzdłuż ul. Podhalańskiej i ulicy Władysława Orkana w Nowym Targu”. 

2. Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków 

przy ul. Bolesława Wstydliwego i ul. Szaflarskiej w Nowym Targu.  

3. Rozbudowa sieci i wykonanie przyłączy ciepłowniczych do dwóch budynków wielorodzin-

nych Livoria J-K i Livoria L zlokalizowanych w Nowym Targu. 

4. Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego MDR Nowy Targ  

Sp. z o.o. zlokalizowanego w Nowym Targu.  

Dodatkowo prowadzono prace związane z remontem kanałowej sieci ciepłowniczej w ra-

mach zadania: Remont osiedlowej sieci ciepłowniczej w Nowym Targu od komory K-1.6  

do budynku przy ul. Sikorskiego 21 oraz od komory K-1.7 do budynków przy ul. Podtatrzańska 

86 i Podtatrzańska 84 wraz z przyłączami. 

W 2021 roku MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. przyłączył do sieci ciepłowniczej 44 nowe budynki 

(w tym 3 wielorodzinne i jeden użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 5). 

4. Rozbudowa sieci gazowej 

W 2021 r. miasto realizowało sukcesywnie programy dofinansowań na gaz z sieci dla indywi-

dualnych właścicieli nieruchomości, w ramach czego 127 nieruchomości zmodernizowało 

kotłownię c.o. na gaz z sieci uzyskując dotację do wymiany nieekologicznych kotłów.  

5. Systematyczne prowadzenie działań kontrolnych 

W 2021 roku na bieżąco prowadzone były kontrole nieruchomości pod kątem spalania 

odpadów na powierzchni ziemi i w przydomowych paleniskach. Kontrole budynków i lokali 

mieszkalnych w zakresie komponentów środowiska dokonywane były przez EKOPATROL 

składający się z pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ, upoważnionych przez Burmistrza na 

podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska.  

Mieszkańcy mogli zgłaszać nieprawidłowości dotyczące zanieczyszczenia powietrza poprzez 

całodobowy telefon (automatyczna sekretarka pod nr tel. 18 266 48 88) oraz e-mail: 

kontrola_dym@um.nowytarg.pl. Ponadto zgłoszeń można było dokonywać za pomocą 

„EkoInterwencji” czyli aplikacji uruchomionej przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego. 

mailto:kontrola_dym@um.nowytarg.pl
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W dniu 12.02.2021 roku podpisana została umowa nr 1/2021/LIFE z Centralnym 

Laboratorium Pomiarowo-Badawczym Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju na badanie próbek 

popiołów paleniskowych. 

W 2021 roku działania kontrolne w zakresie ochrony powietrza przedstawiały  

się następująco: 

− wykonano 133 kontrole interwencyjne; 

− wykonano 139 kontroli planowych; 

− pobrano łącznie 15 próbek popiołów paleniskowych, które przesłano do laboratorium; 

− skierowano do sądu 6 wniosków o ukaranie w związku z potwierdzeniem spalania 

odpadów w domowych paleniskach;  

Realizacja działań kontrolnych w 2021 roku była znacząco utrudniona w związku z pandemią  

COVID-19. 

W ramach tego działania w 2021 roku zaktualizowano również procedurę przeprowadzania 

kontroli, która została wprowadzona Zarządzeniem nr 0050.115.2021 z dnia 23 września 

2021 roku Burmistrza Miasta Nowy Targ w sprawie kontroli przestrzegania zakazu spalania 

odpadów w paleniskach domowych i przestrzegania przepisów Uchwały antysmogowej  

dla Województwa Małopolskiego na terenie Miasta Nowy Targ.  

Wcześniejsza procedura kontroli obowiązywała od 31 stycznia 2017 roku. Jednak zgodnie  

z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego oraz zapisami Programu ochrony powietrza ko-

nieczna była jej aktualizacja, głównie w zakresie wzoru dokumentów.    

6. Inwentaryzacja źródeł ogrzewania w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności 

Budynków (CEEB) 

Od momentu uruchomienia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków tj. 1 lipca 2021 r.  

do dnia 31 grudnia 2021 r. do tut. Urzędu wpłynęło w formie papierowej 438 deklaracji, 

które pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

Nowy Targ wprowadzali na bieżąco do systemu elektronicznego. Mieszkańcy Nowego Targu 

mieli także możliwość złożenia deklaracji bezpośrednio do systemu w formie elektronicznej 

poprzez stronę: https://ceeb.gov.pl. 

7. Inwentaryzacja źródeł ogrzewania w ramach Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków 

w Małopolsce 

W celu określenia skali problemu jakim jest niska emisja powodowana przez nieefektywne 

i nieekologiczne źródła ogrzewania na paliwa stałe, w 2021 roku Gmina Miasto Nowy Targ 

kontynuowała inwentaryzację budynków pod kątem eksploatowanych źródeł grzewczych. 

Pozyskane dane wprowadzone zostały do Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków  

https://ceeb.gov.pl/
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w Małopolsce. Osiągnięto 78% inwentaryzacji budynków, co spełnia wskaźnik wyznaczony  

w Programie ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego. Zgodnie z wytycznymi 

Marszałka Województwa Małopolskiego zaprzestano inwentaryzacji w ramach ww. bazy oraz 

rozpoczęto inwentaryzację w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.   

8. Monitoring jakości powietrza 

W 2021 roku na terenie Miasta prowadzone były stałe pomiary jakości powietrza przez 

referencyjną stację monitoringową Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Dzięki 

ciągłemu monitoringowi mieszkańcy na bieżąco mogli sprawdzać aktualną jakość powietrza. 

Dane dotyczące stężeń zanieczyszczeń w powietrzu publikowane były na stronie 

internetowej Urzędu Miasta oraz przesyłane zaineresowanym subskrybentom za pomocą 

systemu SMS. Dodatkowo w przedszkolach, szkołach, urzędach oraz przychodniach dane 

dotyczące stanu powietrza przedstawiane były na tablicach zakupionych w ramach projektu 

LIFE. 

9. Poprawa efektywności energetycznej budynków 

Złożono wniosek pn. „Nowy Targ on the path of energy neutrality" o pozyskanie 

dofinansowania w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (ang. European City Facility 

- EUCF). Wnioskowana dotacja zostanie przeznaczona na sfinansowanie działań 

przygotowawczych niezbędnych do opracowania spójnej koncepcji realizacji projektów 

związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej  

i obiektów prywatnych oraz zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii  

na terenie Miasta Nowy Targ. 

10. Program „LeadAIR – pomagamy miastom pokonać smog” 

W 2021 roku przy współpracy z Forum Energii samorząd kontynuował udział w programie 

„LeadAIR – pomagamy miastom pokonać smog”, którego celem było wypracowanie mecha-

nizmów walki ze smogiem w mieście. Współpraca z ekspertami w ramach programu przyczy-

niła się do przyspieszenia starań o wprowadzenie lokalnej uchwały antysmogowej. Efektem 

tych działań było podjęcie przez Radę Miasta Nowy Targ Uchwały nr XXX/325/2021 z dnia 24 

maja 2021 r. w sprawie rezolucji Rady Miasta Nowy Targ, adresowanej do Marszałka Woje-

wództwa Małopolskiego, dotyczącej wprowadzenia zakazu montażu i eksploatacji instalacji 

w których następuje spalanie węgla dla obszaru Gminy Miasto Nowy Targ objętego Miejsco-

wym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum). 

11. Realizacja programu LIFE 

W 2021 roku Gmina Miasto Nowy Targ realizowała łącznie z innymi gminami województwa 

małopolskiego III fazę „Projektu zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony 

powietrza dla województwa małopolskiego”. Projekt ten był współfinansowany przez Unię 

Europejską, a jednym z głównych zadań było zatrudnienie w gminie osoby pełniącej funkcję 

tzw. Ekodoradcy”. Tworzy on sieć współpracujących ze sobą „Ekodoradców” zatrudnionych 
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w pozostałych gminach Małopolski uczestniczących w tym Programie, którzy wspierają i jesz-

cze bardziej koordynują wdrażanie Programu ochrony powietrza województwa małopolskie-

go na poziomie gmin, organizują dalsze programy dofinansowania dla mieszkańców do wy-

miany starych źródeł grzewczych oraz angażują mieszkańców do realizacji działań w zakresie 

wymiany ogrzewania i oszczędności energii. „Ekodoradca” również wspiera wszelkiego ro-

dzaju projekty z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności ochrony powietrza. 

Dodatkowo w 2021 roku zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza w Urzędzie Miasta 

Nowy Targ zatrudniony został drugi Ekodoradca.  

12. Edukacja ekologiczna i działania informacyjne 

Gmina Miasto Nowy Targ w 2021 roku szczególny nacisk kładła na działania związane 

z podnoszeniem świadomości ekologicznej mieszkańców. Realizacja tych zadań była znaczą-

co utrudniona w związku z pandemią COVID-19. Pomimo pandemii w tym zakresie zrealizo-

wane zostały następujące inicjatywy: 

− Akcja informacyjna skierowana do mieszkańców ul. Długiej w Nowym Targu 

w związku planowanym z remontem ulicy. W dniu 11 stycznia 2021 roku wystosowa-

ne zostało do mieszkańców ww. ulicy pismo informujące o ostatniej szansie na wyko-

nanie przyłączy do sieci gazowej. Ponadto poinformowano o terminach wymian ko-

tłów zawartych w uchwale antysmogowej dla województwa małopolskiego oraz moż-

liwości skorzystania z dostępnych na rynku programów dofinansowań do wymiany 

starych kotłów centralnego ogrzewania; 

− Akcja informacyjna skierowana do mieszkańców ul. Jana Kasprowicza w Nowym 

Targu w związku planowanym z remontem ulicy. W dniu 11 stycznia 2021 roku 

wystosowane zostało do mieszkańców ww. ulicy pismo informujące o ostatniej 

szansie na wykonanie przyłączy do sieci gazowej. Ponadto poinformowano 

o terminach wymian kotłów zawartych w uchwale antysmogowej dla województwa 

małopolskiego oraz możliwości skorzystania z dostępnych na rynku programów 

dofinansowań do wymiany starych kotłów centralnego ogrzewania; 

− Akcja informacyjna skierowana do mieszkańców ul. Św. Doroty w Nowym Targu 

w związku planowanym z remontem ulicy. W dniu 15 stycznia 2021 roku 

wystosowane zostało do mieszkańców ww. ulicy pismo informujące o ostatniej 

szansie na wykonanie przyłączy do sieci gazowej. Ponadto poinformowano  

o terminach wymian kotłów zawartych w uchwale antysmogowej dla województwa 

małopolskiego oraz możliwości skorzystania z dostępnych na rynku programów 

dofinansowań do wymiany starych kotłów centralnego ogrzewania; 

− W ramach programu „LIFE” w okresie od 18 stycznia 2021 roku do 7 lutego 2021 roku 

prowadzone były przez Ekodoradcę badania budynków kamerą termowizyjną. 

Podczas działań informowano mieszkańców o terminach wymian kotłów zawartych  
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w uchwale antysmogowej dla województwa małopolskiego oraz możliwości 

skorzystania z dostępnych na rynku programów dofinansowań do wymiany starych 

kotłów centralnego ogrzewania; 

− W ramach programu „LeadAIR – pomagamy miastom pokonać smog” realizowanego 

przy współpracy z Forum Energii, w dniu 17 lutego 2021 r. zorganizowane zostało 

webinarium dla mieszkańców Podhala dotyczące smogu i jego wpływu na zdrowie. 

Spotkanie pt. „Smog – czy i jak wpływa na nasze zdrowie?” poprowadził dr hab. inż. 

Artur Badyda z Politechniki Warszawskiej. Prowadzący opowiedział o przyczynach  

i źródłach smogu, poszczególnych skutkach zdrowotnych najważniejszych substancji 

szkodliwych oraz o kluczowych działaniach mających na celu eliminację smogu  

w miastach. Zaproszenie do wzięcia udziału w webinarium zamieszczone było  

na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na miejskim profilu Facebook; 

− W miesiącach luty, marzec i kwiecień 2021 roku mieszkańcy Miasta Nowy Targ 

otrzymali pismo informujące o założeniach uchwały antysmogowej dla województwa 

małopolskiego oraz możliwościach skorzystania z dostępnych na rynku programów 

dofinansowań do wymiany starych kotłów centralnego ogrzewania, a także innych 

form wsparcia finansowego na inwestycje mające na celu ochronę powietrza. Przed-

miotowe pismo dostarczone zostało mieszkańcom wraz z decyzjami ustalającymi wy-

sokość podatku od nieruchomości; 

− W lutym 2021 roku wystosowane zostało do przedsiębiorców z terenu Miasta Nowy 

Targ pismo dotyczące założeń uchwały antysmogowej dla województwa małopol-

skiego z wyszczególnionymi terminami wymiany kotłów oraz informacjami dotyczą-

cymi możliwości skorzystania z dostępnych na rynku programów dofinansowań  

do „EkoInwestycji”. W piśmie podane zostały dane kontaktowe do Zespołu Ekodo-

radców dla biznesu z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Przedmiotowe pi-

smo dostarczone zostało wszystkim podmiotom prowadzącym działalność gospodar-

czą na terenie miasta Nowy Targ wraz zawiadomieniem dotyczącym płatności za od-

pady; 

− W dniu 2 marca 2021 roku na Sali Obrad Urzędu Miasta Nowy Targ odbyło się spo-

tkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu, na którym Ekodoradca wraz 

z przedstawicielem Nowotarskiego Alarmu Smogowego wygłosili wykład dotyczący 

między innymi: założeń uchwały antysmogowej oraz dostępnych programów dofi-

nansowań do wymiany kotłów, odnawialnych źródłach energii, termomodernizacji 

budynków; 

− W dniu 18 marca 2021 roku w ramach projektu "Nowy Targ bez SMOGU" na Sali Ob-

rad Urzędu Miasta Nowy Targ odbyło się spotkanie Klubu Seniora działającego przy 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Targu, na którym Ekodoradca wraz 

z przedstawicielem Nowotarskiego Alarmu Smogowego wygłosili wykład dotyczący 

między innymi: założeń uchwały antysmogowej oraz dostępnych programów dofi-
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nansowań do wymiany kotłów, odnawialnych źródłach energii, termomodernizacji 

budynków; 

− Akcja informacyjna skierowana do mieszkańców ul. Kolejowej w Nowym Targu 

w związku planowanym z remontem ulicy. W dniu 17 maja 2021 roku wystosowane 

zostało do mieszkańców ww. ulicy pismo informujące o ostatniej szansie na wykona-

nie przyłączy do sieci gazowej. Ponadto poinformowano o terminach wymian kotłów 

zawartych w uchwale antysmogowej dla województwa małopolskiego oraz możliwo-

ści skorzystania z dostępnych na rynku programów dofinansowań do wymiany sta-

rych kotłów centralnego ogrzewania; 

− Akcja informacyjna skierowana do mieszkańców ul. Zacisze w Nowym Targu 

w związku planowanym z remontem ulicy. W dniu 17 maja 2021 roku wystosowane 

zostało do mieszkańców ww. ulicy pismo informujące o ostatniej szansie na wykona-

nie przyłączy do sieci gazowej. Ponadto poinformowano o terminach wymian kotłów 

zawartych w uchwale antysmogowej dla województwa małopolskiego oraz możliwo-

ści skorzystania z dostępnych na rynku programów dofinansowań do wymiany sta-

rych kotłów centralnego ogrzewania; 

− W związku z obchodami EU Green Week 2021 – Europejski Zielony Tydzień 2021 

w dniu 28 maja 2021 roku w ramach projektu "Nowy Targ bez SMOGU" na Sali Obrad 

Urzędu Miasta Nowy Targ odbyło się spotkanie Polskiego Związku Emerytów, Renci-

stów i Inwalidów, na którym Ekodoradca wraz z przedstawicielem Nowotarskiego 

Alarmu Smogowego wygłosili wykład dotyczący między innymi: założeń uchwały an-

tysmogowej oraz dostępnych programów dofinansowań do wymiany kotłów, odna-

wialnych źródłach energii, termomodernizacji budynków; 

− W dniu 8 czerwca 2021 roku odbyło się spotkanie w formie online polskich i słowac-

kich instytucji realizujących zintegrowane Projekty LIFE. Celem tego wydarzenia była 

wymiana wiedzy i doświadczenia obu krajów w monitorowaniu i poprawie jakości 

powietrza. Na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

prelegentem na spotkaniu był Ekodoradca miasta Nowy Targ, który omówił szczegóły 

swojej codziennej pracy. Przedstawił przebieg kontroli palenisk, realizowane progra-

my dofinansowań na wymianę starych kotłów, a także kwestie dotyczące monitorin-

gu jakości powietrza. Wskazał również na dobre praktyki i rozwiązania w zakresie 

ochrony powietrza; 

− W dniu 14 czerwca 2021 roku zorganizowano konkurs plastyczny pn. „Walczymy z ni-

ską emisją” adresowany do uczniów nowotarskich szkół podstawowych (klasy IV-VII).  

Konkurs realizowany był w ramach projektu pn. Kompleksowa integracja systemu ni-

skoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gmin Nowy 

Targ i Szaflary, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 
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− W dniach 26-27 czerwca 2021 roku obok Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu zor-

ganizowane zostały Targi „Dom i Otoczenie”. Motywem przewodnim targów były 

eko-rozwiązania w budownictwie. Swoje stoisko na targach posiadał także Urząd 

Miasta Nowy Targ, na którym Ekodoradca oraz Pracownicy Wydziału Gospodarki Ko-

munalnej i Ochrony Środowiska udzielali informacji dotyczących dostępnych progra-

mów dofinansowań do wymiany kotłów, odnawialnych źródeł energii oraz założeń 

uchwały antysmogowej dla małopolski; 

− W dniu 8 lipca 2021 roku na Sali Obrad Urzędu Miasta Nowy Targ odbyło się spotka-

nie z mieszkańcami Miasta Nowy Targ w ramach konsultacji społecznych projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze 

Miasta Nowy Targ ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 

spalanie paliw. Na spotkaniu omówione zostały założenia przedmiotowej uchwały; 

− Z okazji przypadającego w dniu 14 listopada 2021 roku (niedziela) Dnia Czystego Po-

wietrza, Ekodoradca wraz z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Środowiska w poniedziałek - 15 listopada 2021 r. przyjmowali mieszkańców 

do godziny 18:00. Dzięki wydłużonym godzinom pracy, w tym dniu mieszkańcy No-

wego Targu, w szczególności ci, których czas pracy pokrywa się z godzinami pracy 

Urzędu Miasta, mieli możliwość uzyskania porad dotyczących założeń uchwał anty-

smogowych, dostępnych programów dofinansowań do wymiany kotłów, odnawial-

nych źródeł energii, termomodernizacji budynków oraz Centralnej Ewidencji Emisyj-

ności Budynków; 

− Na podstawie zawartego porozumienia z Prezesem Zarządu Polskiego Radia – Regio-

nalnej Rozgłośni w Krakowie „Radio Kraków” Spółka Akcyjna dotyczącego współpracy 

przy realizacji projektu „Małopolska bez smogu”, w dniach od 24 listopada do 6 grud-

nia 2021 roku zamontowana była przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Targu mo-

bilna instalacja „płuc”, która w obrazowy sposób wskazywała, jak oddychanie zanie-

czyszczonym powietrzem wpływa na zdrowie mieszkańców. Dodatkowo zainstalowa-

ny był także certyfikowany pyłomierz fotometryczny firmy TSI należący do Polskiego 

Alarmu Smogowego. Aktualizowane na bieżąco wyniki pomiarów rejestrowane przez 

pyłomierz dostępne były on-line na stronach Radia Kraków www.radiokrakow.pl 

i Krakowskiego Alarmu Smogowego krakowskialarmsmogowy.pl.  

Ponadto w ramach projektu prowadzona była akcja informacyjno-edukacyjna na an-

tenie Radia Kraków i na stronie www.radiokrakow.pl. oraz w lokalnych mediach; 

Przedmiotowa akcja miała na celu wzrost świadomości o wpływie zanieczyszczeń po-

wietrza na zdrowie oraz mobilizację właścicieli nieekologicznych źródeł ciepła do ich 

szybkiej wymiany. 
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− W ramach programu „LIFE” Gmina Miasto Nowy Targ przekazała podopiecznym 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu 30 zestawów oszczędności energii. Ze-

stawy służą do edukacji mieszkańców w zakresie oszczędności energii oraz mają ich 

zachęcić do korzystania z energooszczędnych rozwiązań w swoich domach. Ponadto 

wraz z zestawem przekazano materiały związane z ochroną powietrza w tym doty-

czące założeń uchwały antysmogowej oraz dostępnych programów dofinansowań  

do wymiany kotłów; 

− W dniu 3 grudnia 2021 roku na Sali Obrad Urzędu Miasta odbyło się spotkanie pro-

mujące program „Czyste Powietrze”. Relacja wideo ze spotkania ukazała  

się w Nowotarskiej Telewizji Kablowej i Internecie. Na spotkaniu prelegenci poruszyli 

kwestie między innymi związane z założeniami uchwał antysmogowych oraz dostęp-

nych programów dofinansowań do wymiany kotłów; 

− Prowadzono na bieżąco kolportaż materiałów edukacyjnych (ulotek, broszur, plaka-

tów); 

− Prowadzono zakładkę Czystsze Powietrze na stronie internetowej Urzędu Miasta; 

− Zamieszczano informacje dotyczących działań z zakresu ochrony powietrza na profilu 

Fb Gminy Miasto Nowy Targ oraz na stronie www.nowytarg.pl. 

− Gmina Miasto Nowy Targ została laureatem plebiscytu „EKO-HERO Małopolski 2021” 

organizowanym przez Gazetę Krakowską i Samorząd Województwa Małopolskiego. 

Kolejny raz docenione zostały działania proekologiczne w zakresie ochrony powietrza 

realizowane przez nasz samorząd. Podjęcie lokalnej uchwały antysmogowej, progra-

my dofinansowujące wymianę źródeł ciepła, inwestycje w OZE oraz inicjatywy eduka-

cyjne – to tylko niektóre przedsięwzięcia, dzięki którym Miasto Nowy Targ zajęło II 

miejsce w kategorii „Gmina EKO HERO”. Podczas uroczystej gali, która odbyła się  

w dniu 19 listopada 2021 r. w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie nagrodę ode-

brał Pan Waldemar Wojtaszek - I Zastępca Burmistrza Miasta Nowy Targ wraz  

z Ekodoradcami.  

Ponadto pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

Nowy Targ na bieżąco informowali mieszkańców (pisemnie, telefonicznie, osobiście w siedzi-

bie Urzędu oraz w terenie podczas prowadzonych działań kontrolnych) o wymaganiach 

uchwały antysmogowej dla Małopolski oraz dostępnych formach dofinansowania do wymia-

ny kotłów. Dodatkowo przedmiotowe informacje cały czas dostępne były na stronie interne-

towej Urzędu Miasta.   

 

 

http://www.nowytarg.pl/
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13. Punkt obsługi programu priorytetowego „Czyste Powietrze” 

 

Gmina Miasto Nowy Targ podpisała w dniu 14.07.2020 r. Porozumienie z Wojewódzkim Fun-

duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie prowadzenia 

punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”. Od 1 stycznie 2021 roku do końca 

2021 roku w ramach prowadzenia punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”: 

- Udzielono 537 osobistych konsultacji w punkcie informacyjno-konsultacyjnym dotyczą-

cych "Czystego Powietrza" i wniosków o dotację, 

- Złożono 79 wniosków o przyznanie dotacji za pośrednictwem Gminy Miasto Nowy Targ 

do WFOŚiGW w Krakowie, 

- Przeprowadzono 123 wizyt lokalnych w terenie w miejscu zamieszkania mieszkańca 

podczas działań kontrolnych udzielano informacje o „Czystym Powietrzu” i możliwych 

dotacji na wymianę pieca, 

- Zorganizowano 4 miejskie konferencje informacyjno/ szkoleniowe z mieszkańcami mia-

sta na temat Programu "Czyste Powietrze", 

- Przeprowadzono około 500 rozmów telefonicznych w ramach, których udzielano infor-

macje na temat programu "Czyste Powietrze". 

10.2. Gospodarka komunalna  

1. Gospodarka odpadami. 

W 2021 r. systemem gospodarki odpadami komunalnymi objęto 25 995 osoby. Częstotliwość 

pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości odbywała się według obo-

wiązujących 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. 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021 dla właścicieli 

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy wynosiła: 23,00 zł miesięcznie od jednego 

mieszkańca – stawka dotyczyła pierwszych sześciu osób zamieszkujących nieruchomość 

 i 15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – stawka dotyczyła siódmej i każdej kolejnej 

osoby zamieszkującej na  nieruchomości Przychody gminy z tytułu opłat  za gospodarowanie 

odpadami wyniosły 9 324 388,78 zł. Odsetek odpadów zebranych selektywnie to 45%  

natomiast odsetek odpadów zmieszanych to 55%.   

 

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 

prowadzonych przez cały rok akcji „Sprzątamy swoje miasto”. 
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2. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Zadania własne gminy z zakresu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, usuwania i oczyszczania 

ścieków komunalnych realizuje Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

1) Inwestycje zrealizowane w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: 

 

• remont wodociągu na ul. Długiej na odcinku od ul. Orkana do os. Bereki w Nowym 
Targu; 

• budowa wodociągu na ul. Długiej na odcinku od budynku nr 111 do 147; 

• przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Długiej na odcinku od ul. Długiej do os. Bere-
ki; 

• budowa odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Sikorskiego i al. Tysiąclecia dla po-
trzeb MHS GORCE; 

• rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w części 
ul. Św. Doroty; 

• rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w części 
ul. Nadwodniej; 

• przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Kasprowicza; 

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej na terenie os. Niwa Za-
chodnia. 

• odpłatne nabycia sieci: 
 
a) wodociąg: 

ul. Grel - 135 m 
ul. Grel Boczna - 44 m 
ul. Mroszczaka - 380 m 
 

b) kanalizacja sanitarna: 
ul. Grel  - 100 m 
ul. Grel Boczna - 49 m 
ul. Kwiatowa - 22 m 
ul. Widok  - 23 m 
os. Rob6w - 69 m 
ul. Zielona - 2 m 
ul. Podhalańska - 8,72 m 
ul. Ustronie Górne - 2,2 m 
 

2) Ogólna liczna nieruchomości przyłączonych do sieci wodociągowej   - 2978 

3) Procent nieruchomości korzystających z sieci wodociągowej    - 66 % 

4) Ogólna liczba nieruchomości przyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej  - 4659 

5) Procent nieruchomości korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej   - 98 % 

6) Liczba nieruchomości przyłączonych do sieci wodociągowej w 2021 r.   - 38 

7) Liczba nieruchomości przyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w 2021 r.  - 84 
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3. Dane na temat usuwania azbestu w roku 2021. 

 

W miesiącach od sierpnia do października 2021 r. trwała kolejna edycja odbioru 

i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Nowy Targ. W 

minionym 2021 roku do programu przystąpiło 21 nieruchomości, z których firma wyłoniona 

przez Urząd Miasta Nowy Targ odebrała na terenie miasta Nowy Targ 47,90 Mg odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest. Za transport i unieszkodliwienie tej ilości odpadów 

zapłacono z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ kwotę 25 348,68 zł brutto. Polska względem 

prawa unijnego całkowicie „ma uporać” się z azbestem do 2032 roku. 

 

4. W ramach oświetlenia w 2020 roku. 

W celu oświetlenia ulic i placów w mieście wykorzystywanych jest 3 462 opraw. Oprócz prac 
związanych z usuwaniem szkód wyrządzonych w wyniku kolizji drogowych i napraw kabli, 
wymieniono 2 skorodowane słupy między blokami przy ul. Podhalańskiej oraz dobudowano 
2 oprawy oświetleniowe na ulicy Słonecznej. Zakupiono ozdoby do dekoracji miasta, w tym 
35 elementów, które zostały zamontowane na al. Tysiąclecia, kurtyny wykorzystane do deko-
racji choinki przed ratuszem i przed budynkiem Miejskiego Centrum Kultury oraz „fontannę 
świetlną”. 

5. Cmentarze. 

Na terenie Nowego Targu znajdują się dwa cmentarze komunalne zlokalizowane przy ul. Skot-

nica o powierzchni ok. 7 ha i przy ul. Św. Kingi o powierzchni ok. 1,5 ha. Cmentarzami admini-

struje Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu. 

Całoroczne utrzymanie cmentarzy komunalnych w 2021 r. zamknęło się kwotą 658 979 zł, 

a pobrane opłaty za usługi cmentarne wyniosły 850 536 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 obowiązek 

prowadzenia placówek wychowania przedszkolnego, w tym specjalnych i szkół podstawo-

wych. W 2021 r. na terenie miasta Nowy Targ zadania gminy w zakresie oświaty realizowane 

były przez publiczne przedszkola, publiczny zespół szkolno – przedszkolny oraz szkoły pod-

stawowe prowadzone przez samorząd Miasta Nowy Targ i przez niepubliczne punkty przed-

szkolne i niepubliczne przedszkola. Stan sieci placówek oświatowych w 2021 r. przedstawio-

no w tabeli nr 25 oraz 25a. 

 
Tabela nr 25: Stan sieci placówek wychowania przedszkolnego i szkół w okresie I – VIII 
2021r.  
 

Liczba pla-
cówek 
ogółem 

Punkty przedszkolne Przedszkola Szkoły podstawowe 

18 
ogółem 

w tym niepu-
bliczne 

ogółem 
w tym niepu-

bliczne 
ogółem 

w tym niepu-
bliczne 

1 1 10 8 7 0 

Źródło: System Informacji Oświatowej 
 

Tabela nr 25a: Stan sieci placówek wychowania przedszkolnego i szkół w okresie IX – XII 
2021r.  
 

Liczba 
placówek 
ogółem 

Punkty przed-
szkolne 

Przedszkola 
Szkoły podstawo-

we 
Zespół Szkolno – Przed-

szkolny 

17 
ogółem 

w tym 
niepubli-

czne 
ogółem 

w tym 
niepubli-

czne 
ogółem 

w tym 
niepubli-

czne 
ogółem 

w tym 
niepubli-

czne 

1 1 9 8 6 0 1 0 

Źródło: System Informacji Oświatowej 
 

W tabeli nr 26 przedstawiono średniomiesięczną liczbę uczniów w szkołach podstawowych, 

prowadzonych przez miasta Nowy Targ oraz wydatki bieżące szkół, w przeliczeniu na jednego 

ucznia, poniesione w rozdziale podstawowym 80101 – Szkoły Podstawowe, rozdziale 80103 

– Oddziały przedszkolne w szkołach, rozdziale 80146 – Doskonalenie zawodowe oraz rozdzia-

le 80195 – Pozostała działalność. 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 szczegól-

ności z procesu kształcenia specjalnego uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia spe-

cjalnego. 
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Tabela nr 26: Średniomiesięczna liczba uczniów, wydatki bieżące na ucznia w 2021 r. 

L. p. Szkoła 
Średniomie-

sięczna liczba 
uczniów 

Miesięczne wy-
datki bieżące  

w przeliczeniu  
na ucznia 

1. Szkoła Podstawowa nr 1, Pl. Słowackiego 14 360 720 

2. Szkoła Podstawowa nr 2, Al. M. Kopernika 28 495 886 

3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym nr 1 ul. Kowaniec 125 

293 832 

4. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Św. Brata Alberta 35 357 842 

5. Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Wł. Orkana 17 451 909 
6. Szkoła Podstawowa nr 6, os. Na Skarpie 11 178 1314 
7. Szkoła Podstawowa nr 11, Pl. Evry 3 814 828 

Źródło: System Informacji Oświatowej 
 

W Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 11 funkcjonowały klasy sportowe o profilu pływanie, 

piłka nożna, hokej na lodzie oraz narciarstwo biegowe. Największe wydatki w przeliczeniu na 

jednego ucznia występują w Szkole Podstawowej Nr 6, co jest związane z niewielką liczbą 

uczniów tej placówki. 

Wśród wydatków, dominują koszty związane z zatrudnieniem nauczycieli i utrzymaniem 

obiektów. W 2021 roku obserwowano znaczący wzrost kosztów mediów, zwłaszcza energii 

elektrycznej i gazu ziemnego.  

W szkołach sukcesywnie wzrasta także liczba orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 

co z kolei wymaga zorganizowania dodatkowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

W okresie od I do VIII 2021 r. w Nowym Targu funkcjonowały dwa przedszkola publiczne. 

Średniomiesięczną liczbę dzieci w tych przedszkolach oraz w niepublicznych placówkach wy-

chowania przedszkolnego przedstawiono w tabeli nr 27. 

 
Tabela nr 27: Średniomiesięczna liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych w 2021 r. 

L.p. Nazwa placówki wychowania przedszkolnego 
Średniomiesięczna 

liczba dzieci 

1. 
Przedszkole nr 2 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1, 
ul. Kowaniec 128 

120 

2. Przedszkole nr 4, os. Bór 10 195 

3. Punkt przedszkolny „Dziecięce Marzenie”, ul. Klikuszówka 30 21 

4. Przedszkole Niepubliczne „Słoneczne”, ul. Woj. Polskiego 5 118 

5. Przedszkole Niepubliczne ”Lokomotywa”, ul. Woj. Polskiego 26 151 

6. 
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Serafitek, 
ul. Długa 14 

41 

7. Przedszkole Niepubliczne „Fiku Miku”, ul. Szaflarska 51 149 

8. Przedszkole Niepubliczne „Liwlandia”, ul. Bol. Wstydliwego 9 73 

9. 
Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi 
i Integracyjnymi „Niebieska Kokardka”, Al. Tysiąclecia 100 i 115 

34 

10. 
Przedszkole Niepubliczne „Wesoły Korowód”, ul. Szaflarska 
146a 

97 

Źródło: Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu 
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W 2021 r. wydatki przedszkoli publicznych, ustalone w aktualizacji październikowej w kwocie 

934,32 zł na dziecko spowodowały, że dotacja podstawowa na dziecko do przedszkoli niepu-

blicznych wyniosła 700,74 zł, a na dziecko w niepublicznym punkcie przedszkolnym – 373,73 

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. 

W okresie objętym raportem miasto Nowy Targ otrzymało z budżetu państwa część oświa-

tową subwencji ogólnej w łącznej kwocie 26 561 645 zł, dotację celową na wychowanie 

przedszkolne w kwocie 1 213 570 zł, dotację na zakup podręczników w kwocie 375 360 zł, 

dotację na wyprawkę szkolną w kwocie 42 440 zł oraz dotację do wypłaty stypendiów szkol-

nych w kwocie 57 010 zł.  

W 2021 r. wydatki na utrzymanie i prowadzenie samorządowych przedszkoli oraz szkół, do-

towanie niepublicznych przedszkoli i szkół, a także realizację innych zadań wyniosły 

45 558 583,44 zł.  W poniesionych wydatkach oświatowych (bieżących) dochody pochodzące 

z subwencji oświatowej i dotacji państwowych stanowiły 58,30 %. 

Średnioroczne zatrudnienie w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto Nowy 

Targ w 2021 r. przedstawiono w tabeli nr 28. 

 

Tabela nr 28: Średnioroczne zatrudnienie w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez 
miasto Nowy Targ w 2021 r. 

Lp. Oznaczenie placówki 
Zatrudnienie łącznie 

osób etatów 
1. Przedszkole nr 4, os. Bór 23 19,54 

2. Szkoła Podstawowa nr 1, Plac Słowackiego 40 35,46 

3. Szkoła Podstawowa nr 2. Al. M. Kopernika 63 58,85 

4. Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Św. Brata Alberta 35 41 37,18 

5. Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Orkana 52 43,94 

6. Szkoła Podstawowa nr 6, os. Na Skarpie 34 26,66 

7. Szkoła Podstawowa nr 11, Pl. Evry 87 80,58 

8.  Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1, ul. Kowaniec 52 43,86 

Razem 392 346,07 
Źródło: System Informacji Oświatowej 

 
Wyniki ośmioklasistów nowotarskich szkół podstawowych w 2021 r. przedstawiono 

w tabelach: nr 29 i nr 30. 

 
Tabela nr 29: Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w szkołach podstawowych prowadzo-
nych przez Miasto Nowy Targ 

Szkoła 
Liczba 

piszących 
egzamin 

JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK ANGIELSKI 

w % 
w stani-

nie 
w % 

w sta-
ninie 

w % w staninie 

Szkoła Podstawowa nr 2 75 63 6 44 5 64 5 

Szkoła Podstawowa nr 3 26 57 4 47 5 74 7 
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Szkoła Podstawowa nr 4 33 61 5 53 6 64 5 

Szkoła Podstawowa nr 5 79 75 9 62 8 80 8 

Szkoła Podstawowa nr 6 20 59 5 42 5 62 5 

Szkoła Podstawowa nr 11 106 65 6 52 6 72 6 

Powiat nowotarski 1864 62 6 47 5 62 5 
Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie (www.oke.krakow.pl)  

 

Tabela nr 30: Skala staninowa średnich wyników szkół (w%) z egzaminu ósmoklasisty 
w 2021 r. 

STANIN JĘZYK POLSKI (%) MATEMATYKA (%) JĘZYK ANGIELSKI (%) 

1 7 - 41 9 - 25  15 - 35  

2 42 - 48 26 – 31  36 - 44  

3 49 - 52  32 – 36  45 - 51  

4 53 – 57 37 – 41  52 - 58  

5 58 - 61 42 – 47 59 - 65 

6 62 - 65 48 - 53  66 - 72 

7 66 - 69 54 - 60  73 - 79  

8 70 - 74 61 - 69 80 - 88 

9 75 - 90 70 - 94 89 - 100 
Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie (www.oke.krakow.pl)  

 

W okresie objętym Raportem we wszystkich szkołach prowadzonych przez miasto realizo-

wano szeroki wachlarz zajęć specjalistycznych i pozalekcyjnych, co analizuje tabela nr 31. 
 

Tabela nr 31: Zajęcia specjalistyczne i pozalekcyjne 

Rodzaj zajęć SP1 SP2 
SP3/
ZSP1 

SP4 SP5 SP6 SP11 Razem 

nauczanie indywidualne, 
zindywidualizowana ścieżka 
nauczania 

2 - 1 2 4 2 1 12 

rewalidacyjne 6 17 10 11 5 1 3 53 

terapeutyczne 11 86 - 15 11 16 - 139 

wyrównawcze 46 71 30 15 120 103 115 500 

logopedyczne 51 85 15 75 36 27 64 353 

dla uczniów powracających  
z zagranicy 

- - 5 4 4 - - 13 

kompensacyjno-korekcyjne 35 - 34 5 - 32 96 202 

rozwijające uzdolnienia 4 350 108 1 34 - 157 654 

rozwijające umiejętności 5 7 113 1 6 5 68 205 

warsztaty językowe - - 27 - - - - 27 

gimnastyki korekcyjnej - - 52 - - 27 - 79 

zajęcia dla uczniów pocho-
dzenia romskiego 

- - 1 1 - 4 - 6 

rozwijające kompetencje 
emocjonalno-społeczne 

- 24 - - - 5 - 29 

rozwijające kreatywność - - - 136 - 31 - 167 

Razem 157 461 520 315 516 286 643 2897 
Źródło: Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu 

http://www.oke.krakow.pl/
http://www.oke.krakow.pl/
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Tabela nr 32: Liczba uczniów objętych zajęciami w ramach funduszu przeciwdziałania alko-
holizmowi 

Rodzaj zajęć Liczba uczniów objętych zajęciami 

Zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne, tera-
peutyczne, rozwijające umiejętności  
i rozwijające uzdolnienia 

532 

Źródło: Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu 

 
 
W 2021 r. przedszkola i szkoły prowadzone przez miasto Nowy Targ uczestniczyły lub organi-

zowały liczne przedsięwzięcia. Poniżej przedstawiono niektóre z nich. 

 

Przedszkole nr 2 
W Przedszkolu Nr 2 zrealizowano Program edukacji ekologicznej, Wychowawczo-Prorodzinny 

Program Przedszkola, Program edukacji emocjonalnej, Programy: „Przedszkolak w świecie 

emocji”, „Bajka jest dobra na wszystko”, „Kubusiowi – Przyjaciele Natury”, „Czyste powietrze 

wokół nas”, „Wnuczka, wnuczek edukuje – babcia, dziadek się stosuje”, „Myj ręce, bo wiem 

więcej”, „Eko-kulturalne przedszkole”. Przedszkole było organizatorem VIII edycji Ogólnopol-

skiego Konkurs Plastycznego „Żyj z przyrodą w zgodzie”. Ponadto wychowankowie przed-

szkola zdobywali liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych: „Radości i  boleści 

św. Józefa” – 1 wyróżnienie (międzynarodowy), „Polska- miejsce, w którym mieszkam” – I 

miejsce, „Jesteśmy tacy sami- integracja w oczach dziecka” – III miejsce, „Przedszkolaki po-

magają” – II miejsce, „Piękna nasza Polska cała” – III miejsce, 1 wyróżnienie, „Nasze zimowe 

góry” – III miejsce, „Wiosna w tajemniczym ogrodzie” – I miejsce, „Tak ja to widzę – Świato-

wy Dzień Świadomości Autyzmu” – I nagroda, „Ja i mój niepełnosprawny kolega” – II miejsce, 

1 wyróżnienie, „Jestem bezpieczny na drodze” – II miejsce, „Przygody Jasia i Małgosi” – 2, II 

miejsce, „Bohaterowie naszych bajek” – III miejsce, „Scenki z życia przedszkolaków” – II miej-

sce i 3 wyróżnienia, „Świat piękniejszy się wydaje, gdy pomocną dłoń podaję” – III miejsce, 

„Ćwiczę ja, ćwicz i ty” – 1 wyróżnienie, „Choć jestem mały, mam swoje prawa” – 1 wyróżnie-

nie, „Bohaterowie utworów Juliana Tuwima” - 1 wyróżnienie, „Bajkowa kraina”– 1 wyróżnie-

nie, „Bajkowe przygody” – ilustracja do ulubionej bajki” – II miejsce, „Matka w oczach dziec-

ka” – 2 nagrody, 2 wyróżnienia, „ Niepodległość” – 1 nagroda, 5 wyróżnień, „Mikołajki” – V 

miejsce, 7 wyróżnień. 

 
Przedszkole nr 4 

Przedszkole nr 4 współpracowało z uczniami klasy 3 Technikum Architektury Krajobrazu rea-

lizując wg projektu ogród kwiatowy w przedszkolu; brało udział w międzynarodowym pro-

jekcie „Emocja”; „Góra Grosza”, programie edukacyjnym „Skąd się biorą produkty ekologicz-

ne” organizowanym przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu, 

XXVIII Festiwalu Papieskim „Nie lękajcie się” w Białym Dunajcu; Akcji „Duma i szacunek”- 

wysyłanie fotografii prac dzieci obrazujących pracę funkcjonariuszy Straży Granicznej, Woj-

ska Polskiego oraz policji. Udział w IX edycja projektu „Czysta Małopolska”. Współpraca  
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z Uniwersytetem Trzeciego Wieku; Projekt „Zdrowo jem więc wiem” prowadzony przez Fun-

dację Banku Ochrony Środowiska. Program antynikotynowy „Czyste powietrze wokół nas”; 

VII edycja projektu „Czysta Małopolska”. Konkursy: „TotusTuus”, „Jesienny liść”, „Mój przyja-

ciel pies”, „Świąteczny prezent dla prof. Einstaina”, „Anioł opiekun”, „Niepodległość”, „Anioł 

korzenny”, „Świąteczno-zimowy obrazek sensoryczny”, „Portret rodzinny w szarości”, „Kolo-

rowe parasolki”, „Ekologia jest super”, film lub podcast w przedszkolu lub szkole. 

 
Szkoła Podstawowa nr 1 

W Szkole Podstawowej Nr 1 zrealizowano Ogólnopolski Projekt edukacyjny „Z kulturą  

mi do twarzy”, Program profilaktyczny „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, Programy: „Bezpiecznie  

w Internecie”, „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, „Nie pal przy mnie, proszę”, "By po-

wstał dom, trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”, „Nie spal się na starcie”, 

„Znajdź właściwe rozwiązanie”, „NeuroSmog, czyli smog wpływa na rozwój mózgu naszych 

dzieci”, „Debata”, „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”, „Cukierki”, Jak kochać i wy-

magać.  

 

W szkole zrealizowano także kampanię w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz organizowano spotkania z policjantami” Bezpieczeństwo w szkole  

i poza nią, zagrożenia w Internecie, cyberprzemoc”. Inne, ważne przedsięwzięcia, realizowa-

ne w szkole: udział w projekcie Małopolskiego Kuratorium Oświaty - ,,Mieć wyobraźnię Miło-

sierdzia”, tworzenie fanpage „Podziel się dobrem” do opisywania realizacji 

projektu „ Miłość na odległość”, organizacja zbiórki ręczników papierowych oraz mydeł 

antybakteryjnych dla nowotarskiego szpitala na oddział walki z Covidem, organizacja zbiórki 

żywności na rzecz rodzin ubogich z Nowego Targu, chusteczkowa pomoc”- organizacja zbiór-

ki mokrych chusteczek dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej, zbiórka odzieży dla dzieci i dorosłych, 

obuwia zimowego i śpiworów, dla osób potrzebujących, akcja bożonarodzeniowa ,,Podziel 

się na Święta” –zebranie 400 czekolad dla potrzebujących i przekazanie ich do lokalnego Ca-

ritas na Wigilię Bożego Narodzenia, akcja „Razem na święta” pod patronatem Ministra Edu-

kacji Narodowej, akcja ,,Kartki na Święta" na rzecz fundacji „Sursum Corda”, pomoc uczniom  

w Boliwii – przekazanie materiałów edukacyjnych do nauki języka angielskiego oraz przybo-

rów szkolnych, innowacja pedagogiczna „Las w czterech odsłonach pór roku”, innowacja 

"Mówię ładnie i wyraźnie", innowacja "OK zeszyt-mój niebanalny pomocnik w nauce", inno-

wacja pedagogiczna ,,Jesień wokół nas”, innowacja pedagogiczna “Tajemnice działania orga-

nizmu człowieka”, przygotowanie i przekazanie świątecznych upominków dla wychowanków 

PSOUU “Chatka”. Szkoła brała również udział w projekcie „Poznaj Polskę”. 

 
Szkoła Podstawowa nr 2 

W Szkole Podstawowej Nr 2 zrealizowano programy profilaktyczne i ekologiczne: „Nie pal 

przy mnie, proszę”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Odblaskowa 

Szkoła”, „Bezpieczeństwo na drodze”, „Zaniedbanie jako forma przemocy”, akcję „Zima  

w mieście” i „Lato w mieście”, „Archipelag skarbów”, „Debata”. Uczeń szkoły został także 
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laureatem Małopolskiego Konkursu Prac Matematycznych, zdobywając nagrodę w konkursie 

Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk pod patronatem Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego oraz Towarzystwa Matematycznego Oddział w Krakowie. Szkoła brała 

również udział w projekcie „Odkrywam Małopolskę” oraz „Poznaj Polskę”. 

 
Szkoła Podstawowa nr 3 

W Szkole Podstawowej Nr 3 realizowano Ogólnopolski Program Edukacyjny dla Szkól Zbieraj 

Baterie, a także programy: „Skąd biorą się produkty ekologiczne?”, „Cukierki”, „Wpływ pan-

demii na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”, „Jak wzmacniać poczucie własnej wartości  

u dzieci”, konkurs recyklingowy- zbiórka makulatury i puszek aluminiowych, Światowy Dzień 

Ziemi, „Archipelag Skarbów”. Uczniowie szkoły odnosili także sukcesy w konkursach: XXXVII 

Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Echa Poetica”, Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myśle-

nia, Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Młody Mistrz Matematyki”, Międzyszkolny Kon-

kurs „Kartka świąteczna”, Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Matka w oczach dziecka”, Miejski 

Międzyszkolny Konkurs „Szopka Bożonarodzeniowa”, Miejski Międzyszkolny Konkurs „Koszy-

czek Wielkanocny”, Konkurs MZWiK „Kraina lodu, rzek i źródełek – woda w mojej okolicy”, 

Małopolski Konkurs Kuratoryjny z biologii, Konkurs pt. „Niemcy oczami młodych Polaków”. 

 
Szkoła Podstawowa nr 4 

W Szkole Podstawowej Nr 4 zrealizowano programy profilaktyczne: „Odblaskowa Szkoła”, 

„Trzymaj formę”, „Szkoła promująca bezpieczeństwo”, Owoce i warzywa w szkole, Mleko  

z klasą, „Cukierki”, „Debata”, „Archipelag skarbów”. Dodatkowo, uczniowie szkoły odnosili 

sukcesy w: Miejskich Igrzyskach Dzieci w Unihokeju Dziewcząt, Miejskich Igrzyskach Młodzie-

ży w Unihokeju Dziewcząt, Miejskim Konkursie Recyklingowym - zbiórka puszek aluminio-

wych, Miejskim Konkursie "Kartka Świąteczna", Miejskim Konkursie "Anioł Bożonarodzenio-

wy", Miejskim Konkursie Plastycznym "Nowy Targ - Złączenia - Tradycja i Współczesność", 

Konkursie fotograficznym „Moja pasja w czasie pandemii”. Szkoła brała również udział  

w projekcie „Odkrywam Małopolskę”. 

 
Szkoła Podstawowa nr 5 

W Szkole Podstawowej Nr 5 prowadzone były programy profilaktyczne: „Archipelag skar-

bów”, „Moje życie wolne od uzależnień”, „Zdrowie psychiczne”, „Trzymaj Formę”, „Kubu-

siowi Przyjaciele Natury”, „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, „Cukierki”. Uczniowie szkoły 

uczestniczyli także kuratoryjnym projekcie „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”, Polach Nadziei, 

Światowym Dniu Chorych, Górze Grosza, Ciacho dla Kubusia, zbiórce pieniędzy i kiermaszach 

świątecznych, z których dochód przeznaczony był dla chorych i potrzebujących, międzyszkol-

nym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych oraz międzyszkolnym Konkursie Koszyczek 

Wielkanocny. Szkoła brała również udział w projekcie „Odkrywam Małopolskę” oraz „Poznaj 

Polskę”. 

Szkoła Podstawowa nr 6 
W Szkole Podstawowej Nr 6 prowadzone były programy profilaktyczne: „Znajdź właściwe 

rozwiązanie”, „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”, „Odblaskowa szkoła”, „Bieg po zdrowie”, 
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„Program dla szkół – owoce i mleko”, „Trzymaj formę”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Nie pal 

przy mnie proszę”, „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, „Niesamowity świat jamy ustnej”, 

„Cyfrowobezpieczni.pl”. Uczniowie szkoły uczestniczyli także w przedsięwzięciach: ,,Znamię! 

Znam je?”, ,,1 grudnia Światowy Dzień Walki z Aids”, ,,Podstępne WZW”, Uniwersytet dzieci, 

Archipelag skarbów, Cukierki, UNICEF, Bezpieczna Szkoła z Krokodylkiem Tirkiem, AS Inter-

net, „Żyj zdrowo”, „Zbieraj baterie”, Sprzątanie świata, Dzień Sportu w ramach “Dnia dziec-

ka”, “Oko na wiosnę - podhalańskie pejzaże”, „Szopka Bożonarodzeniowa” „Kartka świątecz-

na”, „Koszyczek wielkanocny”, „Anioł Bożonarodzeniowy”, „Światowy Dzień Zwierząt”, “Mo-

je miasto Nowy Targ”, “Mistrz Pięknego Czytania”, „Szkoła do hymnu”, Szkolny konkurs kuli-

narno – fotograficzny “Apetyt na biało - czerwoną”, Akademia Bezpiecznego Puchatka, Dzień 

Pluszowego Misia, Akcja: Góra Grosza, Ogólnopolski Program „Uczymy Dzieci Programować”, 

Najciekawszy Strój Świętego”, Szkolny Konkurs Wiedzy o Św. Janie Pawle II, Szkolny konkurs 

z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, Ogólnopolska Akcja „Razem na święta”, 

Ogólnopolska Akcja „Szkoła Pamięta” „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”, Unicef: Klub 

Szkół UNICEF, Moc Prezentów UNICEF, Parafialno-szkolny konkurs „Mój różaniec”, Kolędnicy 

Misyjni dla dzieci z Syrii. Szkoła brała również udział w projekcie „Odkrywam Małopolskę” 

oraz „Poznaj Polskę”. 

 
Szkoła Podstawowa nr 11  

W Szkole Podstawowej Nr 11 prowadzone były programy profilaktyczne: „Archipelag skar-

bów”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz „Debata”. W szkole realizowano także przedsięwzię-

cia: XXX -lecie nadania imienia szkole, Dzień papieski, Mistrz ortografii – dla uczniów klas 2  

i 3, Konkurs wzorowego głośnego czytania o tytuł “Złotego czytelnika”, Konkurs Polskiej Poe-

zji Religijnej Pierścień Świętej Kingi, Małopolski Konkurs Recytatorski Echa Poetica, Małopol-

ski Konkurs Języka Niemieckiego, Małopolski Konkurs z Fizyki, Konkurs tematyczny “Od algo-

rytmu do programu”, Szkolny konkurs na wizerunek bohatera ulubionej lektury szkolnej, 

Szkolny konkurs kolęd, “Mój Przyjaciel Miś“, Szkolny konkurs pieśni patriotycznej, 

 Z Internetu czerpię wyłącznie wartości, "Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe ży-

cie", Anioł bożonarodzeniowy, "Zaprojektuj odblask. Jaki odblask chciałbyś nosić?", ''Stanow-

cze <nie!!!> dla narkotyków, alkoholu i nikotyny'', „W świecie lektur", mitologiczny, bajek 

i baśni, Poznaj literaturę młodzieżową – Małgorzata Musierowicz”, ogólnoszkolne dyktando 

Radosny start, Konkurs międzyszkolny „40 lat minęło .....od pielgrzymki Jana Pawła II do No-

wego Targu”, Ogólnopolski konkursu piosenki angielskiej, 16 Małopolskiego Konkursu Kolęd, 

Pastorałek , Ogólnopolska Kampania Społeczna pod hasłem „By powstał dom trzeba wiele 

troski. Nie pozwól mu się rozsypać, „Czyściochowa akademia”, „Czytamy z klasą- lekturki 

spod chmurki”, "Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy", „Myję ręce bo wiem więcej". 

Szkoła brała również udział w projekcie „Odkrywam Małopolskę” oraz „Poznaj Polskę”. 

 

W 2021 r. szkoły prowadzone przez Miasto Nowy Targ wzięły udział w ogólnopolskim projek-

cie „Laboratoria Przyszłości”. 
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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, które 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. 

Łączna kwota wydatków na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy spo-

łecznej w roku 2021 wyniosła 52.832.362,01 zł. 

Na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w roku 2021, z uwzględ-

nieniem dotacji celowych otrzymanych na dofinansowanie zadań własnych, wydatkowano 

kwotę 6.448.120,01 zł i była ona wyższa niż w 2020 roku o ok. 6% (m. in.: wzrost kosztów 

odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, wzrost kosztów 

odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej, wzrost wydatków na realizację programu KLUB 

SENIOR+, WSPIERAJ SENIORA). 

Na realizacje zadań zleconych w roku 2021 wydano kwotę 46.384.242,00 zł i była ona niższa 

niż w 2020 – o ok. 3% w związku z realizacją programu rządowego „500+”, tj. spadek liczby 

osób korzystających z Programu.  

1. ZADANIA WŁASNE 

1.1. ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE 

Do zadań własnych  gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in.: przyznawanie  

i wypłacanie zasiłków okresowych, celowych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych 

na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu oraz 

udzielanie schronienia. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości ogółem: 

644.600,80 zł, w tym z dotacji (zasiłki okresowe) kwotę: 335.224,53 zł, a ze środków 

własnych (zasiłki okresowe, celowe  i inne formy pomocy) kwotę: 309.376,27 zł. 

1.2. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

Ogółem w roku 2021  odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, wydatkowana  

ze środków gminy, wyniosła 1.093.474,47 zł i wzrosła w stosunku do 2020 r. o 4%, ze wzglę-
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du na zwiększającą się ilość osób korzystających z w/w formy pomocy, ale też ze względu  

na coroczny wzrost kosztu pobytu w DPS-ach. 

W ramach tego rozdziału Ośrodek pokrywał częściowe koszty utrzymania 41 osób 

(4 os. zmarły) przebywających w domu pomocy społecznej (mieszkańców Nowego Targu) 

skierowanych przez Ośrodek. W okresie I–XII 2021 r. zostało umieszczonych 8 nowych osób.  

Gmina ponosi odpłatność za jedną osobę co najmniej 2.900 zł miesięcznie. 

Umieszczenie w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej 
opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjo-
nować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług 
opiekuńczych. 
 
1.3. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 
 
Osobie pobierającej zasiłek stały nieposiadającej prawa do ubezpieczenia zdrowotnego 

Ośrodek opłaca składkę zdrowotną w wysokości 9% od podstawy wypłaconego świadczenia. 

Łącznie opłacono składkę zdrowotną 80 osobom, na kwotę 41.057,53 zł.  

1.4. DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE 

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym  

na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku  

z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych 

przepisami. Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek 

energetyczny.  

W roku 2021 na wypłatę dodatków mieszkaniowych zrealizowano kwotę: 381.573,91 zł,  
a na dodatki energetyczne kwotę 5.114,45 zł.  

Z dniem 1 lipca 2021 r.  weszła w życie nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych, 

której przepisy zmieniły zasady ubiegania się o dodatek mieszkaniowy. Do ustawy wprowa-

dzono szereg zmian, między innymi zmianę definicji dochodu oraz nowy wskaźnik obliczenia 

progu dochodowego uprawniającego do pobierania dodatku. Zgodnie z nowymi zasadami, 

dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złoże-

nia wniosku – średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa 

domowego wnioskodawcy nie przekroczy:  

• w gospodarstwie jednoosobowym – 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku,  

• w gospodarstwie wieloosobowym – 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku.  
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Natomiast za dochód uprawniający do pobierania dodatku mieszkaniowego uważa się do-
chód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzin-
nych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).  

Zmianie uległy również wzory wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji 
o dochodach gospodarstwa domowego, określone na podstawie Uchwały Nr XXX/323/2021 
Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie do-
datku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

Ponadto Ośrodek realizował zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania 
Covid-19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie usta-
wy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw z przeznaczeniem na wypłaty dopłat do czynszu dla najemców, któ-
rzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 na podstawie art. 15zzzic-15zzzii ustawy  
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. W roku 2021 na ten cel wydatkowano kwotę: 6.247,38 zł. 

1.5. UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W 2021 r. w rozdz. 85219 ogółem poniesiono wydatki w wysokości: 2.102.193,82 zł – w tym 

na zadania zlecone –  wynagrodzenie opiekuna prawnego wraz z kosztami wyniosło: 5.481,00 

zł, a na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę  w wysokości: 2.096.712,82 zł. Otrzymano  

i wydatkowano dotację do zadań własnych w wysokości łącznie: 218.365,80 zł (m.in.  

na dofinansowanie kosztów obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez gminę o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3-8 ustawy o pomocy 

społecznej oraz zadań własnych Gminy dotowanych z budżetu państwa z zakresu pomocy 

społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 ustawy o pomocy społecznej; 

na dofinansowanie dodatków terenowych dla pracowników socjalnych. 

1.6. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY 

Ośrodek realizował zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez peł-

nienie dyżuru prawnika, psychologa oraz terapeuty ds. uzależnień w Punkcie Informacji  

i Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc w wysokości 18.000,00 zł. 

1.7. PROGRAM RZĄDOWY „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” 

Na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano łącznie kwotę: 

687.310,86 zł, w tym: 

− wydatki na posiłki ogółem: 411.950,30 zł, w tym: z dotacji tj. kwota: 329.560,24 zł  

i ze środków własnych tj. kwota: 82.390,06 zł, 
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− wydatki na wypłatę zasiłków celowych na dożywianie ogółem: 275.360,56 zł, w tym:  

z dotacji tj. kwota: 220.288,45 zł i ze środków własnych tj. kwota: 55.072,11 zł. 

Wydatki poza porozumieniem na posiłki zrealizowano w kwocie: 5.336,00 zł.  

2. ZADANIA ZLECONE 

2.1. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 

Osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek  

dla opiekuna nieposiadającej prawa do ubezpieczenia zdrowotnego Ośrodek opłaca składkę 

zdrowotną w wysokości 9% od podstawy wypłaconego świadczenia. Łącznie opłacono 

składkę zdrowotną 71 osobom, na kwotę 87.132,51 zł.  

 

2.2. PROGRAM RODZINA 500+ 

W ramach tego zadania zrealizowano wydatki na Program „Rodzina 500+” - pomoc państwa 

w wychowywaniu dzieci poprzez wypłatę świadczeń wychowawczych. 

Na dzień 31.12.2021 r. do Ośrodka wpłynęło łącznie 4377 wniosków, z tego w wersji papie-

rowej 979, a 3398 w wersji elektronicznej. Wydano 4131 informacji o przyznaniu prawa  

do świadczenia wychowawczego.  

Jeśli chodzi o liczbę dzieci, to jak wynika z zebranych danych, świadczeniem jest objęte 6261 

dzieci, zaś w przeliczeniu na liczbę rodzin jest to 3971 rodzin. 

Wydatkowano ogółem środki finansowe w kwocie: 35.020.027,27 zł, z czego na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w 2021 r. Ośrodek wydatkował środki finansowe w kwocie 

34.723.409,83 zł.  

Od 1 stycznia 2022 r. uprawnienia do realizacji i wypłaty świadczenia wychowawczego prze-

jął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na mocy znowelizowanej ustawy o pomocy państwa  

w wychowywaniu dzieci, obsługą programu Rodzina 500+ zajął się ZUS, a wnioski można 

składać tylko drogą elektroniczną. Wypłata świadczenia 500+ będzie możliwa wyłącznie  

w formie bezgotówkowej. Wniosek o świadczenie 500+ wraz z załącznikami można składać 

za pomocą systemów teleinformatycznych: Emp@tia, platforma PUE ZUS oraz bankowość 

elektroniczna. Wypłata świadczeń wychowawczych przez Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Nowym Targu na podstawie wniosków złożonych do końca roku 2021 będzie kontynuo-

wana do końca okresu świadczeniowego 2021/2022, czyli do końca maja 2022 r. 
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2.3. ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu w roku 2021 realizował, działając  
z upoważnienia Burmistrza Miasta Nowego Targu, zadania zlecone ze środków budżetu 
państwa. Na realizację tego zadania wydatkowano ogółem środki finansowe w kwocie 
11.263.071,77 zł, z tego: 

I.  W zakresie świadczeń rodzinnych w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 r., ustawę  

z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz w oparciu o usta-

wę z dnia 04 listopada 2016 r. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zreali-

zowano wydatki w kwocie ogółem: 10.132.171,65 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzin-

nych wraz z dodatkami oraz składki emerytalno-rentowe za świadczeniobiorców w 2021 r. 

Ośrodek wydatkował środki finansowe w kwocie: 9.848.065,16 zł. 

II.  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. Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2021 

r. wraz z kosztami Ośrodek wydatkował środki finansowe w kwocie ogółem 1.244.664,05 zł  

w tym ze środków zleconych kwotę 1.130.900,12 zł, natomiast ze środków własnych kwotę 

113.763,93 zł, w tym na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2021 r. Ośrodek 

wydatkował środki finansowe w kwocie 1.096.973,12 zł. 

III. W zakresie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w oparciu o usta-

wę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w roku 2021 r. 

wraz z kosztami obsługi Ośrodek wydatkował środki finansowe w kwocie ogółem 12.371,10 

zł, w tym na wypłatę świadczeń „Za życiem” w 2021 r. Ośrodek wydatkował środki finansowe 

w kwocie: 12.000,00 zł.  

3. PIECZA ZASTĘPCZA I ASYSTENCI RODZINY 

 

W roku 2021 Ośrodek zatrudniał asystentów rodziny na umowę o pracę w systemie 

zadaniowego czasu pracy w wymiarze 2 i 1/2 etatu (1 asystent zatrudniony na zastępstwo),  

a wynagrodzenie współfinansowano w ramach programu „Asystent Rodziny” na rok 2021 

ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Z programu wydatkowano 

otrzymaną kwotę z Funduszu Pracy w wysokości: 3.000,00 zł, wynikiem czego zrealizowano 

ze środków własnych łącznie kwotę: 87.425,57 zł. 

Asystenci rodziny objęli wsparciem łącznie 25 rodzin z 66–giem dzieci przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

W 2021 r. gmina współfinansowała koszty pobytu w pieczy zastępczej 57-gu dzieciom  

w łącznej kwocie 557.544,81 zł, w stosunku do ubiegłego roku nastąpił wzrost wydatków  

aż o 13%, z uwagi na corocznie zwiększającą się liczbę dzieci umieszczanych w/w ośrodkach, 
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oraz ze względu na rosnące koszty odpłatności za te ośrodki wynoszące od 700 zł do 7.800 zł 

miesięcznie. 

 

4. DECYZJE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Na ochronę zdrowia wydano 47 decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpie-

czeni spełniających kryterium dochodowe. Zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poniesiono wydatki w kwocie: 3.415,00 

zł.  

5. KLUB SENIOR+ 

Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację zadania polegającą na zapewnieniu 

funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych Klub Senior+ w ramach Modułu II Pro-

gramu Wieloletniego Senior+ na lata 2021 – 2025 edycja w 2021 r., – Klub Senior+ mieści się 

przy Al. Tysiąclecia 42 w Nowym Targu. 

Na ten cel wydatkowano środki ogółem: 118.917,43 zł, w tym z dotacji: 55.871,84 zł,  

ze środków własnych: 63.045,59 zł. 

Na koszty utrzymania oraz zatrudnienie opiekuna Klubu Senior+, wynajem sali gimnastycz-

nej, koszty cateringu – wydatkowano kwotę: 90.917,43 zł, w tym z dotacji: 27.871,84 zł,  

ze środków własnych: 63.045,59 zł. Na koszty realizacji działań dla seniorów wydatkowano 

kwotę z dotacji w wysokości: 28.000,00 zł 

Zrealizowano takie działania jak: terapia zajęciowa z rehabilitantem, zajęcia z kosmetolo-

giem, wyjazdy na baseny, warsztaty teatralne, zajęcia z instruktorem fitness, wycieczki inte-

gracyjno-krajoznawcze, warsztaty muzyczne, warsztaty – trening pamięci, itp. 

6. PROGRAM RZĄDOWY „WSPIERAJ SENIORA” 

W roku 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację 

Programu „Wspieraj Seniora” koordynowanego przez Ministerstwo 

Rodziny i Polityki Społecznej, który był odpowiedzią na potrzeby 

osób w wieku 70 lat i więcej, w zakresie ochrony przed zakażeniem 

Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obsza-

rze Polski. Program miał na celu dofinansowanie gmin w zakresie 

realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w trwającym 

stanie epidemii decydowali się na pozostawanie w domach. Usługa 

wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgod-

nie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły 

podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny 

osobistej i inne.  

W roku 2021 ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na ten 

cel wydatkowano kwotę ogółem 31.460,28 zł. 
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7. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 

Na podstawie Uchwały Nr XXIII/255/2020 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 października 

2020 roku  w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu 

do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na te-

renie Gminy Miasta Nowy Targ – z dniem 1 stycznia 2021 r. zadanie w zakresie pomocy so-

cjalnej o charakterze edukacyjnym w formie stypendium lub zasiłku szkolnego dla uprawnio-

nych uczniów, zamieszkałych na terenie miasta Nowy Targ – realizowane jest przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Nowym Targu.  

W roku 2021 łącznie wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium 

kwotę w wysokości ogółem: 79.962 zł, w tym dotacja w kwocie: 63.970 zł.  

8. KOOPERACJE 3D 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu od 2018 r. brał udziału w projekcie pn.:  

KOOPERACJE 3D – MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPARCIA OSÓB  

I RODZIN. Na terenie województwa małopolskiego, w projekcie wzięło udział jedynie 5 gmin  

i 5 powiatów. Projekt realizowany był przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w Krakowie, którego celem jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy 

instytucjami pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych, m. in. 

pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa, policji i innych. W okresie realizacji 

projektu odbyły się liczne szkolenia międzysektorowe dla kooperantów zaangażowanych  

w działania na rzecz wsparcia osób i rodzin, jak również spotkania edukacyjne, Coaching dla 

pracowników socjalnych, warsztaty, poradnictwo, superwizja pracy socjalnej oraz spotkania 

animacyjne. Na zaproszenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,  

w listopadzie 2021 r. odbyła się wojewódzka Konferencja pn. „Usługi społeczne przyszłości 

– jak budować skuteczny system wsparcia” na zakończenie realizacji projektu. Konferencja 

skierowana do kadry systemu pomocy i integracji społecznej, w szczególności pracowników 

ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy 

społecznej. Podczas konferencji, doceniając zaangażowanie w budowanie i rozwijanie 

partnerskiej współpracy międzyinstytucjonalnej w środowisku lokalnym, Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej podziękował za ostanie lata wspólnej pracy w ramach realizacji projektu, 

którego Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu był liderem. Podczas konferencji,  

na ręce Dyrektora OPS zostały wręczone podziękowania dla Ośrodka i całego zespołu –  

z życzeniami dalszych sukcesów oraz pamiątkowa statuetka dla Ośrodka Pomocy Społecznej 

za aktywny udział i realizację projektu.  
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9. DOCHODY WŁASNE I ZLECONE 

Dochody własne wynosiły ogółem w 2021 r. 386.222,56 zł, przekazane do budżetu gminy. 

Największy udział dochodów własnych stanowiły w 2021 r.:  

1) dochody własne z tytułu zwrotu należności w wysokości 40% udziału dla budżetu 

gminy Nowy Targ z Funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu zwrotu należności  

w wysokości 50% udziału dla budżetu gminy Nowy Targ z zaliczki alimentacyjnej 

stanowiły 34,33 % udziału dochodów własnych ogółem, tj. w kwocie 132.600,06 zł. 

Jest to dochód zależny od wielu zewnętrznych czynników, które wpływają  

na ściągalność zadłużenia przez Komornika Sądowego i nie mogą one pełnić funkcji 

stałego, pewnego źródła dofinansowania dla gminy. Nie można więc przewidzieć,  

czy i w jakiej kwocie gmina go w danym miesiącu uzyska. 

2) dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS stanowiły 18,16% udziału dochodów 

własnych. Zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt pensjonariuszy w 2021 

roku było 11 osób. Z tytułu wniesionej z ich strony odpłatności zrealizowano dochody 

w kwocie 70.155,60 zł.  

3) dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze stanowiły 18,50% udziału 

dochodów własnych, tj. w kwocie 71.453,80 zł. Zobowiązanych do ponoszenia 

odpłatności za w/w usługi w 2021 roku było 75 świadczeniobiorców.  

4) dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz  

z odsetkami stanowiły 16,30% udziału dochodów własnych, 

5) dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz  

z odsetkami stanowiły 1,71% udziału dochodów własnych,  

6) dochody z tytułu odsetek bankowych naliczonych przez bank na rachunkach 

bieżących stanowiły jedynie około 0,04% udziału dochodów własnych.  

7) dochody z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS CHATKA stanowiły 0,14% udziału 

dochodów własnych. Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt w ŚDS 

zostały zwolnione z tej odpłatności ustawowo od m-ca lipca 2021 roku.  

Dochody zlecone rozliczane są przez Urząd Miasta i przekazywane są do Małopolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Wynosiły ogółem w 2021 r. 566.250,24 zł: 

1) największy udział dochodów zleconych stanowiły w 2021 r. dochody z tytułu z tytułu 

funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami co stanowi 95,34% udziału dochodów 

zleconych. Można zauważyć zwiększenie się udziału dochodów zleconych zwracanych 

przez dłużników alimentacyjnych w stosunku do udziału dochodów własnych 

zwracanych przez dłużników alimentacyjnych ze względu na zmianę sposobu 

rozliczania w pierwszej kolejności naliczane są odsetki. 

2) dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej stanowiły około 2,73% udziału dochodów 

zleconych, przyczyną niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego w większości 
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przypadków jest długotrwałe bezrobocie, brak stałego miejsca zamieszkania, 

bezdomność, alkoholizm, niepełnosprawność.  

3) dochody z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS CHATKA stanowiły 1,93% udziału 

dochodów zleconych. Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt w ŚDS 

zostały zwolnione ustawowo od m-ca lipca 2021 roku. 

Dochody zlecone zwiększyły się w stosunku do ubiegłego roku o 18,70%, ze względu  

na wzrost kwoty należności zwracanych poprzez ściągalność komorniczą dłużników alimen-

tacyjnych. 

10. POMOC SPOŁECZNA W OKRESIE COVID-19 

W związku z utrzymującym się stanem epidemii Covid-19, Ośrodek Pomocy Społecznej kon-

tynuował część zadań i inicjatyw podejmowanych w roku 2020. Pracownicy Ośrodka pozo-

stawali w stałej gotowości do realizacji nowych zadań i poleceń w przypadkach zaostrzenia 

się sytuacji epidemiologicznej w kraju.  

11. Karta Dużej Rodziny i Nowotarska Karta Dużej Rodziny 

1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny, która określa zasady przy-

znawania Karty członkom rodziny wielodzietnej oraz uprawnienia wynikające z jej posiada-

nia. Karta Dużej Rodziny adresowana jest do rodzin mających na utrzymaniu co najmniej tro-

je dzieci w wieku do 18. roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę odpowied-

nio do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane jest ukoń-

czenie nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia, oraz bez ograniczeń wieko-

wych w przypadku dziecka niepełnosprawnego, legitymującego się orzeczeniem o umiarko-

wanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności), jak również małżonkowi rodzica, rodzi-

nom 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 opiekuń-

czo-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 małżon-

kowie 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 za-

mieszczonych na stronie internetowej MPiPS www.mpips.gov.pl 

Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny w 2021 roku wynosi 4174. 

 

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 oraz działaniach związanych ze wspieraniem rozwoju kultury w Mieście, 

jak: działalność edukacyjna, konkursy i wydawanie publikacji. W 2021 roku ze względu  

na trwającą pandemię nadal musiały funkcjonować wdrożone przez instytucje miejskie oraz 

wszystkie współpracujące podmioty działania dostosowujące się do aktualnych obostrzeń. 

Tym samym forma propagowania kultury w dużej mierze musiała zmienić swój charakter  

ze stacjonarnej na wirtualną. 

Ważną rolę w organizowaniu życia kulturalnego w mieście odgrywa Miejskie Centrum Kultu-

ry wraz z Muzeum Podhalańskim i Muzeum Drukarstwa, Biblioteka Miejska, Wydział Kultury, 

Sportu i Promocji oraz organizacje pozarządowe działające w mieście. 

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W NOWYM TARGU 

Główna placówka kulturalna, funkcjonująca w obecnej siedzibie od 1974 roku. Obecnie bu-

dynek został kompleksowo i gruntownie przebudowany i nadbudowany. W ramach prze-

prowadzonego remontu zmieniła się bryła oraz powierzchnia użytkowa i funkcjonalna. Pla-

cówka wzbogaciła się o dodatkowe (poprzednio 3,5 tys. m kw.) 1500 metrów kw. powierzch-

ni do wykorzystania, włączając w to zaprojektowany na dachu budynku taras. Do MCK-u 

prowadzą trzy osobne wejścia, pozwalające jednocześnie zorganizować osobne imprezy, 

które nie kolidują ze sobą. Pojawiły się nowe pomieszczenia takie jak sale plastyczne, rzeź-

biarska, niezależnie działająca od całego obiektu kawiarnia oraz taras na dachu budynku. 

Budynek został oddany do użytku w listopadzie 2021. Dysponuje salą widowiskową na 490 

miejsc podzieloną na dwie strefy, z dużą sceną i pełnowymiarowym ekranem kinowym,  

a także góralską Izbą Regionalną Związku Podhalan im. ks. prof. Józefa Tischnera oraz wielo-

ma pomieszczeniami o charakterze pracowni i sal konferencyjnych. 

MCK organizuje przeglądy piosenki (Talenty Małopolski - eliminacje powiatowe, Konkurs 

Kolęd, Pastorałek i Pieśni Zimowych, Przegląd Piosenki Angielskiej), koncerty i spektakle tea-

tralne, wystawy czasowe, eventy, konferencje oraz konkursy (literackie, recytatorskie, pla-

styczne). Najsłynniejsze z nich to „ATP" - Konkurs Amatorskiej Twórczości Plastycznej i „Kra-

jobraz górski" - Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny im. Jana Sunderlanda. Funkcjonują-

ce od powstania Ośrodka Kultury 

Nową działalnością placówki jest nowoczesne Kino. W pracowni muzycznej i na scenie ćwiczą 

nowotarskie chóry, zespoły regionalne oraz muzyczne. W stałej ofercie Centrum znajdziemy 

pokazy dla dzieci, „Teatr za 5 zł", zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych  

w dziedzinach: plastyki, ceramiki i malarstwa, a także teatru, animacji poklatkowej, śpiewu, 

tańca, literatury. Cyklicznie raz w miesiącu odbywają się spotkania warsztatowe w ramach 
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Kulturalnej Strefy Kobiet oraz pokazy slajdów pt. MCK na walizkach. Budynek służy lokalnym 

organizacjom, stowarzyszeniom, szkołom, grupom nieformalnym. 

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nowy Targ przekazano Miejskiemu Centrum Kultury  

do eksploatacji i utrzymania zmodernizowany budynek Miejskiego Centrum Kultury w No-

wym Targu. 

Wideo z gali otwarcia MCK https://nowytarg24.tv/gala-otwarcia-mck-w-nowym-targu/ 

I DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA 

A. STAŁE FORMY ZAJĘĆ: 

1. KLUB FOTOGRAFICZNY 

2. GRUPA TEATRALNA “O SZESNASTEJ” 

3. GRUPA TEATRALNA - SCENA DOROSŁYCH 

4. STUDIO PIOSENKI „SEPTYMA” 

5. ZESPÓŁ REGIONALNY „MALI ŚWARNI” 

6. ZESPÓŁ REGIONALNY „HYRNI” 

7. ZESPÓL REGIONALNY „ŚWARNI” 

8. MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA 

9. MIEJSKI CHÓR GORCE 

10. KULTURALNA STREFA KOBIET 

11. WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA DZIECI 

12. WARSZTATY CERAMIKI DLA DOROSŁYCH 

Rok 2021 nie był łatwy do prowadzenia stałych form zajęć. Po pierwsze wciąż trwał remont 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu, a po drugie wciąż falami uderzała pandemia 

Covid19. Niemniej po otwarciu budynku rozpoczęliśmy także kilka nowych form zajęć.  

B. NAJWAŻNIEJSZE IMPREZY I PROJEKTY KULTURALNO-EDUKACYJNE 

KONCERT NOWOROCZNY 

W roku 2021 z powodu braku możliwości przeprowadzenia koncertu na sali widowiskowej 

(pandemia Covid19 i remontu MOK) koncert noworoczny odbył się online. Nagrany koncert 

w studio w Krakowie został wyemitowany w Nowotarskiej Telewizji Kablowej oraz  

na portalach internetowych MOK, UM i nowytarg24. Koncert nagrany specjalnie dla miasta 

Nowego Targu pod patronatem Pana Burmistrza Grzegorza Watychy ze znakomitymi 

solistami oraz niezapomnianą orkiestrą OBLIGATO. 

 

https://nowytarg24.tv/gala-otwarcia-mck-w-nowym-targu/
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SALON POEZJI 

W 2021 r. od stycznia do czerwca odbyło się 5 spotkań „Salonu poezji” w Nowym Targu on-

line: 31 stycznia 2021 „PASTORAŁKA RAFAŁKA” pastorałki Piwnicy pod Baranami Rafał Ję-

drzejczyk, 28 lutego 2021 „każdy zakochany jest poetą „ – Platon Kamila Klimczak i Juliusz 

Chrząstowski, 28 marca 2021 „dla kobiet i o kobietach”  WOJCIECH SKIBIŃSKI, 25 kwietnia 

2021 „Zamek a sprawa polska/Pan Tadeusz, czyli ostatni Zajazd na Litwie” Hubert Bronicki  

i Andrzej Rozmus, 6 czerwca 2021 „WARIACJE WITKACOWSKIE”  Marek Wrona i Jerzy Chru-

ściński. Od września Salony odbywały się w Ratuszu: 26 września 2021 „Sous le ciel de Pa-

ris…Pod niebem Paryża” Ewelina Cassette, 31.09.2021 "Muza w café Lulu" spektakl z piosen-

kami wg fraszek Jana Sztaudyngera Beata Malczewska i Bogdan Słomiński, 28 listopada 2021 

„Dajmy się zaskoczyć miłości” Jan Mancewicz i Ewa Romaniak, 19 grudnia 2021 „ w ten cud-

ny wigilijny czas” Beata Ewa Paluch-Zarycka. 

WAKACJE W MIEŚCIE 

Na szczęście w wakacje pandemia wyhamowała i z zachowaniem wszelkich zasad 

bezpieczeństwa mogliśmy przygotować kolejny raz cykl warsztatów, spotkań, spektakli, gier 

miejskich i innych atrakcji dla dzieci, młodzieży i rodzin. Sprawdzona forma „tygodnia/dwóch 

tygodni” pracy z daną formą zajęć/warsztatów sprawdziła się, więc i tym razem tak 

pracowaliśmy i tak przygotowaliśmy program dla dzieci i młodzieży. Kolejny też rok trwał 

remont głównego budynku MOK, więc także tym razem działaliśmy w kilku innych 

budynkach. 

Wystartowaliśmy jeszcze w czerwcu Warsztatami Graffiti z MOK. Młodzież pod kierunkiem 

Gabriela Wolskiego przygotowała mural lotniczy ze Stanisławem Józefczakiem, który powstał 

na ulicy jego imienia na budynku Nowotarskiej Telewizji Kablowej. Przez całe wakacje 

odbywały się dwie formy: Jiu-jitsu z Sensei Aleksandrem Koziełem gościnnie w budynku 

małej Sali Gorce oraz warsztaty modelarskie – makieta terenowa dworca PKP prowadzone 

przez Gabriela Wolskiego w budynku Dworca PKP. Niesłabnącą popularnością cieszyły się 

zajęcia z Robotyki, musieliśmy podzielić się na grupy i powstające roboty i inne elektroniczne 

układy miały swoje miejsce w budynku Ratusza. 

Na osobny akapit zasługuje cały cykl gier miejskich, które tym razem odbyły się przez sześć 

niedziel w Parku Miejskim. Pomysłowość Grypy Gry Terenowe jak i naszych uczestników (od 

2 lat do 82 lat) nie miała końca. Tym razem gry były tematyczne:  

1. Gra miejska „Lata XX – na tropie przemytników”. Jako stróże prawa zmierzyliśmy się  

z mafią z USA z lat 20. „Tajemnica Parku - Poszukiwania Ametystowego sokoła”. Jako Indiana 

Jones rozwikływaliśmy zagadkę tajemniczego manuskryptu.  

2. „Zimna wojna - Szpieg nigdy nie śpi”. Jako pracownicy wywiadu próbowaliśmy przejąć 

tajne plany ZSRR.  

3. „Wyprawa do wnętrza ziemi - na ratunek planecie”. Nasza Planeta upada – musieliśmy 
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wyruszyć na przygodę, żeby spróbować ją ocalić. 

4. „Obca planeta - samotnie wśród gwiazd”. Kolonizowaliśmy kosmos, jednak czekały na nas 

niespodzianki i niebezpieczeństwa. 

5. „Cyberpunk - Witamy w NEW CITY”. Nie tak odległa przyszłość z technologią, która 

wdziera się w każdy aspekt naszego życia. 

Odbyły się zajęcia taneczne z podstaw tańca towarzyskiego i hip-hopu, warsztaty animacji 

poklatkowej i animacji na smartfonach, gdzie powstały kolejne filmowe małe arcydzieła, 

warsztaty aktorsko-teatralne, warsztaty teatru lalkowego, wycieczki rowerowe po okolicy, 

zajęcia dla najmłodszych „Mini akademia”, warsztaty ceramiczne i maskotkowe, czy wokalne. 

W plenerze w Altanie w Parku Miejskim odbyły się dwa przedstawienia teatralne: „Puk! 

Puk!” i „O! Wlazł Kotek na płotek”. Także w plenerze w Parku Miejskim odbyło się muzyczne 

show, program estradowy „Jedziemy na Olimpiadę” w wykonaniu artystów z Centrum 

Uśmiechu.  

Łącznie we wszystkich formach wzięło udział ponad 1000 osób. A wszystkie zajęcia, 

warsztaty, spektakle były oczywiście bezpłatne. Cykl odbył się w ramach realizacji Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

MUZYCZNE NIEDZIELE W ALTANIE 

Kolejna odsłona „Muzycznych Niedziel w Altanie” była tym razem serią koncertów w altanie 

Parku Miejskiego organizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W 2021 r. 

spotkań odbyło się 13. 

NOWOTARSKI KLUB MIŁOŚNIKÓW FILMÓW „MILCZENIE OWIEC”, KINO JUNIORA oraz 

NOWE KINO MCK  

Po uroczystym otwarciu budynku MCK i po uzyskaniu nowych możliwości kinowych 

przygotowaliśmy cykl pokazów filmowych „Kino na dobry początek” oraz „Kino: nadrabiamy 

zaległości”. W ciągu połowy miesiąca odbyło się aż 15 bezpłatnych pokazów dla dzieci, 

młodzieży, rodzin i dorosłych. Mogliśmy zobaczyć najlepsze oscarowe filmowe propozycje 

filmowe z ostatnich lat. Dodatkowym wyjątkowym wydarzeniem filmowo-koncertowym był 

pokaz koncertu „Gwiazdka z Maestro Andre Rieu” w Sylwestra 31 grudnia 2021 r.  

DZIEŃ DZIECKA  

Także i w tym wydarzeniu to pandemia Covid19 „rozdawała karty”. Niemniej w ograniczonej 

formie i dla mniejszej (czytaj bezpiecznej) grupy dzieci przygotowaliśmy specjalną ofertę  
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na Dzień Dziecka 2021. Całe wydarzenie odbyło się w plenerze na nowotarskim Rynku. Przy-

były do nas dzieci „indywidualne” z rodzicami, ale i grupy zorganizowane z nowotarskich 

przedszkoli. Na wszystkich czekały bezpłatne warsztaty – przygotowywaliśmy własnoręcznie 

biżuterię, czy drukowaliśmy indywidualne napisy w kąciku małego drukarza. Można było za-

grać w plenerowa grę planszową i w szachy plenerowe. Dodatkowo karykaturzysta malował 

portrety dzieci i bezpłatnie można było zwiedzić muzeum. Ale największą atrakcją był pokaz 

psich umiejętności dwóch psiaków rasy border collie. W całym dniu skorzystało z naszej ofer-

ty kilkaset dzieci. 

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

W ramach obchodów Święta Odzyskania Niepodległości odbyła się Msza św. w intencji Oj-

czyzny oraz złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem przy Ratuszu. Uroczysta Akademia 

wraz z wręczeniem odznaczeń odbyła się w Państwowej Szkole Muzycznej, gdzie na zakoń-

czenie odbył się koncert Stanisława Soyki. 

TEATR ZA 5zł  

Przygotowaliśmy ofertę na przedstawiania teatralne „na wyjeździe”. Odbyło się 6 spektakli: 

dwa spektakle w „Słonecznym Przedszkolu” i cztery spektakle w Przedszkolu nr 4. 

WIOSENNY CYKL KONCERTÓW ONLINE  

W związku z pandemią powstał cykl koncertów online naszych nowotarskich i lokalnych arty-

stów. Odbyły się następujące koncerty: 13/02 Trio: Lehner (gitara), Bieniasz (skrzypce), Ra-

packi (cajon), 06/03 Magda C i Bogusław Ćwiertnia online, 20/03 iNTarg BLUES online, 01/05 

CorNatura online, 03/05 Miejska Orkiestra Dęta online. 

MOK NA WALIZKACH 

W minionym roku kontynuowano inicjatywę „MOK na walizkach” – spotkania podróżnicze. 

Były to cykliczne spotkania, w których znani bądź mniej znani podróżnicy opowiadali o swo-

ich bliższych lub dalszych wyprawach, prezentowali zdjęcia i filmy. Spotkania odbywały się 

początkowo w formie on-line a następnie w formie tradycyjnej w Ratuszu. Miało miejsce  

6 takich spotkań.  

1. „Autostopem przez północny Pakistan” prowadzenie Sonia Bała. 

2. Zimowe przejście Głównego Szlaku Beskidzkiego "Tam i z powrotem" prowadzenie Marcin 

Połoniewicz 

3. „Made it in Taiwan, czyli rowerem przez kraj rowerów” prowadzenie Artur Gorzelak 

4. „Filipiny – kraj siedmiu tysięcy wysp” prowadzenie Marcin Bawiec,  

5. „Bułgaria znana i nieznana – wypoczynek i zwiedzanie” prowadzenie Albin Marciniak,  

6. „Chorwacja zachwyca”, prowadzenie Albin Marciniak. 
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KONKURSY organizowane/współorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury: 

• 19. MAŁOPOLSKI KONKURS KOLĘD, PASTORAŁEK I PIEŚNI ZIMOWYCH 

• 66. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI 

• 19. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ  

• KONKURS FOTOGRAFICZNY IM. JANA SUNDERLANDA 

• KONKURS AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ 

• PRZEGLĄD TEATRÓW DZIECI I MŁODZIEŻY BAJDUREK 

C. ZAIKS: 

W roku 2021 mimo braku możliwości organizacji imprez udało się zrealizować „małe” kon-

certy oraz koncerty Gali Otwarcia MCK, od których MCK odprowadził spore tantiemy autor-

skie ZAiKS na łączną kwotę 18,857,91 zł. 

D. DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM PODHALAŃSKIEGO IM. CZESŁAWA PAJERSKIEGO ORAZ 

MUZEUM DRUKARSTWA W NOWYM TARGU 

1. Projekt pt. „Łączą nas zabytki techniki Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu i Muzeum 

Papieru Czerpanego w Ludrovej”. Projekt zakładał kontynuację nawiązanej współpracy  

i partnerstwa, budowanie marki produktu i popularyzację wiedzy o wspólnym dziedzictwie. 

W ramach projektu przeprowadzono remont konserwatorski maszyny drukarskiej z połowy 

XIX wieku. Zorganizowane w ramach projektu warsztaty typograficzne przybliżyły dawne 

techniki druku, polegały na konceptualizacji i stworzeniu projektu graficznego, przygotowa-

niu matrycy i składu oraz własnoręcznym wykonaniu odbitek na uruchomionych zabytko-

wych maszynach. Przeprowadzono również warsztaty dostosowane do potrzeb osób z nie-

pełnosprawnością wzroku: warsztaty zecerskie z dotykowym wyczuwaniem liter, warsztaty 

wokół maszyny drukarskiej (poznanie dotykowe, elementy dźwiękowe). Archiwalne druki 

ulotne i okolicznościowe, akcydensy, prasa pochodzące z Drukarni Ignacego Borka i Drukarni 

Podhalańskiej zostały skatalogowane, opracowane merytorycznie, zabezpieczone oraz zdigi-

talizowane. Zasoby własne oraz pozyskane od innych instytucji i darczyńców złożyły się  

na Archiwum Cyfrowe Muzeum Drukarstwa i zostały udostępnione on-line dla szerokiego 

grona odbiorców. W Muzeum Drukarstwa powstały nowe dostępności dla osób o specjal-

nych potrzebach: audiodeskrypcje wybranych eksponatów muzeum (maszyny drukarskie, 

fotografie, czasopisma) dla osób słabo widzących i niewidzących oraz opisy w formacie „Ea-

sy-toread”, łatwym do czytania i zrozumienia. Zorganizowano cykl spotkań pt. „Nowotarża-

nie mają głos” na temat historii miasta i lokalnego dziedzictwa w formule muzeum partycy-

pacyjnego, zakładającego aktywne współuczestnictwo w tworzeniu programu, treści ekspo-

zycji i wydarzeń w muzeum przez mieszkańców Nowego Targu i wszystkich zainteresowa-

nych. Podczas tych spotkań ich uczestnicy podzielili się swoją wiedzą, informacjami, przed-

stawili pamiątki z przeszłości, relacje, biografie, wspomnienia, fotografie. Efektem tych spo-
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tkań było wspólne przygotowanie z zebranych materiałów wystawy i publikacji. Ze względu 

na pandemię spotkania odbywały się indywidualnie. 29 czerwca 2021 r. odbyło się otwarcie 

nowej wystawy czasowej „Nowotarżanie mają głos” zorganizowanej z okazji 675-lecia nada-

nia praw miejskich Nowemu Targowi. W uroczystości brał udział Burmistrz Miasta Nowy Targ 

Pan Grzegorz Watycha, Zastępca Burmistrza Miasta Nowy Targ Pani Joanna Iskrzyńska-Steg, 

Zastępca Burmistrza Miasta Nowy Targ Pan Waldemar Wojtaszek, Dyrektor Związku Eurore-

gion „Tatry” Pan Michał Stawarski, delegacja naszego Partnera ze Słowacji z miejscowości 

Ludrova z Panem Starostą Peterem Slimakiem, Pan Jan Kanty Pawluśkiewicz, Pan Czesław 

Borowicz. Podczas otwarcia wystawy swoje prezentacje wygłosili autorzy tekstów znajdują-

cych się na ekspozycji: Pan Antoni Nowak, Pani Katarzyna Pajerska, Pan Janusz Stopka, Pani 

Zuzanna Majorczyk. W ramach projektu powstała strona internetowa Muzeum Drukarstwa 

w Nowym Targu z zakładką Archiwum Cyfrowego Muzeum, gdzie mieszczą się zdigitalizowa-

ne dokumenty, podzielone na działy: afisze, druki ulotne, zaproszenia, czasopisma i broszury, 

fotografie, druki różne, druki informacyjne i reklamowe oraz rękopisy. Poszczególne działy 

zostały podzielone na podkategorie: Kultura i Oświata, Gospodarka i usługi, Rozporządzenia  

i obwieszczenia władz państwowych i samorządowych, Instytucje, stowarzyszenia, partie 

polityczne i organizacje, Sport i turystyka i inne. Zakupiono zabytkową maszynę drukarską 

typu „Boston”. Maszyna została umieszczona na ekspozycji stałej Muzeum Drukarstwa. 

2. Noc Muzeów w Nowym Targu pn. „Łączą nas zabytki techniki” w Muzeum Drukarstwa  

i Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego. 

Podczas trwania 10. Nocy Muzeów odbyły się:  

1. Pierwsze warsztaty drukarskie na unikatowej maszynie drukarskiej z napędem ręcznym  

z wiedeńskiej fabryki Helbig & Müller datowana na 1848 rok, o numerze seryjnym 162. z Mu-

zeum Drukarstwa w Nowym Targu po remoncie konserwatorskim. 

2. Prezentacja działania nowo zakupionej maszyny drukarskiej typu „Boston” pochodzącej  

z Drukarni Ignacego Borka oraz gilotyn introligatorskich z XIX wieku. 

3. Gra edukacyjna o etnografii i historii Podhala, Spiszu i Orawy dla całej rodziny. 

4. Zwiedzanie wystawy stałej oraz oficyny drukarskiej z zabytkowymi maszynami drukarskimi 

i wyposażeniem pochodzącymi z nowotarskiej Drukarni Ignacego Borka. 

5. Zwiedzanie bezpłatne wystawy czasowej pn. "Wspomnienia z minionych czasów... Malar-

stwo Karola Kostura". Na wystawie zgromadzono kilkadziesiąt prac nowotarskiego twórcy - 

Karola Kostura: obrazy olejne, akwarele, obrazy na szkle, rysunki tuszem oraz rzeźbę w 

drewnie ze zbiorów Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu, Muzeum Podhalańskiego 

im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu, Pana Antoniego Nowaka, Pana Jerzego Sonik, 

Pana Tadeusza Morawy. Artefakty i fotografie pochodzą ze zbiorów Muzeum Podhalańskiego 

w Nowym Targu oraz Pana Antoniego Nowaka. Wystawa zorganizowana była z okazji 20. 

rocznicy śmierci Karola Kostura.  

6. Cykl warsztatów w ramach „Wakacji w Muzeum” w Muzeum Drukarstwa i Muzeum Pod-

halańskim im. Czesława Pajerskiego.  
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7. Spotkanie ze Stanisławą Trebunią-Staszel, autorką książki pt. „Lud zdolny do życia. Górale 

podhalańscy w oczach niemieckiego okupanta”,  w Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pa-

jerskiego. 

8. 101. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 – jednego z najważniejszych triumfów oręża pol-

skiego w Muzeum Podhalańkim im. Cz. Pajerskiego. 15 sierpnia (niedziela) od godziny 19.00 

na Rynku w Nowym Targu odbyły się uroczystości rocznicowe Bitwy Warszawskiej 1920 r. 

Nastąpiło złożenie wieńców pod Tablicą Pamięci 1920 pod Ratuszem Miejskim, koncert Miej-

skiej Orkiestry Dętej pod batutą kapelmistrza Marcina Musiaka, koncert pieśni patriotycz-

nych w wykonaniu Kingi Garb "Morena" i Pawła Tylki oraz seans filmu animowanego "Srebrni 

na szlakach Bitwy Warszawskiej" przygotowanego przez Oddział IPN w Warszawie na pod-

stawie komiksu o tym samym tytule. 

9. Wystawa fotograficzna Michała Kasperczyka pn. "Zapiski ze słonecznego dziennika" – wy-

stawa plenerowa przed budynkiem Muzeum Podhalańskiego w Nowym Targu. 

10. Warsztaty tworzenia wiązanek z ziół i kwiatów w Muzeum Podhalańskim im. Czesława 

Pajerskiego. 

10. Dzień Papieski w Muzeum Podhalańskim w Nowym Targu. W ramach wydarzenia odbyło 

się bezpłatne zwiedzanie wystawy stałej: „Miasto Nowy Targ – Jan Paweł II; przeszłość  

i obecność” w Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu, otwarto 

wystawę biograficzną „Stefan Wyszyński” opracowaną przez IPN w Warszawie oraz odbył się 

koncert w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej w Nowym Targu pod batutą kapelmistrza 

Marcina Musiaka oraz koncert okolicznościowy Miejskiego Chóru „Gorce” 

11. Comiesięczne, spotkania online pn. „Spotkania z Nowotarską Historią”, które prowadziła 

Pani Barbara Słuszkiewicz (historyk i regionalista, specjalizująca się w historii Nowego Targu 

od początku XVIII wieku do 1918 roku).  

12. Międzynarodowy projekt: Za Wolność i Sprawiedliwość – Powstanie Kurców Emeryka 

Thökölyego w Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu. 

13. Międzynarodowa wystawa czasowa rysunku satyrycznego „Kichanie Mózgu” w Muzeum 

Drukarstwa w Nowym Targu. 

14. Mikołajkowe warsztaty w Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu. 

15. Wystawa czasowa „Części wspólne” w Wieży Wodnej ul. Kolejowa 164. 

16. Stworzenie strony internetowej Muzeum Podhalańskiego 

 

E. PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W NOWYM TARGU 

W ramach działalności Punktu Informacji Turystycznej: 

• aktualizowano bank informacji oraz prowadzono stronę www.it.nowytarg.pl, strony 

na facebooku, uaktualniano informacje na stronie Urzędu Marszałkowskiego, 

• przesyłano materiały promocyjne oraz kolportowano materiały informacyjne, 

• współpracowano z instytucjami kultury z zakresie udzielania informacji nt. bieżącego 

repertuaru, 
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• współpracowano z Urzędem Miasta Nowy Targ w zakresie wydawania materiałów 

promocyjnych, aktualizacji bazy noclegowej, gastronomicznej  

• integrowano środowiska turystyczne poprzez współpracę sektora publicznego z nie-

publicznym sektorem gospodarki turystycznej i stowarzyszeniami związanymi z tury-

styką, 

F. DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA 

W minionym roku miał miejsce bezpłatny najem pomieszczeń w budynku dawnego dworca 

PKP dla: PTTK oddział Nowy Targ oraz Stowarzyszenia Kombinat Nowy Targ. 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NOWYM TARGU  

I. Informacje wstępne. 

 

1. Struktura 

Struktura organizacyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu nie uległa zmianie.  

W związku z trwającymi pracami związanymi z rewitalizacją budynku Miejskiego Ośrodka 

Kultury, główna siedziba MBP znajduje się w budynku zastępczym znajdującym się przy ulicy 

Kolejowej 23 (budynek PZU). Miejska Biblioteka Publiczna składa się z następujących dzia-

łów: Czytelnia oraz Czytelnia Komputerowa; Wypożyczalnia dla Dorosłych; Dział Gromadze-

nia, Opracowywania i Kontroli Zbiorów oraz Księgowość. Ponadto Biblioteka posiada dwie 

filie: Filia nr 1 na ul. Kopernika 12 oraz Filia nr 2 na os. Niwa. 

 

2. Pomieszczenia Biblioteki. 

Obecnie Biblioteka znajduje się w budynku PZU przy ul. Kolejowej 23. Pomieszczenia zajmo-

wane przez Bibliotekę mieszczą się na drugim i trzecim piętrze budynku. Łączna powierzch-

nia wynajmowanej przestrzeni wynosi 380,12 m². Filia nr 1 znajduje się w lokalu przy ul. Ko-

pernika 12. Pomieszczenia wynajmowane są od Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – 

łączna powierzchnia lokalu wynosi 158, 79 m². Filia nr 2 usytuowana jest w budynku miesz-

kalnym na os. Niwa 9 – łączna powierzchnia wynajmowanej powierzchni wynosi 15 m².  

 

3. Zatrudnienie. 

W 2021 roku na emeryturę odeszło dwóch pracowników zatrudnionych w Miejskiej Bibliote-

ce Publicznej w Nowym Targu (lipiec, wrzesień 2021). Aby zapewnić prawidłowe funkcjono-

wanie biblioteki został ogłoszony nabór na stanowisko bibliotekarza. W wyniku postępowa-

nia rekrutacyjnego komisja wyłoniła 2 kandydatury, które uzyskały najlepszą ocenę. Do pracy 

w bibliotece zostały przyjęte z dniem 15 listopada dwie osoby z wykształceniem bibliotekar-

skim. 
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Na koniec 2021 r. zatrudnionych było 13 osób, w tym 10 na pełen etat, a 3 osoby w niepeł-

nym wymiarze czasu pracy (wliczając ½ etatu Głównej Księgowej). Przeciętna zatrudnienia 

wynosi 11,25 etatu. 

Wśród osób zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin pracy znajduje się osoba pełniąca 

funkcję instruktora powiatowego. Instruktor zajmuje się realizowaniem zadań na rzecz bi-

bliotek publicznych powiatu nowotarskiego zgodnie z zawartym w 2000 r. Porozumieniem 

władz miasta i powiatu. Sprawy finansowo-księgowe wraz z rozliczeniem środków przekazy-

wanych przez Starostwo Powiatowe na realizację funkcji powiatowej prowadzi Główna Księ-

gowa. 

II. Zbiory biblioteczne i ich wykorzystanie 

W okresie sprawozdawczym Biblioteka realizowała swoje cele, poprzez zadania dotyczące  

w szczególności: 

• zaspokajania potrzeb edukacyjnych, czytelniczych i informacyjnych mieszkańców,  

• dbania o stan zbiorów bibliotecznych, uzupełnianie księgozbiorów o nowości wydaw-

nicze i ich opracowywanie, aktualizowanie posiadanych zbiorów, 

• udostępniania zbiorów czytelnikom, 

• pełniejszego wykorzystania zbiorów bibliotecznych – upowszechniania i popularyzacji 

książek i czytelnictwa, 

• dodatkowo MBP w minionym roku skupiła się na udostępnianiu opracowań w formie 

elektronicznej, a część działań edukacyjnych została przeniesiona do sfery on-line. 

Spotkania autorskie organizowane były w trybie zdalnym jak również w formie sta-

cjonarnej. 

 

1. Zbiory biblioteczne.  

KSIĄŻKI 

Na koniec okresu sprawozdawczego stan księgozbioru MBP wynosił łącznie 101 821 wol.  

i przedstawiał się w poszczególnych placówkach następująco: 

Tabela nr 33: Ilość woluminów w poszczególnych Placówkach MBP: 

Placówki MBP Liczba woluminów 

Czytelnia popularno-naukowa łącznie  

z księgozbiorem regionalnym 
25 962 

Wypożyczalnia dla Dorosłych 24 471 

Filia nr 1  45 062 

Filia nr 2 6 326 
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Łącznie księgozbiór powiększył się w 2021 roku o 1064 wol. i 34 audiobooki: 

• ze środków przekazanych przez Bibliotekę Narodową w ramach programu „Zakup 

nowości wydawniczych dla Bibliotek” zakupiono 375 wol. za kwotę 9883,07 zł i 34 

audiobooki (płyty CD) za kwotę 885,93 zł, 

• ze środków własnych (dotacja Miasta) zakupiono  686 wol. za kwotę 18 495,92 zł, 

• ponadto zbiory powiększyły się o dary od instytucji i osób prywatnych (3 wol.). 

O wyborze nowości jak zawsze decydowały potrzeby edukacyjne, konieczność uzupełniania 

księgozbioru regionalnego oraz zadeklarowane potrzeby Czytelników. 

Przeprowadzony został przegląd księgozbioru znajdującego się w Wypożyczalni dla Doro-

słych, Czytelni oraz Filii nr 1. Selekcję zakończono sporządzeniem protokołu, odpisaniem 

książek ze stanu Biblioteki oraz wycofaniem kart odpisanych pozycji z katalogów. W efekcie 

prac w ciągu 2021 roku odpisano łącznie 2 496 wol. 

ZBIORY MULTIMEDIALNE 

W 2021 r. kontynuowano gromadzenie kolekcji audiobooków. Zakupione zostało 34 audio-

booki (nośnikiem jest płyta DVD), dzięki czemu zbiór kolekcji specjalnej na koniec 2021 r. 

wyniósł 377 pozycji. 

Kontynuowano porozumienie pomiędzy MBP w Nowym Targu a Stowarzyszeniem Pomocy 

Osobą Niepełnosprawnym „Larix”. W Bibliotece dostępne są dwa urządzenia do odtwarzania 

„książek mówionych” Czytak oraz dostęp do ponad 2 tys. opracowań. Oferta skierowana jest 

do osób niewidomych i słabowidzących. 

MBP w Nowym Targu po raz kolejny wykupiła dostęp do IBUKLibra – wirtualnej czytelni ofe-

rującej ebooki. MBP w Nowym Targu oferuje również swoim użytkownikom dostęp do plat-

formy Legimi oraz Wolne Lektury (ebooki). Biblioteka wykupiła pakiet kodów uprawniających 

Czytelników do korzystania z ebooków dostępnych na platformie Legimi (do 06.2022 MBP 

będzie miała do dyspozycji 30 kodów miesięcznie). 

CZASOPISMA 

W okresie sprawozdawczym czytelnicy korzystali z 19 tytułów czasopism dostępnych w Czy-

telni popularno-naukowej i małej czytelni w Filii nr 1.  

Na prenumeratę w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 12 264,30 zł. 

Czytelnicy korzystali także z roczników czasopism oprawionych, gromadzonych i przechowy-

wanych w Bibliotece. 
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2. Wykorzystanie zbiorów. Czytelnicy. Wypożyczenia. 

CZYTELNICY 

W roku 2021 ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej korzystało łącznie 3 531 czytelników, 

w tym: 

Tabela nr 34: Ilość czytelników, korzystających ze zbiorów poszczególnych Placówek MBP 

Placówki MBP Ilość czytelników 

Czytelnia i Wypożyczalnia dla Dorosłych 1 871 

Filii nr 1                                                   1 333 

Filii nr 2           327 

Statystycznie na 100 mieszkańców przypadało 11 czytelników. 

Według prowadzonej statystyki w zakresie grup wiekowych czytelników: 

Przedział wiekowy Ilość czytelników 

do lat 19 893 

20-24 lat 318 

25-44 lat 956 

45-60 lat 666 

powyżej 60 lat 698 

Miniony rok był bardzo trudny dla bibliotek. Wymogi sanitarne, obostrzenia oraz nakaz okre-

sowego wstrzymania obsługi Czytelników, jak również ostrożność samych użytkowników, 

bardzo znacząco wpłynęły na liczbę wypożyczeń i odwiedzin MBP. 

Jak wynika z powyższego zestawienia, Czytelnicy w przedziale wiekowym 25-44 tworzą naj-

liczniejszą grupę; w tej grupie wiekowej odnotowano największy wzrost ilości czytelników  

w stosunku do roku ubiegłego. Kolejna liczna grupa to użytkownicy do 19 lat, co jest z pew-

nością wynikiem m. in. podstawowej funkcji Biblioteki jaką jest funkcja edukacyjna. Z księgo-

zbiorów Biblioteki korzystają szczególnie osoby uczące się: uczniowie szkół podstawowych. 

Z zasobów bibliotecznych korzystają też osoby pracujące oraz seniorzy. 

WYPOŻYCZENIA 

Łączna ilość wypożyczeń zbiorów bibliotecznych (zbiory wypożyczane do domu i udostępnia-

ne na miejscu – książki, czasopisma) wyniosła w 2021 roku 60 009 wol., 215 zbiorów spe-

cjalnych i 5 001 ze zbiorów elektronicznych.  
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Statystycznie na 100 mieszkańców wypożyczono 207 wol. 

III. Działalność kulturalno-oświatowa. Upowszechnianie książek i czytelnictwa. 

W związku z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi oraz wytycznymi Rady Ministrów, 

jak również Biblioteki Narodowej, w 2021 roku częściowo zostały wstrzymane organizowane 

przez MBP wydarzenia kulturalne i literackie. Sytuacja związana ze stanem pandemii spowo-

dowała jednak, że MBP zwiększyła swoje działania w obszarze on-line. Założony został kanał 

MBP na YouTube, na którym cykliczne pojawiały się materiały edukacyjne oraz promujące 

książki i czytelnictwo. Biblioteka zorganizowała kilka spotkań on-line, które nie tylko pomogły 

nam w utrzymaniu wypracowanej przez lata relacji z Czytelnikami, ale również dały bibliote-

karzom możliwość zapoznania się ze sposobami organizacji tego rodzaju przekazu. 

Pomimo trudnej sytuacji Miejska Biblioteka Publiczna kontynuowała w 2021 roku proces 

unowocześniania świadczonych usług oraz poszerzenia i wzbogacania oferty Biblioteki.  

W minionym roku MBP ponownie, dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego poszerzyła swoją ofertę o bardzo pokaźny zbiór nowości wydawniczych. 

Kontynuowany był przede wszystkim proces rozbudowy oferty MBP w Nowym Targu.  

W zbiorach Wypożyczalni dla Dorosłych systematycznie powiększana była kolekcja audiobo-

oków. 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.  

W 2021 roku z powodu zagrożenia epidemiologicznego wstrzymana lub ograniczona została 

działalność DKK dla dzieci i dorosłych. Częściowo działania odbywały się w formie zdalnej,  

a po zniesieniu obostrzeń pandemicznych kluby wznowiły działalność i prężnie działały orga-

nizując spotkania stacjonarne, które cieszyły się dużą popularnością i zyskały nowych człon-

ków. 

MBP w 2021 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 zyskała spore grono nowych Czytelników w wieku przedszkolnym.  

Również dzięki dofinansowaniu z Programu Partnerstwo dla Książki został zrealizowany pro-

jekt ,,Słowo do Słowa” czyli o komunikacji w bibliotece, w którym wzięli udział bibliotekarze 

powiatu nowotarskiego.  

Ponadto Biblioteka w miarę możliwości prowadziła działalność w zakresie edukacji (spotka-

nia on-line dla uczniów), udzielała informacji oraz porad bibliograficznych i biograficznych, 

gromadziła czasopisma, a także materiały dotyczące Nowego Targu i jego mieszkańców. Kon-
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tynuowano również prowadzenie Kroniki Miasta, która publikowana jest w Almanachu No-

wotarskim, wydawanym przez Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 

Biblioteka, pomimo obostrzeń, organizowała liczne wydarzenia i imprezy kulturalne, w tym: 

1. W ramach Tygodnia Bibliotek dla czytelników dostępne były 2 nagrania spotkań autorskich 

pana Borysa Tynki. 

2. Letnie Czytanie w Altanie – cykl spotkań dla dzieci organizowany w wakacje w Altanie Par-

ku Miejskiego. 

3. Konferencje i szkolenia bibliotekarzy powiatu nowotarskiego w ramach projektu ,,Słowo 

do Słowa’’ czyli o komunikacji językowej w bibliotece.  

4. Narodowe Czytanie - Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej w formie online.  

5. Spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk – dla dzieci „Pies na medal”, dla dorosłych – „Ilu-

stratorzy, Ilustratorki. Motyle z okładki i smoki bez wąsów” w sali obrad Urzędu Miasta Nowy 

Targ. 

6. Spotkanie autorskie z Justyną Bednarek dla dzieci – „Niesamowite przygody dziesięciu 

skarpetek” w Filii nr 1.  

7. Noc Bibliotek – spotkanie z Danielem Urbaniakiem dla dzieci w Filii nr 1 a następnie wie-

czorny spacer przyrodniczy uszatym szlakiem do Boru na Czerwonem. 

8. Świąteczny challenge biblioteczny - mikołajkowa akcja dla rodzin z dziećmi została zorgani-

zowana w Filii nr 1.    

9. Rozpoczęcie zajęć z robotyki i programowania dla dzieci i młodzieży w ramach projektu BIT 

w Filii nr 1. 

 

IV. Unowocześnienie pracy bibliotecznej – kontynuowanie informatyzacji Biblioteki: 

a) dostępna jest nowa, łatwiejsza w obsłudze i bardziej przejrzysta wersja katalogu on-line 

w Czytelni i Wypożyczalni dla Dorosłych oraz na stronie internetowej MBP, 

b) w Czytelni został wprowadzony system elektronicznego udostępniania (kody książek 

skanowane są za pomocą czytników),  

c) kontynuowanie procesu elektronicznego opracowywania zbiorów w poszczególnych pla-

cówkach, 

d) kontynuowanie procesu umieszczania na książkach odpowiadających im kodów kresko-

wych – konieczne do zautomatyzowania systemu bibliotecznego, 

e) Miejska Biblioteka Publiczna na koniec roku 2021 dysponowała 24 komputerami. Do 

prac bibliotecznych przeznaczonych jest 17 komputerów, z pozostałych korzystają Czy-

telnicy.  

 

V. Administrowanie, sprawy gospodarcze, prowadzenie spraw finansowo-księgowych. 

Starania o pozyskanie dodatkowych dochodów z innych źródeł niż budżet Miasta 

1. „Zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek” – dofinansowanie w wysokości 10 769 zł 

(finansowane ze środków Biblioteki Narodowej). 
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2. Biblioteka rozpoczęła realizację projektu BIT Bony na Innowacje Technologiczne. W ra-

mach projektu w grudniu odbyły się pierwsze zajęcia - Szkolenia Kompetencji Cyfrowych 

dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem sprzętu: Drukarka 3D oraz zestawów do progra-

mowania i robotyki LEGO Education Spike Prime. 

3. Biblioteka w grudniu 2021 roku złożyła wniosek o przyznanie dotacji do Ministerstwa 

Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja kulturalna 

2022 na zadanie - Jubileusz 75 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu-

BIBLIOTEKA W MIEŚCIE, MIASTO W BIBLIOTECE 

Inne instytucje działające w obszarze kultury w Nowym Targu 

Na terenie miasta Nowy Targ działają inne podmioty zajmujące się kulturą na różnych płasz-

czyznach. Są to następujące instytucje: 

• 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.  

Wydział Kultury, Sportu i Promocji od lat korzysta z funduszy unijnych, które pozwalają na 

realizację projektów znacząco wpływających na rozwój kultury, m.in. poprzez publikacje po-

szerzające wiedzę historyczną nt. regionu i miasta, a także przybliżające kulturę i zwyczaje 

mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego. W roku 2021 podjęto szereg działań mających 

na celu propagowanie dziedzictwa kulturowego poprzez organizację wystaw, konkursów, 

koncertów, promocji publikacji oraz innych wydarzeń kulturalnych. Z uwagi na pandemię 

wywołaną wirusem COVID_19 zorganizowano nowe wydarzenie: WAKACYJNA STREFA LET-

NIA 2021, które umożliwiło w okresie od 31 lipca do 22 sierpnia 2021 r. organizację animacji, 

mini koncertów, a także zapewnienie atrakcji dla najmłodszych: wodny ślizg skimbordowy 

oraz strefa sportowa i rekreacyjna. 
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Odpowiedzialny za ten sektor Wydział Kultury, Promocji i Sportu w ubiegłym roku przepro-

wadził kolejne edycje wydarzeń, które powoli na stałe wpisują się w kulturalno-rozrywkowy 

kalendarz miasta. Przywitanie Lata ze względu na pandemię nie mogło się odbyć, gdyż jest to 

impreza masowa i ówczesne warunki i obostrzenia nie pozwoliły na organizacje tego coraz 

bardziej popularnego wydarzenia.  

Najważniejsze wydarzenia artystyczne w Mieście Nowy Targ w roku 2021: 

• Konkurs Fotograficzny Jana Sunderlana  

• Noc Muzeów, 

• Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu im. Tadeusza Pilarskiego  

• Wakacyjna Strefa Letnia 

• Piknik Lotniczy  

• Jarmark Bożonarodzeniowy 

• Piknik jeździecki  

• Zlot Foodtrucków  

• 100-lecie związku Podhalan Oddział w Nowym Targu 
 

W roku 2021 w ramach zadań z kultury zrealizowano następujące zadania: 

1. Wydruk plakatów w związku z organizacją wydarzeń. 

2. Nagranie płyty pt. „Mojemu Miastu” w wykonaniu Chóru Gorce w związku Jubileuszem 

675-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowy Targ. 

3. Organizacja animacji dla najmłodszych w Wakacyjnej Strefie Letniej. 

4. Realizacja projektu pt: „Rodzinne zwyczaje i obrzędy mieszkańców pogranicza polsko-

słowackiego Nowy Targ – Kieżmark”. 
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5. Montaż tablic miast partnerskich w Parku Miejskim im. Adama Mickiewicza w Nowym Tar-

gu. 

6. Wykonanie i montażu plansz na Placu Evry. 

7. Organizacja kina plenerowego, koncertów podczas Wakacyjnej Strefy Letniej. 

8. Zakupiono przewodnik rowerowego „Podhale, Spisz, Orawa na rowerze”. 

9. Realizacja nagłośnienia i oświetlenia, montażu i demontażu sceny podczas wydarzeń arty-

stycznych i kulturowych. 

10. Usługi cateringowe w związku z organizacją imprez kulturalnych. 

 

 



Raport o stanie Miasta Nowy Targ 

110 

14. SPORT I REKREACJA  

Rozwój oraz popularyzacja kultury fizycznej i sportu również należą do zadań własnych gmi-

ny. Obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkańców związanych z kulturą fizyczną i sportem  

to również zapewnienie mieszkańcom odpowiednich terenów rekreacyjnych i urządzeń spor-

towych.  

Miasto Nowy Targ przyczynia się do popularyzacji sportu poprzez udzielanie wsparcia zarów-

no pod kątem organizacyjnym, jak również finansowym. Zadania te w imieniu miasta realizu-

je: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji, Wydział Kultury, Sportu i Promocji, Referat ds. Spor-

tu i Turystyki, kluby sportowe działające na terenie Miasta, stowarzyszenia kultury fizycznej, 

organizacje pozarządowe oraz jednostki oświatowe.  

Systematycznie aktualizowane jest oznakowanie szlaków: rowerowych oraz szlaków narciar-

stwa biegowego. Prowadzone są działania w kierunku utrzymania odcinków tras rowero-

wych przebiegających przez Miasto w ramach m.in. Szlaku wokół Tatr oraz Velo Dunajec. 

Miasto stale rozwija sieć ścieżek rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej. W 2021 roku 

wybudowano miasteczko ruchu drogowego, które cieszy się wielką popularnością wśród 

nowotarżan i turystów.  
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W 2021 r. Miasto Nowy Targ utrzymywało 20 km szlaku narciarstwa biegowego na lotnisku  

w obrębie „Boru na Czerwonem” oraz 6,5 km szlaku w „Borze Kombinackim”, co daję łącznie 

26,5 km tras. Dodatkowo objęto akcją zimowego utrzymania parkingi w okolicach narciar-

skich tras biegowych, czyli przy ul. Lotników. 

 

Rokrocznie Nowy Targ przyznaje dotacje w ramach konkursu projektów na zlecenie zadań 

publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie miasta. 

W 2021 r. przyznano i zrealizowano dotacje oraz stypendiów na zadania związane ze spor-

tem i kulturą fizyczną w wysokości 1 126 008,83 zł dla: 

1. Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego - 50 000 zł na zadanie "Wspieranie projek-

tów w zakresie prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na lodzie oraz zakupu 

sprzętu sportowego"; 5 000 zł na zadanie "Prowadzenie zajęć z unihokeja i udział w turnie-

jach"; 6 500 zł na zadanie „Hokej na lodzie – grudzień 2021”, 9 500 zł na zadanie „Udział w 

turniejach międzynarodowych – grudzień 2021”, 4 000 zł na zadanie „ „Prowadzenie zajęć  

i udział w turniejach eliminacyjnych w dyscyplinie unihokej” 

2. Klubu Sportowego "Gorce" - 40 000 zł na zadanie "Szkolenie dzieci i młodzieży należącej 

do KS Gorce w dyscyplinach tenis stołowy i siatkówka"; 25 000 zł na zadanie "Nowy Targ w I, 

II, III, IV i V lidze tenisa stołowego kobiet i mężczyzn "; 5 000 zł na zadanie "Nowy Targ w II 

lidze małopolskiej piłki siatkowej". 

3. Stowarzyszenia Sportowego Karate "Yokozuna" – 2 000 zł na zadanie "Szkolenie dzieci  

i młodzieży z zakresu karate kyokushin" oraz 2 000 zł na zadanie "Ogólnopolski Turniej Karate 

pod patronatem Burmistrza Miasta Nowy Targ", 2 500 zł na zadanie „Sport przeciw nałogom. 

Klubowy Turniej Gwiazdkowy karate z udziałem wicemistrza świata w karate kyokushin" 
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4. Nowotarskiego Klubu Piłkarskiego "Podhale" Nowy Targ - 25 000 zł na zadanie "Młodzie-

żowy Futbol. Edycja 2021"; 20 000 zł na zadanie "Nowotarski futbol 2021". 

5. Uczniowskiego Klubu Sportowego "Tęcza" – 4 000 zł na zadanie „ Prowadzenie szkolenia 

dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych”, 1 500 zł na zadanie „Szkolenie mło-

dzieży w zakresie podstaw wspinaczki sportowej” 

6. Klubu Sportowego „Wiaterni" - 10 000 zł na zadanie „Zakup sprzętu sportowego" oraz 2 

000 zł na zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży z Nowego Targu w żeglarstwie sportowym, 

organizacja regat „Puchar Burmistrza Nowego Targu”, udział w regatach Pucharu Polski  

i Systemu Sportu Młodzieżowego. 

7. Klubu Sportowego Szkółka Piłkarska „Górale" - 7 000 zł na zadanie "Szkolenie sportowe, 

organizowanie oraz udział w turniejach piłki nożnej dla dzieci z Gminy Miasto Nowy Targ"; 

8. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gimpel" -  2 000 zł na zadanie "Szkolenie zawodników 

sekcji lekkoatletycznej UKS Gimpel Nowy Targ i udział w zawodach sportowych na szczeblu 

wojewódzkim i krajowym. Promowanie Miasta Nowy Targ". 

9. Nowotarskiego Klubu Kolarskiego - 5 000 zł na zadanie "Szkolenie dzieci i młodzieży i pro-

mowanie turystyki rowerowej". 

10. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delfin” - 10 000 zł na zadanie "Szkolenie i treningi 

pływackie dzieci i młodzieży oraz ich udział we współzawodnictwie sportowym na terenie 

Małopolski ",  4 540 zł na zadanie  „Zajęcia z psychologiem, dietetykiem oraz instruktorem 

sportu jako podstawa do przygotowania młodego człowieka do przeciwstawienia się de-

strukcyjnym działaniom uzależnień i patologii". 

11. Klubu Przyjaciół Siatkówki Gorce Nowy Targ - 9 000 zł na  zadanie "Szkolenie dzieci i mło-

dzieży w piłce siatkowej w roku 2021"; 10 000 zł na zadanie ""Szkolenie dzieci i młodzieży  

w Klubie Przyjaciół Siatkówki Gorce Nowy Targ 2021" 

12. Klubu Sportowego Rutkow-ski – 8 250 zł na zadanie "Przez sport od patologii". 

13. Klubu Sportowego „Szarotka" - 5 000 zł na zadanie "Wspieranie projektów w zakresie 

szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, w tym zakup sprzętu spor-

towego oraz udział w zawodach sportowych na szczeblu krajowym, promocja miasta na wy-

jazdach”, 5 000 zł na zadanie „Promocja sportu i aktywnego stylu życia oraz osiągniecia wy-

sokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych”  

Przyznano również stypendia dla zawodników Klubu Hokejowego Podhale Nowy Targ  

w kwocie stypendia 846 248,83 zł 

W 2021 r. z budżetu Miasta przekazano w ramach dotacji na zadania związane z turystyką 

kwotę 3 000 zł dla: 

1. Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Oddział „GORCE” - 2 000 zł na zada-

nie "Zadania w zakresie turystyki i rekreacji w 2021". 
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2. Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Targu - 1 000 zł na zadanie 

"Mieszkańcy dla Miasta – Miasto dla Mieszkańców” 

W ramach promocji sportu i rekreacji w Nowym Targu miały miejsce następujące wydarzenia 

2021 r.: 

• zawody biegowe Winter Turbacz Trail  

• zawody biegowe Turbacz Summer Fest  

• II Mistrzostwa Polski w zbieganiu górskim "Turbacz Downhill"  

• amatorski wyścig kolarski Nowy Targ Road Challenge, 

• Małopolski Wyścig Górski i Rodzinny Rajd Rowerowy, 

• Ogólnopolski Turniej Siatkówki Kobiet i Mężczyzn,  

• zawody wędkarskie, 

• Zimowa Akademia Sportu  

• międzyszkolne zawody sportowe dla uczniów szkół podstawowych w Nowym Targu 

W związku z pandemią COVID-19 niektóre cykliczne imprezy zostały odwołane.  

Nowy Targ jest członkiem Małopolskiej Organizacji Turystycznej, która koordynuje inicjatywy 

turystyczne na poziomie regionalnym i ponadregionalnym. 

W 2021 roku kontynuowano kampanię promocyjną "Nowy Targ Startuj TU". Przygotowano  

i promowano w mediach społecznościowych spot promujący nowotarskie trasy biegowe. 

Przygotowano spot promujący trasy rowerowe w Nowym Targu, którego premiera będzie  

w 2022 roku  

W ramach kampanii dodatkowo zrealizowano: 

• publikację w „Niezbędniku Hokejowym” reklamy Miasta Nowy Targ, z uwzględnie-

niem pokazania Nowego Targu jako miasta hokeja; 

• publikację reklamy obiektów sportowych i imprez sportowych w Nowym Targu w ga-

zecie „Małopolskiego Wyścigu Górskiego”; 

• publikacja kilkudziesięciu postów na miejskim profilu Facebook z hasłem #nowytarg 

#startujtu. 
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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 przebie-

gające 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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Materiały promocyjne pojawiały się również w lokalnych stacjach radiowych: Echo oraz Alex, 

w telewizji kablowej NTVK, w nowotarskich parafiach, w biurach turystycznych, kwaterach 

prywatnych, hotelach, punktach informacji turystycznej, urzędach gmin oraz ośrodkach kul-

tury w obrębie województwa małopolskiego jak również w całej Polsce oraz poza jej grani-

cami m.in. w miastach partnerskich. 

Miasto współpracowało z różnymi podmiotami, wśród których wymienić można: UTW (Uni-

wersytet Trzeciego Wieku), PTTK (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze) w No-

wym Targu, instytucje kultury, stowarzyszenia i szkoły, na terenie powiatu i okolic. 

Ważnym elementem przyczyniającym się do ogólnopolskiego rozpowszechnienia informacji 

o wydarzeniach kulturalnych odbywających się na terenie Miasta Nowy Targ były wpisy im-

prez do kalendarzy na portalach internetowych takich jak:  

• www.co-gdzie- kiedy.info 

• www.wrotamalopolski.pl 

• www.cojestgrane.pl/ 

• www.tygodnikpodhalanski.pl 

Promocja i popularyzacja miasta odbywała się również poprzez prowadzenie i redagowanie 

projektu pn.  „Kulturalna Stolica Podhala”, w ramach którego co miesiąc wybierano i prezen-

towano najciekawsze wydarzenia kulturalne w Nowym Targu oraz w powiecie nowotarskim. 

2. Kreowaniu specyficznych produktów lokalnych poprzez: 

• szeroką promocję regionalnych produktów kulturowych, będących wizytówką Miasta 

i Podhala, 

• opracowanie oferty turystyki aktywnej i oferty sportowej dla różnych grup odbior-

ców, 

• wsparcie i promocja markowych dyscyplin sportowych Nowego Targu. 
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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 mię-

dzy przedstawicielami samorządów oraz instytucji miejskich.  

Nowy Targ w 2021 r. współpracował z miastami: Kieżmark (Słowacja), Radevormwald (Niem-

cy), Evry (Francja) oraz Roverbella (Włochy), Gmina Stary Targ z Pomorza. W roku 2021 r 

rozpoczęto przygotowania do podpisana porozumienia partnerskiego pomiędzy miastem 

Nowy Targ a Liptowskim Mikulaszem.  

Od wielu lat Miasto Nowy Targ czynnie uczestniczy w pracach związków, stowarzyszeń, zrze-

szeń miast i gmin. Nowy Targ należy do następujących związków i stowarzyszeń: 

• Związek Euroregion „TATRY” w Nowym Targu 

• Stowarzyszenie Koalicja Marek Ziem Górskich. 

W 2021 r. w Parku Miejskim otwarto Aleję Miast Partnerskich, która oznaczona została pa-

miątkowymi tablicami.  

 

W dniu 10 grudnia 2021 r. w Nowym Targu zostało powołane Stowarzyszenie Podhalański Obszar 

Funkcjonalny. Stowarzyszenie tworzą Powiat Nowotarski i Powiat Tatrzański, Miasto Nowy Targ, Mia-

sto Zakopane oraz gminy: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin, Czarny Dunajec, 

Łapsze Niżne, Nowy Targ, Rabka - Zdrój i Szaflary. Jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest po-

zyskanie finansowania i realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w obrębie miejskich ob-

szarów funkcjonalnych Nowego Targu i Zakopanego. Na zebraniu założycielskim, które miało miejsce 

w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu został również przyjęty Statut oraz zostały 

wybrane władze Stowarzyszenia. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia został Tomasz Filar Wicebur-

mistrz Zakopanego, I Wiceprezesem został Grzegorz Watycha Burmistrz Nowego Targu, II Wicepreze-

sem Maria Kuruc Zastępca Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska a członkami Zarządu Marcin Ratułow-

ski Wójt Gminy Czarny Dunajec i Rafał Szkaradziński Wójt Gminy Szaflary. 
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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 Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienio-

nymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 

2021.”, uchwalony dnia 16 listopada 2020 roku Uchwałą Nr XXIV/260/2020 Rady Miasta No-

wy Targ. 

Dokument ten wypracowany został na zasadach partnerskich i przy uwzględnieniu konsulta-

cji społecznych wspólnie przez przedstawicieli sektora zarówno samorządowego, jak i poza-

rządowego. Podstawowym założeniem realizacji Programu jest doskonalenie jakości współ-

pracy 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 powie-

rzania 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 reali-

zacji 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 uzależnieniom i patologiom społecznym, 

• zadania z zakresu edukacji, 

• zadania z zakresu ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska, 

• zadania z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i ochro-

ny praw dziecka. 

Na zadania objęte konkursami ofert w 2021 r. została wydatkowana kwota w wysokości 

1 552 993,99 zł, w tym na: 
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• Kulturę Fizyczną – 179 500 zł, 

• Kulturę Fizyczną – małe granty – 45 260 zł, 

• Kulturę Fizyczną – –Sprzyjanie Rozwojowi Sportu – 55 000, zł, 

• Turystykę – 3 000 zł, 

• Kulturę i Sztukę – 55 000 zł, 

• Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym - 260 500 zł, 

• Pomoc Społeczną - 234 499,99 zł 

• Pomoc Społeczną - zadanie zlecone/administracja rządowa - 700 299 zł 

• Edukację – 19 935, zł. 

Ze względu na pandemię niektóre stowarzyszenia ograniczyły lub zaniechały realizacji dzia-

łań. Następowały także zgodne z aktualnymi przepisami prawa korekty w realizowanych 

działaniach. 
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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 Ra-

tunkowe, 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 pomo-

cy w wypadkach drogowych, pożarach i innych zdarzeniach. 

W roku 2021 brała udział w gaszeniu 33 pożarów, likwidacji 76 zagrożeń miejscowych, 14 zabez-

pieczeniach rejonu; 8 alarmów okazało się fałszywych, co daje razem 131 zdarzeń, tj. o 4 więcej 

niż w 2020 roku. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Targu w 2021 roku otrzymała 93.000,00 zł dotacji na prowa-

dzenie bieżącej działalności oraz 156.520,00 zł dotacji celowej na zakup samochodu lekkiego 

pożarniczego do 3 ton Picup Isuzu D-Max Ls 4WD. Udzielona dotacja celowa na zakup ww. samo-

chodu uwzględnia środki przekazane w kwocie 30.000,00 zł przez Województwo Małopolskie. 

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu wzorem lat ubiegłych w 2021 roku otrzymała środki 

w wysokości 24.900,00 zł na dodatkowe patrole piesze oraz dotację celową w wysokości 

24.764,50 zł na realizację zadania pod nazwą: „Współuczestnictwo w zakupie pojazdu służbowe-

go dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu”. 

Tabela nr 35: Przestępczość w poszczególnych kategoriach na terenie M. Nowy Targ 

Kategoria przestępstwa 2020 2021 spadek/wzrost 

zabójstwa 2 0 + 2 

zgwałcenia 2 3 + 1 

kradzieże z włamaniem 32 19 - 13 

kradzieże cudzej rzeczy 68 80 + 12 

uszkodzenia mienia 56 72 + 16 

rozboje 2 4 + 4 

bójka lub pobicie 5 10 + 5 

uszczerbek na zdrowiu 17 13 - 4 

krótkotrwałe użycie pojazdu 3 3 0 

Kierowanie w stanie nietrzeźwym 29 48 + 19 

Znęcanie nad rodziną 25 22 - 3 

oszustwa  23 28 + 5 

przestępstwa z ustawy o narkomanii 22 38 + 16 

Źródło informacji: Raport Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu 

Wykrywalność ogólna przestępstw w 2021 roku wyniosła 71,28 % i była o 2,35 % niższa niż 
w 2020 roku. Wskaźnik wykrywalności w tym zakresie dla województwa małopolskiego wyniósł 
76,28 %. 


