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I. Definicje  
Program - należy przez to rozumieć „Roczny program współpracy samorządu Miasta Nowy 
Targ z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku uchwalony dnia 4 listopada 2011 roku 
Uchwałą nr XII/92/2011 Rady Miasta Nowy Targ.
Ustawa -  należy  przez to  rozumieć  Ustawę z dnia 24 kwietnia  2003 r.  o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity z 2010 r. Dz .U. Nr 234, poz 1536) 
Organizacja  -  należy  przez  to  rozumieć  organizacje  pozarządowe  oraz  podmioty 
o których mowa w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności i pożytku publicznego i wolontariacie z 
dnia 24 kwietnia 2003 r.

II. Wstęp      

Współpraca  Miasta  Nowy  Targ  z  organizacjami  pozarządowymi  opiera  się  na  corocznie 
przyjmowanym przez Radę Miasta programie współpracy. W tym też celu powstał „Program 
współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012” uchwalony dnia 4 listopada 2011 
roku Uchwałą nr XII/92/2011 Rady Miasta Nowy Targ. Dokument ten wypracowany został 
na  zasadach  partnerskich  i  przy  uwzględnieniu  konsultacji  społecznych  wspólnie  przez 
przedstawicieli  sektora  samorządowego  jak  i  pozarządowego.  Podstawowym  założeniem 
realizacji Programu jest doskonalenie jakości współpracy oraz sposobu realizacji zadań, które 
dokonywać się ma poprzez poszerzanie zakresu zadaniowego, wprowadzanie innowacyjnych 
rozwiązań, wypracowywanie, ustanawianie oraz przestrzeganie standardów. Standardy te, to 
prowadzenie współpracy w oparciu o zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 
efektywności,  uczciwej  konkurencji  oraz  jawności.  Są  one  podstawą  i  warunkiem 
zadowalającej obie strony współpracy. Zasada pomocniczości definiowana jest jako zasada o 
charakterze  ustrojowym i  oznaczająca  uporządkowanie  wzajemnych  relacji  oraz  podziału 
zadań między sektorem publicznym a sektorem obywatelskim. Oznacza ukierunkowanie na 
umacnianie  obywateli,  ich  wspólnot  i  organizacji  oraz  ograniczanie  interwencjonizmu 
państwa i administracji lokalnej.
Zasada suwerenności stron rozumiana jest jako prawo stron do niezależności i odrębności w 
samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań.
Kolejna  podstawowa  zasada,  to  zasada  partnerstwa  oznaczająca  podjęcie  współpracy  w 
identyfikowaniu i definiowaniu problemów i zadań, wypracowywanie najlepszych sposobów 
ich realizacji oraz traktowanie się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach.
Wyszczególniono także zasadę efektywności polegającej na wspólnym dążeniu do osiągnięcia 
możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych. Ostatnie, to zasada uczciwej 
konkurencji  oraz  zasada  jawności.  Zakładają  one  kształtowanie  przejrzystych  zasad 
współpracy,  opartych  na  równych  i  jawnych  kryteriach  wyboru  realizatora  zadania 
publicznego oraz na zapewnieniu równego dostępu do informacji.
Zgodnie  z  zapisami  Programu  współpraca  władz  Miasta  z  organizacjami  „trzeciego 
sektora”  miała  charakter  zarówno  finansowy  jak  i  pozafinansowy.  Współpraca 
z organizacjami pozarządowymi zgodnie z wymogami prawa odbywała się w ramach wspierania 
lub powierzania im zadań administracji publicznej. W tym celu Burmistrz Miasta ogłosił otwarte 
konkursy ofert na realizację zadań w takich dziedzinach jak: kultura fizyczna, kultura i sztuka, 
ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi, turystyka, pomoc społeczna, edukacja.

III. Współpraca finansowa      
Współpraca  finansowa  w  ramach  Programu  opierała  się  na  wspieraniu  lub  powierzaniu 
realizacji zadań, w zakresie sfery publicznej w następujących zadaniach: 
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1. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.    
1)  Organizacja  atrakcyjnych  imprez  sportowych  o  lokalnym,  ogólnopolskim  lub 
międzynarodowym znaczeniu,
2) wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży,
3) wspieranie zadań promujących uprawianie sportu i rekreacji ruchowej,
4) wspieranie projektów w zakresie prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w różnych 
dyscyplinach sportowych, w tym zakup sprzętu sportowego,
5)  udział  w  zawodach  sportowych  na  szczeblu  lokalnym,  wojewódzkim,  krajowym 
i zagranicznym, promowanie miasta podczas wyjazdów,
6) organizacja szkoleń i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży przez uczniowskie kluby 
sportowe,
7)  organizacja  letnich  i  zimowych obozów sportowych – wyjazdowe turnusy sportowo-
rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Nowy Targ

2. Zadania z zakresu kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i  tradycji  oraz promocji 
miasta.
1) Organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta Nowy Targ,
2)  organizowanie  imprez  kulturalnych,  wystaw,  plenerów  malarskich  i  fotograficznych  i 
innych  działań  z  zakresu  sztuk  wizualnych,  organizowanie  lub  udział  w  festiwalach, 
przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, plenerach, warsztatach, a także innych 
wyjazdach na zewnątrz mających charakter promocji miasta,
3)  organizowanie  koncertów,  przeglądów,  festiwali  muzycznych  prezentujących  różne 
gatunki twórczości muzycznej,
4) wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, w tym: periodyków, książek, 
katalogów, nagrań fonograficznych i audiowizualnych. Wraz z ofertą winien być dostarczony 
szczegółowy plan lub scenariusz,
5) upowszechnianie, promocja i popularyzacja kultury i sztuki,
6) organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej.

3. Zadania z zakresu turystyki i rekreacji.
1) Organizacja rajdów turystycznych i konkursów,
2) organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
3) promocja turystyczna miasta Nowy Targ, w tym: udział w targach turystycznych, 
ponadregionalnych kampaniach marketingowych, tworzenie wspólnych produktów 
turystycznych, tworzenie marki miasta Nowy Targ. 

4. Zadania z zakresu pomocy społecznej.
1)  Organizacja  i  prowadzenie  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  dla  osób 
z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonym, które ukończyły 18 rok życia, 
2) organizacja i prowadzenie świetlicy środowiskowej jako placówki wsparcia dziennego,
3)  udzielanie  posiłku  osobom tego pozbawionym poprzez  prowadzenie  stołówki dla  osób 
niezaradnych życiowo, 
4)  aktywizacja  osób  w  podeszłym  wieku  poprzez  umożliwienie  udziału  w  zajęciach 
prowadzonych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
5) medyczna i pielęgnacyjna opieka nad chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi w gabinecie 
zabiegowym lub u chorych w domu,
6) rehabilitacja osób niepełnosprawnych i osób wymagających rehabilitacji z użyciem sprzętu 
rehabilitacyjnego,
7) wypożyczanie sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego,
8) wykonanie zabiegów leczniczych zgodnie z zaleceniami lekarskimi,
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9) rozpoznanie potrzeb zdrowotnych rodzin.

5. Zadania za zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu i ich rodzin,
2)  prowadzenie  pozalekcyjnych  zajęć  sportowo-rekreacyjnych  dla  dzieci  z  rodzin 
dysfunkcyjnych.

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

7. Zadanie z zakresu ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska
1).  Edukacja  ekologiczna  mieszkańców  Miasta  oraz  włączenie  ich  do  działań 
proekologicznych  poprzez  udział  w konkursach  i  kampaniach  informacyjno-edukacyjnych 
oraz innych imprezach o charakterze ekologicznym.
2) wspieranie akcji na rzecz ochrony zwierząt w tym organizacji obchodów Światowego Dnia 
Zwierząt

W  celu  realizacji  Programu  Zarządzeniami  Burmistrza  Miasta  Nowy  Targ  ogłoszono 
i rozstrzygnięto następujące konkursy ofert: 

Zarządzenie Nr 0050.Z.145.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 22 listopada 2011 r. w 
sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta 
Nowy  Targ  w  zakresie  pomocy  społecznej  –  świadczenie  usług  w  postaci  opieki 
pielęgniarskiej w ambulatorium i środowisku oraz rehabilitacji leczniczej w roku 2012  

Zarządzenie Nr 0050.Z.146.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 22 listopada 2011 r. w 
sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na realizację  zadania administracji  rządowej 
zleconego do realizacji  Gminie Miasto Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej w roku 
2012

Zarządzenie Nr 0050.Z.147.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 22 listopada 2011 r. w 
sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta 
Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – aktywizacja osób w podeszłym wieku poprzez 
umożliwienie udziału w zajęciach Uniwersytetu III Wieku w roku 2012

Zarządzenie Nr 0050.Z.148.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 22 listopada 2011 r. w 
sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta 
Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – udzielanie posiłku osobom tego pozbawionym 
poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w roku 2012

Zarządzenie Nr 0050.Z.149.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 22 listopada 2011 r. w 
sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta 
Nowy Targ  w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce 
opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego w Nowym Targu prowadzonej w formie 
świetlicy w roku 2012.

Zarządzenie Nr 0050.Z.150.2011Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 22 listopada 2011 r. w 
sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta 
Nowy Targ w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2012.
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Zarządzenie Nr 0050.Z.151.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 22 listopada 2011r. w 
sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację w 2012r. zadania na rzecz edukacji, polegającego 
na  transporcie  i  opiece  w  trakcie  dowozu  uczniów  niepełnosprawnych  do  Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowym Targu w celu spełniania obowiązku 
szkolnego, przez organizacje pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 0050.Z.154.2011Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 6 grudnia 2011 r. w 
sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta 
Nowy Targ w zakresie turystyki i rekreacji w roku 2012.

Zarządzenie Nr 0050.Z.155.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 6 grudnia 2011 r. w 
sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta 
Nowy Targ w zakresie kultury i sztuki w roku 2012. 

Zarządzenie Nr 0050.Z.156.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 6 grudnia 2011 r. w 
sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta 
Nowy Targ w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2012.

Zarządzenie Nr 0050.Z.23. 2012 Burmistrza Miasta Nowy Targ  z dnia 14 lutego 2012 r. w 
sprawie: ogłoszenia konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania 
rozwojowi sportu na terenie Miasta Nowy Targ.

Zarządzenie Nr 0050.Z.177.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2011 roku 
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy 
Miasta  Nowy Targ  w zakresie  pomocy  społecznej  –  świadczenie  usług  w postaci  opieki 
pielęgniarskiej w ambulatorium i środowisku oraz rehabilitacji leczniczej w roku 2012

Zarządzenie Nr 0050.Z.178.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2011 roku 
w  sprawie:  rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadania  administracji 
rządowej zleconego do realizacji Gminie Miasto Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – 
organizacja  i  prowadzenie  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  dla  osób  z 
niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonym, które ukończyły 18 rok życia dla 
30 osób w roku 2012

Zarządzenie Nr 0050.Z.179.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2011 roku 
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy 
Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - aktywizacja osób w podeszłym wieku 
poprzez umożliwienie udziału w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku 2012

Zarządzenie Nr 0050.Z.180.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2011 roku 
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy 
Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej obejmującego udzielanie posiłku osobom 
tego pozbawionym poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w roku 
2012

Zarządzenie Nr 0050.Z.181.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2011 roku 
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy 
Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – obejmującego prowadzenie i zapewnienie 
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miejsc  w  placówce  opiekuńczo  –  wychowawczej  wsparcia  dziennego  w  Nowym  Targu 
prowadzonej w formie świetlicy roku 2012

Zarządzenie Nr 0050.Z.13.2012 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 25 stycznia 2012 roku 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy 
Miasta Nowy Targ w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2012

Zarządzenie Nr 0050.Z.018.2012 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 3 lutego 2012 r. w 
sprawie:  rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert  na realizację  zadań publicznych Gminy 
Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2012.

Zarządzenie Nr 0050.Z.20.2012 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 8 lutego 2012 r. w 
sprawie:  rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert  na realizację  zadań publicznych Gminy 
Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2012.

Zarządzenie Nr 0050.Z.21.2012 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 8 lutego 2012 r. w 
sprawie:  rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert  na realizację  zadań publicznych Gminy 
Miasta Nowy Targ w dziedzinie turystyki i rekreacji w roku 2012.

Zarządzenie Nr 0050.Z.186.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2011 r. w 
sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy 
Miasta Nowy Targ w dziedzinie edukacji w roku 2012.

Zarządzenie Nr 0050.Z.28.2012 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 28 lutego 2012 r. w 
sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania projektów na zlecanie zadań 
publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Nowy Targ.

Na zadania  objęte  konkursami  ofert  w roku 2012 w budżecie  Miasta  Nowy Targ  została 
przeznaczona kwota w wysokości: 1.051 788,96 zł z podziałem na następujące rodzaje zadań:
 

1) kultura fizyczna – 200.000 zł,
2) kultura i sztuka –  85.000 zł, 
3) ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi –179.500 zł,
4) pomoc społeczna – 200.000 zł,
5) turystyka – 3.000 zł,
6) pomoc społeczna – zadanie zlecone (administracja rządowa)– 354.600 zł,
7) edukacja – 29.688,96zł.

8.  Powyższe środki  finansowe zostały  rozdysponowane na realizację  następujących zadań 
(poniżej przedstawiamy także informację o stanie ich realizacji):

1) zadania w zakresie kultury fizycznej

MIEJSKI MŁODZIEZOWY KLUB SPORTOWY „PODHALE” otrzymał dotację w 
wysokości 40.000,00 złotych na realizację zadania:
„Szkolenie dzieci i młodzieży należącej do MMKS Podhale Nowy Targ w dyscyplinie hokej 
na lodzie i unihokej”

PLAN: 40.000 WYKONANIE: 40.000
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Dotacja została przekazana na pokrycie kosztów związanych z wynajmem obiektów 
znajdujących się na terenie Miasta Nowy Targ, pokryto koszty wynagrodzenia trenerów, 
koszty transportu zawodników oraz pobyt na zawodach sportowych. Z dotacji zostały pokryte 
również koszty związane z organizacją zawodów sportowych. W treningach i zawodach brało 
udział około 250 dzieci i młodzieży. W zajęciach z unihokeja uczestniczyło 40 dzieci.
Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

KLUB SPORTOWY „SZAROTKA” otrzymał dotację w wysokości 14.000,00 złotych na 
realizację zadania:
„Organizacja i realizacja projektów i zawodów sportowych”

PLAN: 14.000 WYKONANIE: 14.000

Dotacja została przekazana na pokrycie działalności sekcji juniorskich dziewcząt i chłopców 
kosztów przejazdów juniorów na zawody sportowe, treningi, koszty noclegów i wyżywienia 
jak również opłaty związane z przeprowadzaniem meczy i zawodów sportowych. W 
zawodach  treningach uczestniczyło około 60 zawodników. Treningi odbywały się przez 
siedem dni w tygodniu
Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

KLUB SPORTOWY „GÓRALE” otrzymał dotację w wysokości 13.000,00 złotych na 
realizację zadania: „Organizacja zawodów sportowych, prowadzenie zajęć rekreacyjnych i 
sportowych dla dzieci i młodzieży”

PLAN: 13.000 WYKONANIE: 12.694,78

Dotacja została przekazana na pokrycie kosztów uczestnictwa zawodników w rozgrywkach 
Polskiego Związku Unihokeja w kategorii Junior Starszy. Z przekazanych środków zostały 
zorganizowane Finały Mistrzostw Polski Juniorów Starszych w Unihokeja w hali sportowej 
przy SP nr 6. Otrzymana dotacja pozwoliła zawodnikom na uczestnictwo w meczach 
ligowych rozgrywanych w ramach Polskiego Związku Unihokeja. W zajęciach sportowych 
brało udział jednorazowo od 20 do 25 osób. Wyjazdy na zawody sportowe odbywały się w 
grupach 15-20 osobowych.
Dotacja została wykorzystana w kwocie 12.694,78 zł. Zadanie zrealizowano w 97,6%.

KLUB SPORTOWY „GORCE” otrzymał dotację w wysokości 38.000,00 na realizację 
zadania:
„Szkolenie dzieci i młodzieży należącej do KS Gorce w dyscyplinach: tenis stołowy 
dziewcząt i chłopców, koszykówka dziewcząt, narciarstwo biegowe”

PLAN: 30.000 WYKONANIE: 30.000

Dotacja została przekazana na zorganizowanie naboru dzieci i młodzieży do sekcji tenis 
stołowy, koszykówka i narciarstwo biegowe oraz przeprowadzenie w nich szkoleń i 
treningów. Otrzymana dotacja pozwoliła na udział w zawodach sportowych oraz 
reprezentowanie Miasta i Klubu. Tenis stołowy – 3 trenerów/instruktorów, 2 grupy po 24 
osoby – 15 godzin w tygodniu.
Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowana w 100%.
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„Organizacja i przeprowadzenie biegu górskiego VIII Gorce – Maraton Krościenko – Nowy 
Targ”

PLAN: 8.000 WYKONANIE: 8.000

Dotacja została przeznaczona na organizację i przeprowadzenie biegu górskiego „VIII Gorce- 
Maraton Krościenko – Nowy Targ”.  W Biegu Górskim Gorce Maraton wystartowało 151 
biegaczy  w  tym  23  kobiety.  Celem  zorganizowania  Biegu  było  propagowanie  biegania 
jako aktywnej  formy spędzania  czasu  oraz  promocja  regionu  turystycznego  Miasta  Nowy 
Targ i KS Gorce, które zostały osiągnięte. Na realizację w/w zadania została przeznaczona 
z budżetu miasta kwota w wysokości  8.000,00 zł.  Dotacja została wykorzystana w całości. 
Zadanie zrealizowano w 100%.

STOWARZYSZENIE SPORTOWE KARATE „YOKOZUNA” otrzymało dotacje w 
wysokości 12.500 na realizację zadań:

„Organizacja X Młodzieżowego Turnieju Karate Kyokushin pod patronatem Burmistrza 
Miasta Nowy Targ”

PLAN: 3.500 WYKONANIE: 3.336,10

Przekazana dotacja z Urzędu Miasta pozwoliła na przeprowadzenie X Młodzieżowego 
Turnieju Karate Kyokushin, które odbyło się w dniu 26.05.2012 w hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 4. W turnieju udział wzięło 176 zawodników z 7 ośrodków. W ramach 
zadania zostały zakupione medale, puchary, nagrody rzeczowe. Dotacja została wykorzystana 
w kwocie 3.336,10. Zadanie zostało zrealizowane w 95,3%.

„Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu dyscypliny karate Kyokushin”.

PLAN: 9.000 WYKONANIE: 9.000

Pozyskane dofinansowanie z budżetu miasta umożliwiło przeprowadzenie szkoleń w zakresie 
karate Kyokushin, które odbywało się na sali gimnastycznej przy MHL (grupa podstawowa i 
zaawansowana) oraz na sali widowiskowej przy ul. Kopernika 12 (grupa początkująca) 
Członkowie Stowarzyszenia w ciągu roku brali udział w z zawodach sportowych i letniej 
szkółce karate. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zostało zrealizowane w 
100%.

NOWOTARSKI KLUB PIŁKARSKI „PODHALE” otrzymał dotację w wysokości 16.000 
złotych na realizację zadania: „Piłka nożna – pasja, radość, styl”

PLAN: 16.000          WYKONANIE: 16.000

Pozyskana dotacja pozwoliła pokryć wydatki związane z prowadzeniem meczy i zawodów 
sportowych oraz koszty ich organizacji, pokryto również ekwiwalenty sędziowski. Dzięki 
dotacji zapewniono treningi ponad 140 zawodnikom w następujących kategoriach: juniorzy-3 
treningi tygodniowo, juniorzy młodsi-3 treningi tygodniowo, trampkarze-2 treningi 
tygodniowo. Zakupiono sprzęt sportowy niezbędny dla funkcjonowania sekcji oraz opłacono 
wynagrodzenia trenerów, którzy zapewnili profesjonalne szkolenie. Dotacja została 
wykorzystana w całości. Zadanie zostało wykonane w 100%.
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TKKF – „GORCE – NOWY TARG” otrzymał dotacje w wysokości 5.000 złotych na 
realizację zadań: 
„Podhalańska Liga Unihokeja”

PLAN: 1.000 WYKONANIE: 793,00

Pozyskane środki pozwoliły na przeprowadzenie rozgrywek fazy play-off sezonu 2011/2012 
w unihokeju oraz ufundowanie nagród za sezon 2011/2012. W ramach dofinansowania ze 
środków Urzędu Miasta Nowy Targ przeprowadzono rozgrywki ligowe w sezonie 2012/2013.
Dotacja została wykorzystana w kwocie 793 złotych. Zadanie zostało zrealizowane w 79,3%.

„Nowotarskie Rozgrywki w Piłkę Nożną i Piłkę Halową”

PLAN: 1000 WYKONANIE: 442,00

Pozyskane z budżetu miasta środki finansowe umożliwiły przeprowadzenie rozgrywek 
halowych w których udział wzięło 28 drużyn. Liczba zawodników biorących udział w 
zawodach wyniosła około 420. Rozgrywki prowadzone były 3 razy w tygodniu po 4 godziny 
na każdą z trzech lig. Dotacja została wykorzystana w kwocie 442 złotych. Zadanie zostało 
zrealizowane w 44,2%.

„IV Mistrzostwa Polski Amatorów w Unihokeju”

PLAN: 1.000 WYKONANIE: 1.000

Uzyskana dotacja pozwoliła na przeprowadzenie w dniach 01.06.2012 do 03.06.2012 turnieju 
w ramach, którego rozegrano mecze systemem „każdy z każdym”. W turnieju wystąpiło 8 
zespołów – 4 drużyny w Nowego Targu i 4 przyjezdne. W całym turnieju udział wzięło około 
120 zawodników. Dotacja została wykorzystana w kwocie 1000 złotych. Zadanie zostało 
zrealizowane w 100%.

„Nowotarska Liga Halowa dzieci i młodzieży”

PLAN: 2.000 WYKONANIE: 783,00

Środki przyznane z dotacji pokryły koszty związane z wynajęciem sali gimnastycznej. 
Rozgrywki ligowe dla grupy dzieci z Nowego Targu odbywały się 1 raz w tygodniu w soboty, 
czas trwania zajęć od 2 do 2,5 godziny. 
Dotacja została wykorzystana w kwocie 783 złotych. Zadanie zostało zrealizowane z 39,15%.

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ORKAN”  otrzymał dotację w wysokości 2.800 
złotych na realizacje zadań: 

Plan: 800,00 Wykonanie: 800,00

Dotacja  została  przekazana  na  organizację  imprez  tj.  VI  Rajdu  Rowerowego  Szlakiem 
Konfederacji Tatrzańskiej  oraz VII Otwartego Rajdu Papieskiego. Dotacja z przeznaczeniem 
na zakup nagród i upominków. W Rajdach udział wzięli uczniowie ze szkół z Nowego Targu. 
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W obu Rajdach udział wzięło 177 uczniów. Na realizację w/w zadania została przeznaczona z 
budżetu miasta kwota w wysokości 800,00. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie 
zostało zrealizowane w 100 %.

„Zajęcia sportowe i uczestnictwo w zawodach – lepszą formą rozwoju młodzieży z Nowego 
Targu”

PLAN: 2.000 WYKONANIE: 2.000

Uzyskana  dotacja  pozwoliła  na  zakup  narciarskiego  sprzętu  sportowego.  W  okresie  od 
października do grudnia zawodnicy brali udział w rozgrywkach III i IV ligi tenisa stołowego 
w Krakowie i Lachowicach. Przeprowadzono ponad 100 godzin z zajęć z biegów narciarskich 
i tenisa stołowego dla 30 uczniów. 
Przyznana  dotacja  pozwoliła  również  na  opłacenie  pracy  księgowego.  Dotacja  została 
wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

KLUB  SPORTOWY  „WIATERNI” otrzymał  dotację  w  wysokości  6.500  złotych  na 
realizację zadania: „Szkolenie dzieci i młodzieży z Nowego Targu w żeglarstwie sportowym, 
organizacja regat Puchar Burmistrza Miasta Nowego Targu, udział w regatach Pucharu Polski 
i Systemu Sportu Młodzieżowego”

PLAN: 6.500 WYKONANIE: 6.500

Uzyskana dotacja pozwoliła na zorganizowanie regat o Puchar Burmistrza Miasta Nowy Targ 
na  Jeziorze  Czorsztyńskim,  w  ramach  zadania  odbywały  się  szkolenia  i  treningi  dzieci  i 
młodzieży, dokonano również niezbędnych remontów posiadanego sprzętu. Zawodnicy KS 
Wiaterni  udział  wzięli  w  12  zawodach,  odbyto  ponad  150  godzin  szkolenia.  Klub 
zorganizował  1  zawody,  10  godzin  spotkań  promocyjnych  oraz  kilkadziesiąt  efektów 
medialnych.
Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

LIGA OBRONY KRAJU otrzymała dotacje na realizacje zadań w kwocie 7.800 złotych na 
realizacje zadań:
„Liga Szkolna 2012”.

PLAN: 2.700 WYKONANIE: 2.700

Uzyskane środki  z  budżetu  miasta  umożliwiły  przeprowadzenie  od września  do  listopada 
treningów strzeleckich, które odbywały się w każdy wtorek i piątek. Łącznie przeprowadzono 
983 osobostarty. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

„Akcja Zima 2012”

PLAN: 1.700 WYKONANIE: 1.700

Uzyskana dotacja pozwoliła na przeprowadzenie w miesiącu lutym treningów strzeleckich w 
liczbie  332  osobostartów  oraz  zorganizowania  na  zakończenie  Akcji  Zima  zawodów 
sportowych. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.
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„Akcja Lato 2012”

PLAN: 3.400 WYKONANIE: 3.399,75

W  miesiącach  lipiec  i  sierpień  organizowane  były  treningi  strzeleckie  w  liczbie  859 
osobostartów. W miesiącu sierpniu na zakończenie Akcji Lato zorganizowane zostały zawody 
strzeleckie. Dotacja została wykorzystana w kwocie 3.399,75 złotych. Niewykorzystana część 
dotacji w kwocie 0,25 została zwrócona. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

UCZNIOWSKI  KLUB  SPORTOWY  „TĘCZA”  otrzymał  dotację  w  wysokości  5.000 
złotych na realizację zadania:  „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Mieście 
Nowy Targ”.

PLAN: 5.000 WYKONANIE: 5.000

Pozyskane środki zostały przekazane na zakup sprzętu sportowego, który wykorzystano przy 
prowadzeniu zajęć sportowych. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 zorganizowano zawody 
sportowe,  na  potrzeby  których  zakupiono  statuetki,  medale  i  dyplomy.  W  okresie  od 
października  do  grudnia  zorganizowano  Międzyszkolną  Olimpiadę,  we  wrześniu  i 
październiku  odbyła  się  Międzyszkolna  Liga  Piłki  Nożnej  Szkół  Podstawowych.  W 
październiku zorganizowano Szkolny Rajd Rowerowy „Szkoła Dwójka na dwóch kółkach”.
W treningach uczestniczyła 70 osobowa grupa dzieci.  W rozgrywkach sportowych oraz w 
sekcji turystycznej aktywnie udział brało około 200 uczniów z klas 4-6. W zajęciach sekcji 
koszykówki dziewcząt uczestniczyło ok. 40 dzieci, a w sekcji piłki nożnej około 30 chłopców 
z  klas  4-6.  W  zajęciach  turystycznych  udział  wzięło  150  uczniów.  Dotacja  została 
wykorzystana w całości. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

OLD BOYS PODHALE  otrzymał dotację w kwocie 2.000 złotych na realizację zadania: 
„Udział w Mistrzostwach Polski Old Boys w hokeju na lodzie – Sanok 2012”.

PLAN: 2.000 WYKONANIE: 2.000

Otrzymana dotacja umożliwiła wyjazd na Mistrzostwa Polski Old Boys w hokeju na lodzie, 
które odbyły się w Sanoku w dniach od 21.03 do 24.03. Z dotacji pokryto koszty związane z 
transportem zawodników i sprzętu na zawody. Podczas turnieju drużyna rozegrała 5 spotkań z 
drużynami z Krakowa, Sanoka, Sosnowca, Bytomia i Tychów. W klasyfikacji ogólnej 
drużyna zajęła 4 miejsce na 10 startujących drużyn. Dotacja została wykorzystana w całości. 
Zadanie zrealizowano w 100%.

SZKÓŁKA PIŁKARSKA „GÓRALE” otrzymała dotację w kwocie 9.000 złotych na 
realizację zadania: „Szkolenie dzieci, organizacja oraz uczestnictwo w turniejach piłki 
nożnej”

PLAN: 9.000 WYKONANIE: 9.000

Otrzymana dotacja pozwoliła na prowadzenie treningów, wynajem obiektów sportowych na 
terenie Nowego Targu, udział w turniejach piłki nożnej oraz organizacja turniejów w Nowym 
Targu. Zawodnicy brali udział w: Międzynarodowym Turnieju w Poroninie, I Letnim 
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Turnieju o Puchar GC Kraków i Turnieju o Puchar Kard. Dziwisza, 3 turniejach 
międzynarodowych w Popradzie, w Halowych Mistrzostwach Krakowa. Klub zorganizował 
również Turniej Mikołajkowy o Puchar Burmistrza Nowego Targu. Jednocześnie zawodnicy 
występowali w Podhalańskiej Lidze Trampkarzy. Podczas zawodów w rozgrywkach brało 
udział ok. 70 dzieci we wszystkich kategoriach wiekowych. Dotacja została wykorzystana w 
całości. Zadanie zostało zrealizowane w 100%. 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „GIMPEL” otrzymał dotację w wysokości 1.500 
złotych na realizację zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne w zakresie piłki siatkowej, 
piłki ręcznej dziewcząt i chłopców”.

PLAN: 1.500 WYKONANIE: 1.500

Zajęcia finansowane z dotacji Urzędu Miasta pozwoliły na realizację szkolenia w zakresie 
piłki siatkowej dziewcząt, piłki ręcznej koedukacyjnej. Zajęcia odbywały się na hali 
sportowej przy I LO w Nowym Targu w wymiarze 4 godzin tygodniowo na poszczególne 
grupy. W zajęciach udział wzięły 53 osoby, odbyło się 19 zajęć w wymiarze 
38 godzin. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „VICTORIA” otrzymał dotację w wysokości 2.000 
złotych na realizację zadania: „Uczestnictwo w rozgrywkach sportowych dzieci i młodzieży – 
unihokej”.

PLAN: 2.000 WYKONANIE: 2.000

W okresie od lutego do maja oraz od listopada do końca grudnia UKS prowadził zajęcia 
sportowo – rekreacyjne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, które miały miejsce na sali 
sportowej przy SP nr 6. Przez cały rok 2012 UKS Victoria przeprowadził 2 edycje 
nowotarskiej ligi piłkarskiej w której brały udział wszystkie nowotarskie szkoły podstawowe. 
W turnieju brało udział około 150 dzieci. W grudniu odbył się również turniej 
międzynarodowy, wzięły w nim udział drużyny z Polski i Słowacji – 9 drużyn (ok. 100 
dzieci). Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

AEROKLUB NOWY TARG otrzymał dotacje w wysokości 4.000 na realizację zadań: 
„Udział dwóch młodych pilotów Aeroklubu Nowy Targ w szybowcowym obozie sportowym 
w Lesznie Wielkopolskim”.

PLAN: 2.000 WYKONANIE: 1.473,00

Aeroklub pozyskane środki finansowe przeznaczył na udział w obozie szkoleniowym pilotów 
szybowców. Z przyznanej dotacji został sfinansowany przejazd zawodników wraz ze 
sprzętem z Nowego Targu do Leszna i z powrotem oraz treningi. Dotacja została 
wykorzystana w kwocie 527 złotych. Zadanie zostało zrealizowane w 73,65%.

„Udział w zawodach sportowych na szczeblu krajowym. Promowanie Miasta Nowy Targ”

PLAN: 2.000 WYKONANIE: 947,71

Uzyskane dofinansowanie pozwoliło na start 2 zawodników w zawodach szybowcowych na 
szczeblu krajowym i tym samym reprezentowanie Aeroklubu i miasta Nowy Targ. Uzyskane 

12



dofinansowanie z miejskiego budżetu pozwoliło na przejazd do Grudziądza, starty w 
zawodach i powrót do Nowego Targu. Dotacja została wykorzystana w kwocie 947,71 
złotych. Zadanie zostało zrealizowane w 47%. 

Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” otrzymał dotację w kwocie 6.000 złotych na realizację 
zadania: „Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka, udział w zawodach”.

PLAN: 6.000 WYKONANIE: 6.000

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków budżetu Miasta Nowy Targ UKS 
przeprowadził zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, które odbywały się w dwóch grupach. 
Łącznie w szkoleniu udział wzięło 38 uczestników. Uzyskane dofinansowanie umożliwiło 
start zawodników UKS Piątka w Małopolskiej Lidze Koszykówki, organizację 
ogólnopolskiego turnieju mini koszykówki dla chłopców z rocznika 2002. Dzieci regularnie 
uczestniczyły w zajęciach i treningach co przełożyło się na osiągnięcie zadawalającego 
poziomu sportowego. W wymiarze sportowym zawodnicy UKS reprezentowali swój klub i 
Nowy Targ na arenach sportowych całej Polski. Dotacja została wykorzystana w całości. 
Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Polski Związek Wędkarski koło nr 17 „Podhale” otrzymał dotację w wysokości 1.900 
złotych na realizację zadania: „Młodzież szkolna łowi”

PLAN: 1.900 WYKONANIE: 1.900

Uzyskana dotacja pozwoliła na przeprowadzenie szkoleń teoretycznych, które odbywały się w 
marcu, kwietniu i maju w siedzibie koła. W okresie od maja do października realizowane były 
zajęcia w plenerze nad Dunajcem oraz na stawie należącym do koła w Pieniążkowicach. W 
części teoretycznej szkolenia uczestniczyło 14 dzieci, natomiast w zawodach z okazji Dnia 
Dziecka udział wzięło 40 zawodników. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie 
zostało zrealizowane w 100%.

Polski Związek Wędkarski koło nr 16 otrzymał dotacje w wysokości 4.000 złotych na 
realizację zadań:
 „Organizacja zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka”

PLAN: 2.000 WYKONANIE: 2.000

Zadanie zostało zrealizowane w dniu 3 czerwca 2012 r. na stawie w Krauszowie. Środki 
finansowe z otrzymanej dotacji zostały przekazane na zakup ryb. Podczas Dnia Dziecka 
rozegrano zawodu w dwóch turach z uwagi na podział wiekowy zawodników: 11-16 lat, 4-10 
lat. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zostało zrealizowane w 100%. 

„Szkolenie dzieci i młodzieży oraz wędkarzy początkujących z zakresu sportowego 
wędkarstwa muchowego, spławikowego i spinningowego”.

PLAN: 1.000 WYKONANIE: 0

Zwrot dotacji spowodowany został przez brak możliwości jej pełnego rozliczenia.
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„Udział reprezentacji Nowego Targu w zawodach wędkarskich z cyklu GP okręgu Nowy 
Sącz oraz zawodach GP Polski w kategorii muchowej”.

PLAN: 1.000 WYKONANIE: 371,53

Uzyskana dotacja pozwoliła na wystawienie reprezentacji koła w liczbie 7 osób. Zawody 
odbywały się w okresie od 9 kwietnia do 7 października. Dotacja została wykorzystana w 
kwocie 371,53 złotych. Zadanie zostało zrealizowane w 37,5%.

Auto Moto – Klub „Gorce” otrzymał dotacje w wysokości 9.000 złotych na realizację 
zadań: 
„VII, VIII Runda Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Polski Trial, VII, VIII Runda 
Polski, 68 Rajd Tatrzański, Puchar Macec”

PLAN: 3.000 WYKONANIE: 3.000

Kwota dotacji została wykorzystana na przeprowadzenie VII-VIII  Rundy  Mistrzostw Polski 
Trial  w  której  udział  wzięło  19  zawodników.  W  organizowanym  także  68  Rajdzie 
Tatrzańskim udział wzięło 63 zawodników z klubów motorowych z całego kraju. Z dotacji 
pokryto koszty zakupu pucharów. Celem zorganizowania Rajdu była popularyzacja  sportu 
motocyklowego wśród dzieci  i  młodzieży miasta  Nowy Targ.   Na realizację  w/w zadania 
została  przyznana  z  budżetu  miasta  kwota  w  wysokości  3.000,00  zł.  Dotacja  została 
wykorzystana w kwocie 3.000 złotych. Zadanie zostało zrealizowano w 100 %.

„Organizacja treningów dzieci i młodzieży oraz wyjazdów na zawody krajowe i zagraniczne 
przez AMK Gorce”

PLAN: 6.000 WYKONANIE: 6.000

W  okresie  sprawozdawczym  przeprowadzono  i  przygotowano  30  treningów  tematycznie 
przygotowujących dzieci i młodzież do startów OIMP. Przygotowano merytorycznie wyjazd 
na ostatnią  Rundę MP w trialu.  Zawodnicy w zawodach zajęli  miejsca od pierwszego do 
czwartego.
Na realizację w/w zadania została przyznana z budżetu miasta kwota w wysokości 6.000,00 
zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100 %.

Ponadto:  Miejski  Młodzieżowy  Klub  Sportowy  „Podhale”  otrzymał  dotację  w  zakresie 
sprzyjania miasta na rzecz rozwoju sportu w wysokości 100.000 zł, a zawodnicy tego klubu 
otrzymali stypendia sportowe wartości: 223.407,55 zł.
We  współpracy  ze  Stowarzyszeniem  Turystyki  i  Rekreacji  Kajakowej  „Dunajec” 
zorganizowano 71. Spływ Kajakowy na Dunajcu im. Tadeusza Pilarskiego. Zadanie zostało 
dofinansowane z wydatków bieżących.

Dla  nowotarskich  stowarzyszeń  Burmistrz  Miasta  ufundował  i  przekazał  łącznie  350 
pucharów,  które  zostały  wykorzystane  jako  nagrody  głównie  w  rozgrywkach  sportowo- 
rekreacyjnych.  Kluby  sportowe  otrzymały  także  proporczyki  i  inne  upominki  dla  drużyn 
przeciwnych oraz materiały promocyjne do dystrybucji.
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2) zadania w zakresie kultury i sztuki

Związek Podhalan Oddział w Nowym Targu
Plan: 15 000,00 Wykonanie: 15 000,00

X Sobótki Nowotarskie.  
Plan: 7 500,00 Wykonanie : 7 500,00

Plenerowa impreza cykliczna mająca na celu popularyzację obyczajów Nocy Świętojańskiej. 
Z uwagi na liczne atrakcje cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta 
oraz  okolicznych  miejscowości.  Podczas  imprezy  wystąpiło  5  zespołów  muzycznych. 
Przeprowadzono  4  konkursy  w  tym  konkurs  na  najpiękniejszy  wianek  na  którym 
zaprezentowano  25  wianków.  Przy  przygotowaniu  i  przeprowadzeniu  imprezy 
zaangażowanych było społecznie ok. 35 osób. Szacunkowo na imprezie było około 800 osób. 
Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

XXX Zawody Narciarskie o Puchar Przechodni Związku Podhalan
Plan 4 000,00 Wykonanie :4 000,00

Jest  to  cykliczna  plenerowa impreza  sportowa w której  biorą udział  członkowie  Związku 
Podhalan z całego Podhala. W 2012 roku w zawodach wystartowało 115 zawodników z 13 
Oddziałów Związku Podhalan. Wręczono 25 pucharów, 60 medali i 95 dyplomów. To barwne 
i  radosne widowisko folklorystyczne obserwowało około 200 widzów. W przygotowaniu i 
przeprowadzeniu zawodów brało udział  40 osób. Dotacja  została wykorzystana w całości. 
Zadanie zrealizowano w 100%.

Wigilia dla mieszkańców Nowego Targu          
Plan 3 500,00 Wykonanie: 3 500,00

Cykliczna  impreza  plenerowa  odbywająca  się  na  nowotarskim  Rynku  mająca  na  celu 
kultywowanie  tradycji  bożonarodzeniowych podczas,  której  można degustować tradycyjne 
góralskie  potrawy  wigilijne.  Dodatkową  atrakcją  była  żywa  szopka  bożonarodzeniowa 
a Święta  Rodzina  wjechała  na  Rynek  saniami.  Podczas  nowotarskiej  wigilii  odbyły  się 
występy zespołów regionalnych  z  programami  jasełkowymi  a  całość  projektu  zakończyły 
świąteczne życzenia i wspólne kolędowanie.  Przy realizacji  zadania zaangażowanych było 
społecznie 30 osób – członków Nowotarskiego Oddziału Związku Podhalan. W Wigilii na 
nowotarskim Rynku wzięło udział  ok. 300 osób. Dotacja  została wykorzystana w całości. 
Zadanie zrealizowano w 100%.

Miejski Nauczycielski Chór Gorce
Plan: 7 000,00 Wykonanie: 6 868,15

Wydanie albumu pt. „Z życia Chóru GORCE”                                                                               
Plan: 3 000,00 Wykonanie: 2 868,15

W ramach realizacji zadania opracowano i wydano 500 szt. albumu pamiątkowego z okazji 
60 – lecia chóru Gorce, prezentującego najważniejsze wydarzenia z życia chóru na przestrzeni 
60 lat istnienia. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %. Z uwagi na fakt, iż Stowarzyszenie w 
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rozliczeniu  dotacji  nie  zachowało  procentowego  udziału  dotacji  w  całkowitych  kosztach 
zadania nastąpił zwrot dotacji w kwocie 131,85 zł 

Koncert Świąteczno - Noworoczny
Plan: 2 500,00 Wykonanie: 2 500,00

Koncert Noworoczny odbył się w Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym 
Targu w dniu 29 grudnia 2012 r. W koncercie wzięli udział: Chór „GORCE” oraz Orkiestra 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II ST. w Nowym Targu. Ogólnie na scenie Miejskiego 
Ośrodka Kultury wystąpiło ok. 90 osób. Widownia zgromadziła ponad 400 widzów. Podczas 
koncertu  zostały  wykonane  kolędy  i pastorałki.  Dotacja  została  wykorzystana  w  całości. 
Zadanie zrealizowano w 100%.

Koncert Jubileuszowy dla społeczeństwa Nowego Targu
Plan: 1 500,00 Wykonanie: 1 500,00

Koncert jubileuszowy z okazji 60 - lecia Chóru GORCE odbył się 17 listopada 2012 w Sali 
widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu. W koncercie wzięło udział 100 
wykonanwców.  Do  udziału  w  koncercie  chór  zaprosił  Orkiestrę  Państwowej  Szkoły 
Muzycznej w Nowym Targu, która towarzyszyła chórowi w wykonaniu Mszy góralskiej – 
Tadeusza Malakiewicza. Koncertu wysłuchało ok. 450 osób. Dotacja została wykorzystana w 
całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Podhalańskie Stowarzyszenie Muzyczne Chór „Echo Gorczańskie”
Plan: 3 600,00 Wykonanie: 2 500,00

 Koncert Wieczór Cecyliański                           
Plan: 2 500,00 Wykonanie: 2 500,00

Impreza  cykliczna  mająca  na  celu  popularyzację  muzyki  chóralnej  oraz  pobudzanie 
aktywności  kulturalnej  nowotarskiego  środowiska  zbiega  się  z  uczczeniem  Św.  Cecyli 
patronki muzyków i śpiewaków. Koncert odbył się 18 listopada 2012 r. w Sali widowiskowej 
MOK. W koncercie pn. „Wieczór Cecyliański” uczestniczyło ok. 200 chórzystów z 9 chórów. 
Koncert  trwał  ok.  1,5  godziny.  Koncertu  wysłuchało  ok.  500  osób.  Dotacja  została 
wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Udział w Międzynarodowym Festiwalu „Śpiewamy Maryi” w Trstenie na Słowacji
Plan: 1 100,00 Wykonanie: 0

Zadanie nie zostało zrealizowane w związku ze zmianą terminu Festiwalu. Zmiana terminu 
kolidowała z harmonogramem koncertów chóru co uniemożliwiło wzięcie udziału w wyżej 
wymienionym festiwalu. 
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Związek Podhalan Oddział w Ludźmierzu
XX Konkurs Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera

Plan 1 500,00 Wykonanie:1 500,00

Kwota  dotacji  została  przeznaczona  na wykonanie  dyplomów na papierze  czerpanym dla 
uczestników  konkursu.  Na  konkurs  nadesłano  477  wierszy.  Jury  nagrodziło  5  wierszy 
literackich  i  4  wiersze  gwarowe.  Liczba  osób  uczestniczących  w  ogłoszeniu  wyników 
konkursu szacowana jest  na ok.  10 tys.  Dotacja  została  wykorzystana w całości.  Zadanie 
zrealizowano w 100%.

Towarzystwo Przyjaciół Dziecięcego Zespołu Mali Śwarni
Plan: 4 600,00 Wykonanie: 4 600,00

XV Karnawał na śniegu dla dzieci im. Wł. Sięki 

Plan: 4 600,00 Wykonanie: 4 600,00

„Karnawał  na  śniegu”  jest  to  cykliczna  sportowa  impreza  o  charakterze  regionalnym 
skierowana  do  dzieci  i  młodzieży  która  ma  na  celu  promowanie  narciarstwa  i  zdrowej 
rywalizacji  sportowej  w  oprawie  regionalnej.  W  zawodach  uczestniczyło  ok.  150 
zawodników. Ogólnie  impreza  jako widowisko zgromadziła  ok.  400 osób.  Przy realizacji 
zadania zaangażowanych było społecznie 10 osób – członków Dotacja została wykorzystana 
w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Sądeckie Towarzystwo Muzyczne

Edukacja Muzyczna Dzieci i Młodzieży w Społecznym Ognisku Muzycznym
Plan: 2 000,00 Wykonanie: 2 000,00

W ramach realizacji zadania zostały częściowo dofinansowane wynagrodzenia dla nauczycieli 
kształcących dzieci  w Społecznym Ognisku Muzycznym w Nowym Targu.  W roku 2012 
w ognisku muzycznym na terenie miasta kształciło się 102 dzieci i młodzieży, zatrudnionych 
było  25  nauczycieli.  Zajęcia  z  gry  na  instrumencie  odbywają  się  indywidualnie.  Ponadto 
prowadzone  są  również  zajęcia  grupowe z  umuzykalnienia,  kształcenia  słuchu  i  rytmiki. 
Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu
Plan: 6 000,00 Wykonanie: 6 000,00

Cykl wykładów pod hasłem „Wieczorne spotkania w Bursie Gimnazjalnej z historią, kulturą i 
tradycją w tle
Plan: 4 500,00Wykonanie: 4 500,00

Dotacja z przeznaczeniem na cykl wykładów o różnorodnej tematyce obejmującej zarówno 
dzieje Nowego Targu jak i regionu. W 2012 roku odbyło się 9 wykładów. W comiesięcznych 
spotkaniach  uczestniczyło  średnio  ok.  25-30  osób.  Uczestnikami  spotkań  są  studenci 
uczniowie  szkół  średnich  oraz  członkowie  Uniwersytetu  III  Wieku.  Dotacja  została 
wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

17



Wystawa  czasowa  pt.  „Najlepiej  i  najprzyjemniej  czuje  się  tu  w  Tatrach  „  .  Wizyty 
Prezydentów II RP w Nowym Targu i na Podhalu.                                                                    
Plan: 1 500,00 Wykonanie: 1 500,00

Wernisaż  wystawy  odbył  się  3  maja  2012  r.  Uczestniczyło  w  nim  50  osób  głównie 
mieszkańców Nowego Targu oraz zaproszonych gości z powiatu nowotarskiego. Wystawa 
prezentowana  była  w  budynku  Bursy  Gimnazjalnej.  Łącznie  według  szacunków  PTH 
wystawę  odwiedziło  blisko  500  osób.  Dotacja  została  wykorzystana  w  całości.  Zadanie 
zrealizowano w 100%.

Towarzystwo Kultury Aktywnej „ Ferment”
Plan: 8 000,00 Wykonanie: 8 000,00

Kontynuacja  publikacji  informatora  na  temat  kultury  aktywnej  na  Podhalu.  „FERMENT 
ZINE”
Plan: 3 500,00 Wykonanie: 3 500,00

W ramach zadania zostały wydane dwa numery po 300 sztuk informacyjnego kwartalnika 
„FERMENT  –  ZINE”.  Ogólnie  wydano  600  szt.  „FERMENT  ZINE”.  W  informatorze 
znalazły  się  artykuły,  wywiady,  sprawozdania,  reportaże,  zdjęcia  i  grafiki  dokumentujące 
ciekawe  zjawiska  i wydarzenia  kulturalne  Nowego  Targu  i  okolic.  Dotacja  została 
wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Warsztaty graffiti połączone z wykonaniem muralu
Plan:4 500,00 Wykonanie:4 500,00

W  ramach  realizacji  zadania  zorganizowano  w  dniach  7  -  8  czerwca  warsztaty  graffiti 
połączone z wykonaniem muralu w przejściu dla pieszych pod Zakopianką. W warsztatach 
wzięło udział 20 osób. W trakcie malowania muralu odbył się koncert uliczny. Szacunkowo 
akcje  obserwowało  ok.  100  osób.  Rozdano  ok.  40  ulotek  na  temat  szkodliwości  palenia 
śmieci. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Towarzystwo  Bursy  Gimnazjalnej  im.  Jana  Bednarskiego  pod  wezwaniem  Św. 
Stanisława Kostki
Program edukacyjno – badawczy – podróż sentymentalna przez stulecie
Plan: 2 000,00 Wykonanie: 2 000,00

W  ramach  projektu  przeprowadzono  kwerendę  archiwalną  oraz  opracowano  i  wykonano 
drugą  część  wystawy  historycznej  poświęconej  dziejom  Bursy  Gimnazjalnej.  Wernisaż 
wystawy odbył się 12 października 2012 r. podczas uroczystości jubileuszowych. Wystawę 
odwiedziło  ok.  200  osób.  W  uroczystym  wernisażu  wzięło  udział  kilkadziesiąt  osób. 
Poświęcono  ok.  150  godzin  na  przeprowadzenie  kwerendy  archiwalnej.  Dotacja  została 
wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Stowarzyszenie „Drogami Tischnera”
„Boskie nadzieje i nasze nadzieje”- Rekolekcje z Tischnerem 
Plan: 3 100,00 Wykonanie: 3 100,00
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Realizacja zadania odbyła się w ramach IX Rekolekcji z Tischnerem w Ludźmierzu w dniach 
30.03- 01.04 2012 r. Najważniejszym celem rekolekcji  było przybliżenie postaci ks. prof. 
Józefa  Tischnera  jako  księdza,  górala  a  nade  wszystko  wielkiego  człowieka.  W  ramach 
rekolekcji  odbyły  się  wykłady,  prelekcje  oraz  warsztaty  regionalne.  W  projekcie 
uczestniczyło ok. 200 osób, wykłady prowadziło 10 prelegentów, rekolekcje trwały 3 dni. 
Wydrukowano 200 informatorów rekolekcyjnych.  Dotacja  została wykorzystana w całości. 
Zadanie zrealizowano w 100%.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Małopolska Koło Nowy Targ

„Patriotyzm górali 2 zeszyty historyczne katalogowane .Seria „hej byli chłopcy byli...”
Plan 5 000,00 Wykonanie: 5 000,00

W ramach realizowanego projektu zostały wydane 2 zeszyty historyczne pt. 
1. Ruch Oporu na Podhalu w latach 1939-1942
2. IV Nowotarski Batalion 1 PSP AK w łącznym nakładzie 1000 szt. Jest to kontynuacja serii 
wydawniczej zeszytów popularno naukowych zapoczątkowanej w roku 2010 pn. „Hej byli 
chłopcy byli…”.  Do przygotowania publikacji  zgromadzono ok 500 różnych dokumentów 
archiwalnych .Przy projekcie pracowało 6 osób łącznie przez 2 600 godzin.  Dotacja została 
wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Stowarzyszenie Viva L’Arte 
Plan 17 000,00 Wykonanie: 17 000,00

Koncert „Wieczory czwartkowe”
Plan 13 000,00 Wykonanie: 13 000,00

Dotacja  została  przeznaczona  na  sfinansowanie  pięciu  koncertów  z  cyklu  Wieczory 
czwartkowe które  odbyły się  w Państwowej  Szkole  Muzycznej  w Nowym Targu oraz  w 
kościele  NSPJ  w  Nowym  Targu.  Projekt  skierowany  jest  do  szerokiej  grupy  odbiorców 
mieszkańców Nowego Targu i okolic. W każdym koncercie uczestniczy średnio ok. 200 osób 
–  słuchaczy.  Koncerty  spotkały  się  z  bardzo dobrym przyjęciem.  Świadczą  o  tym opinie 
uczestników  jak  i  recenzje  które  ukazały  się  w  lokalnych  mediach.  Dotacja  została 
wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

„Sierpniowe spotkania z klasyką”
Plan 4 000,00 Wykonanie: 4 000,00

Dotacja  została  przeznaczona  na  sfinansowanie  trzech  koncertów  muzyki  klasycznej. 
Koncerty  odbyły  się  przy  licznej  publiczności.  Szacuje  się  że  średnia  liczba  słuchaczy 
wyniosła ok. 100 osób na koncert. Wysoka frekwencja świadczy o dużym zainteresowaniu 
muzyką klasyczną wśród mieszkańców miasta jak również osoby przebywające na wakacjach 
w Nowym Targu i okolicach. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano 
w 100%.
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Stowarzyszenie Ludwiga van Beethovena 
Plan 10 200,00 Wykonanie: 10 200,00
 „Jeszcze polska muzyka…”

Koncert  symfoniczny  pn.  „Jeszcze  polska  muzyka  …”  wraz  z  prelekcja  odbył  się  27 
października 2012 r. w Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu. 
Koncert  spotkał  się  z  ogromnym zainteresowaniem lokalnej  społeczności  czego  wyrazem 
była  duża  frekwencja  publiczności  zgromadzonej  w  MOK-u.  W  koncercie  brała  udział 
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej.  W koncercie wzięło udział  53 muzyków orkiestry, 
nakład materiałów promocyjnych obejmował druk plakatów ok. 200 szt. zaproszeń ok. 200 
szt. oraz książek programowych ok. 300 szt. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie 
zrealizowano w 100%.

4) zadania w zakresie ochrony zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

NKA „Rodzina” 

Plan: 32.000 zł. Wykonanie: 23.360 zł.
Dotacja została przeznaczona na porady prawne, Międzynarodowy Rajd Abstynentów, zajęcia 
z grupą Dorosłych Dzieci Alkoholików (zadanie zakończono w miesiącu lipcu z uwagi na 
chorobę  i  śmierć  psychologa  w  październiku),  opłaty  eksploatacyjne,  koszty  energii 
elektrycznej,  telefonu,  abonamentu  RTV,  środki  czystości,  art.  biurowe,  wynagrodzenie 
gospodarza  Klubu.  Do  Klubu  regularnie  uczęszcza  45  osób,  które  spotykają  się  w 
poniedziałki,  środy i piątki od godz.16-20. Na realizację w/w zadania została przyznana z 
budżetu miasta kwota w wysokości 32.000 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 23.360 
zł.  Zadanie  zrealizowano  w  73%.  Kwota  w  wysokości  8.640  zł.  nie  została  przekazana 
klubowi ze względu na brak możliwości udokumentowania deklarowanego wkładu własnego.

Parafia św. Jadwigi Królowej

Plan: 90.000 zł. Wykonanie: 90.000 zł.
Dotacja została przeznaczona na prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo – 
wychowawczej wsparcia dziennego „Renovaro”, do której uczęszcza 90 wychowanków (na 
stałe  40  osób).  W  świetlicy  tworzone  są  optymalne  warunki  rozwoju  dziecka  poprzez 
różnorodne  formy  pracy  m.  in.:  muzyczne,  plastyczne,  teatralne,  taneczne.  W  okresie 
wakacyjnym  dzieci  uczestniczyły  w  kolonii  letniej.  Na  realizację  w/w  zadania  została 
przyznana z budżetu miasta kwota w wysokości 90.000 zł. Dotacja została wykorzystana w 
całości.  Zadanie zostało zrealizowano w 100%.

Rzymskokatolicka Parafia p.w. NSPJ

Plan: 4.500 zł. Wykonanie: 4.499,28 zł.
Dotacja  została  przeznaczona  na  zakup  żywności  w  związku  z  organizacją  XXIX  Dni 
Trzeźwości na Podhalu w dniach od 22 do 25 listopada. W spotkaniach wzięło udział ok. 800 
osób, wliczając Msze święte, na których głoszono trzeźwościowe homilie. Bardzo ważnym 
rezultatem jest integracja grup trzeźwościowych z całej Polski. Kwota w wysokości 0,72 gr. 
została zwrócona Gminie Miastu Nowy Targ. Dotacja została wykorzystana w 100 %.
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KS „Gorce”      

Plan: 8.000 zł. Wykonanie: 8.000 zł.
Dotacja została przeznaczona na organizację zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci z 
rodzin dysfunkcyjnych w tym przygotowanie i udział w Biegu Podhalańskim Jana Pawła II. 
Zajęcia  odbywały  się  w  ilości  3  godzin  tygodniowo.  Grupa  liczyła  ok.  30  osób-dzieci  i 
młodzieży z Nowego Targu, przede wszystkim dziewczęta i chłopcy, bardzo często o niskim 
statusie  materialnym,  którzy mieszkają  w osiedlach  blokowych,.  Zajęcia  prowadzili  Jacek 
Krauzowicz, Lesław Wesół ( biegi narciarskie, lekkoatletyka) i Witold Chamuczyński ( tenis 
stołowy, koszykówka i inne gry zespołowe).  Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Nowotarski Klub Piłkarski „PODHALE”

Plan: 10.000 zł. Wykonanie: 10.000 zł.
Dotacja  została  przeznaczona  na  sportowe  zajęcia  pozalekcyjne  dla  dzieci  z  rodzin 
dysfunkcyjnych. Zajęcia odbywają się 8 godzin tygodniowo i uczestniczy w nich ok. 140 
osób.  Celem  zadania  było  zapewnienie  ciągłości  profesjonalnego  szkolenia  zawodników, 
dzięki temu stworzenie możliwości do równego dostępu do treningów i zajęć, między innymi 
dla  dzieci  z  rodzin  dysfunkcyjnych  oraz  stworzenie  im  możliwości  własnego  rozwoju 
sportowego i osobowego. W zajęciach uczestniczyły grupy juniorów, juniorów młodszych i 
trampkarzy. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

UKS Sokół

Plan: 2.500 zł.  Wykonanie: 2.500 zł.
Dotacja  została  przeznaczona na realizację  pozalekcyjnych  zajęć  sportowo-rekreacyjnych 
wychowanie – zdrowie - rekreacja. Zajęcia prowadzono 4 razy w tygodniu. Dzięki dotacji na 
wynajem sali, zajęcia odbywały się również na boiskach sportowych ,,Gorce” i ,,Orlik”. W 
ramach  zajęć  prowadzono  treningi  tenisa  stołowego,  piłki  nożnej,  koszykówki  i  piłki 
siatkowej.  Prowadzone zajęcia  umożliwiły dzieciom i młodzieży  z rodzin dysfunkcyjnych 
branie udziału w stałych zajęciach sportowo – rekreacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane w 
100%.

UKS VICTORIA

Plan: 2.000 zł. Wykonanie: 2.000 zł.
Dotacja  została  przeznaczona  na realizację  sportowych zajęć  pozalekcyjnych  dla  dzieci  z 
rodzin  dysfunkcyjnych.  Zajęcia  odbywały  się  cyklicznie  3  razy  w  tygodniu  w  Szkole 
Podstawowej Nr 6. W zajęciach brało udział ok. 45 osób. Organizowano sobotnie turnieje 
oraz mecze sparingowe z zaprzyjaźnionymi drużynami z Nowego Targu oraz okolic. Zajęcia 
cieszyły  się  ogromnym  zainteresowaniem,  dając  możliwość  alternatywnego,  aktywnego 
spędzania wolnego czasu. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

PTTK oddział „GORCE”

Plan: 2.000 zł. Wykonanie: 2.000 zł
Dotacja  została  przeznaczona  na  organizowanie  i  prowadzenie  wycieczek  górskich  pod 
hasłem  „Szlakami  rycerzy  i  świętych”  dla  dzieci  i  młodzieży  z  rodzin  z  problemem 
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alkoholowym- zagrożonych patologiami. W wycieczkach uczestniczyło w sumie 91 osób plus 
członkowie rodzin. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Ognisko TKKF „ Gorce – Nowy Targ”

Plan: 2.000 zł.                                    Wykonanie: 2.000 zł.
Dotacja  została  przeznaczona  na  popularyzację  piłki  nożnej  wśród  dzieci  i  młodzieży 
„KADRA ORLIK 2012”, wdrażanie  walki  z uzależnieniami – profilaktykę  uzależnień.  W 
realizacji zadania udział wzięło ok. 45 osób. Z dotacji pokryto wynajem obiektów sportowych 
na szkolenie i zawody oraz pokryto koszty zawodów kontrolnych i halowych. Zadanie zostało 
zrealizowane w 100%.

Ognisko TKKF „ Gorce – Nowy Targ”

Plan: 1.500 zł.                                    Wykonanie: 1.500 zł.
Dotacja  została  przeznaczona  na  organizację  turnieju  piłkarskiego  dla  dzieci  i  młodzieży 
„MAŁE EURO 2012”. W realizacji zadania udział wzięło ok. 100 osób. Z dotacji pokryto 
koszty  zakupu  nagród  oraz  sprzętu  sportowego.  Poprzez  realizację  zadania  została 
poprawiona sprawność fizyczna młodych mieszkańców Nowego Targu i okolic, jak również 
propagowano zdrowe formy aktywności ruchowej.  Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Stowarzyszenie Hipiczne PRO NATI

Plan: 10.000 zł.                                    Wykonanie: 10.000 zł.
Dotacja  została  przeznaczona  na  organizację  wakacji  w  siodle  dla  dzieci  z  rodzin 
dysfunkcyjnych. W zajęciach jeździeckich uczestniczyło 40 nowotarżan, typowanych przez 
pedagogów szkolnych z wszystkich Szkół Podstawowych Nowego Targu w okresie od 2 lipca 
do dnia 30 sierpnia. Z dotacji pokryto koszt wynajmu koni. Oprócz jazdy na koniach dzieci 
miały zajęcia związane z oporządzaniem zwierząt, a także liczne atrakcje takie jak: wycieczka 
bryczkami, zajęcia integracyjne przy ognisku. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

UKS Taekwondo Olimpijskie – Podhale

Plan: 5.000 zł. Wykonanie: 5.000 zł.
Dotacja  została  przeznaczona  na  organizację  i  prowadzenie  zajęć  sportowo  – 
profilaktycznych  z  zakresu  Taekwondo  Olimpijskiego  –  promowanie  kultury  fizycznej  i 
osiągnięć  sportowych.  Zasadniczym celem zadania  było  zmniejszenie  agresji  wśród  osób 
ćwiczących,  podwyższenie  moralności  uczniów  (  niwelowanie  wulgaryzmów  i  zachowań 
antyspołecznych), jak również przeciwdziałanie alkoholizmowi i używkom. Zadanie zostało 
zrealizowane w 100 %.

Małe granty: Polski Związek Wędkarski

Plan: 10.000 zł.                                   Wykonanie: 2.000 zł.
Dotacja została przeznaczona na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z 
rodzin dysfunkcyjnych ,,Dzień Dziecka z wędką”.  Kwota dotacji  została  przeznaczona na 
zakup ryb. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.
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5) zadania w zakresie pomocy społecznej

  Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski Nowy Targ

Plan: 35.000 zł.  Wykonanie: 35.000 zł.
Dotacja została przeznaczona na działalność stołówki na terenie ośrodka PKPS w Nowym 
Targu  (przygotowanie  i  wydawanie  posiłków  dla  osób  niezaradnych  życiowo 
i potrzebujących). Ze stołówki codziennie korzystają osoby bezdomne, niezaradne życiowo 
i potrzebujące, ok. 130 osób dziennie. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Polskie  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  z  Upośledzeniem Umysłowym Oddział  Nowy 
Targ

Plan: 354.600 zł. Wykonanie: 354.600 zł.
Dotacja  celowa  pozyskana  od  Wojewody  Małopolskiego  na  działalność  Środowiskowego 
Domu  Samopomocy  dla  osób  upośledzonych  intelektualnie  prowadzonego  przez  Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Nowy Targ. Do zadań 
ŚDS należy:

- prowadzenie  zajęć  terapeutycznych,  dzięki  którym  uczestnicy  mogli  nabywać, 
rozwijać  i  podtrzymywać  umiejętności  niezbędne  do  jak  najbardziej  samodzielnego 
funkcjonowania osób upośledzonych umysłowo,
- prowadzenie treningów w zakresie w zakresie umiejętności społecznych
- zapewnienie rehabilitacji ruchowej i gimnastyki ogólnorozwojowej
- prowadzenie terapii psychologicznej
- odciążenie  w  opiece  i  udzielenie  wsparcia  psychicznego  rodzinom  osób 
niepełnosprawnych.

Do Środowiskowego Domu Samopomocy uczęszcza 30 osób. Zadanie zostało zrealizowane 
w 100%.

Uniwersytet Trzeciego Wieku

 Plan: 15.000 zł. Wykonanie: 15.000 zł.
Dotacja przeznaczona na aktywizację osób w podeszłym wieku poprzez umożliwienie udziału 
w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uniwersytet zrzesza 177 osób, które aktywnie 
uczestniczą: w seminariach, w wykładach z języka angielskiego i słowackiego,  w kursach 
obsługi komputera, w zajęciach rehabilitacyjno-relaksacyjnych w warsztatach malarskich , w 
wycieczkach pieszych i  wyjazdach edukacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Caritas Archidiecezji Krakowskiej  

 Plan: 150.000 zł.                                 Wykonanie:150.000 zł.
Dotacja przeznaczona na prowadzenie Stacji Opieki świadczącej usługi w postaci opieki 
pielęgniarskiej w ambulatorium i środowisku, oraz rehabilitacji leczniczej. Stacja Opieki 
Caritas opieką pielęgniarską objęła 34 osoby, w gabinecie rehabilitacji obsłużono 1320 osób. 
Osoby korzystające z usług pielęgniarskich to osoby leżące z porażeniami połowicznymi lub 
czterokończynowymi, przykurczami, odleżynami, osoby starsze, samotne wymagające 
pomocy przy wykonywaniu podstawowych czynności życiowych i pomocy w obsłudze, 
chorzy na choroby nowotworowe. Z usług gabinetu rehabilitacji korzystają osoby ze 
schorzeniami narządu ruchu, po wypadkach, dzieci niepełnosprawne umysłowo, z wadami 
wrodzonymi układu krążenia i układu oddechowego. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.
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6). Zadania w zakresie turystyki 

PTTK ODDZIAŁ GORCE otrzymał dotację w wysokości 3.000 zł na realizację zadania:

„Organizacja imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży”

PLAN: 3.000,00 WYKONANIE: 3.000,00

Dotacja została przeznaczona na organizację wycieczek i rajdów turystycznych: XXXI 
Młodzieżowy Rajd Górski Powstania Chochołowskiego, VI Rajd Górski „Barwy Jesieni”, 
Konkurs wiedzy o Podhalu i Spiszu oraz Eliminacje oddziałowe XXXX Ogólnopolskiego 
Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego. W eliminacjach oddziałowych wzięło udział 49 
osób, Rajdzie Powstania Chochołowskiego- 27 osób, w Rajdzie Barwy Jesieni-34 osoby, w 
Konkursie o Spiszu i Podhalu – 68 osób
Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

7). zadania w zakresie edukacji
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym otrzymało dotację 
w wysokości 29.688,96 z przeznaczeniem na realizację zadania:

Transport i opieka w trakcie dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka 
Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Nowym Targu w celu spełnienia 
obowiązku szkolnego.

Plan : 29.688,96         Wykonanie: 27.230,11

Dotacja  została  wykorzystana  na  sfinansowanie  zadania  publicznego  polegającego  na 
transporcie  uczniów  z  znacznym,  lub  głębokim  stopniem  upośledzenia  umysłowego 
i sprzężonymi niepełnosprawnościami, zamieszkałymi na terenie gminy Miasta Nowy Targ, 
poprzez  zorganizowanie  przejazdu,  przystosowanym  do  tego  celu  samochodem 
i  z  zapewnieniem  wykwalifikowanej  opieki.  Dotacja  została  wykorzystana  w  kwocie 
27.230,11 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 92%.

8). zadania w zakresie promocji miasta
W ramach podjętej współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji miasta 
zrealizowano następujące zadania: Piknik Trial Country, wyprawę rowerową do Jerozolimy 
członków Stowarzyszenia  Cyklistów Orły  Rabka  Zdrój  (z  udziałem nowotarżan),  wyjazd 
zawodników Klubu „Wiaterni” na regaty do miasta partnerskiego Roverbella we Włoszech, 
wyjazd Miejskiego Nauczycielskiego Chóru „Gorce” „Piastowskim Szlakiem Tysiąclecia”, 
wyjazd zespołu „Hyrni” na festiwal folklorystyczny co Czech, wyjazd zespołu uczelnianego 
PPWSZ „Młode Podhale” na spotkanie do Torunia (występ był transmitowany na żywo w 
Telewizji  Trwam),  wyjazd  zespołu  „Hyrni”  i  miejscowych  rzemieślinków  na  imprezę 
„Ludowy Jarmark Góralski” organizowaną w Zgierzu. Ponadto przy współudziele organizacji 
trzeciego sektora miasto realizowało projekt unijny „Z Nowego Targu do Kieżmarku. Stroje 
ludowe  pogranicza  polsko-słowackiego”.  Promocja  miasta  na  krajowych  i  zagranicznych 
targach turystycznych odbywała się we współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną, z 
której pośrednictwem są przekazywane materiały promocyjne. 
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W  2012  r.  na  realizację  zadań  publicznych  przez  organizacje  „trzeciego  sektora” 
przeznaczono kwotę w wysokości 1.051,788,96 zł. Dotacje otrzymało  45 organizacji,  które 
zrealizowały łącznie 72 projekty. 

L.p. Nazwa organizacji Kwota dotacji Ilość 
zrealizowanych 
projektów

1. Miejski Młodzieżowy Klub 
Sportowy „ Podhale”

40 000,00 1

2. KS „ Szarotka” 14.000,00 1
3. KS „Górale” 13 000,00 1
4. KS „Gorce” 46 000,00 3
5. SSK „Yokozuna” 12 500,00 2
6. NKP „Podhale” 26 000,00 2
7. UKS „Sokół” 2 500,00 1
8. UKS „ Tęcza” 5 000,00 1
9. UKS „ Orkan” 2 800,00 2
10. UKS „ Piątka” 6 000,00 1
11. Uniwersytet Trzeciego Wieku 15 000,00 1
12. KS „Wiaterni” 6 500,00 1
13. AMK „ Gorce” 9 000,00 2
14. UKS „ Gimpel” 1 500,00 1
15. Liga Obrony Kraju 7 800,00 3
16. KS „ Szkółka Piłkarska „ Górale’ 9 000,00 1
17. Polski Związek Wędkarski Koło 16 4 000,00 3
18. Polski Związek Wędkarski Koło 17 1 900,00 1
19. UKS VICTORIA 4 000,00 2
20. TKKF „Gorce” 8 500,00 6
21. OLD BOYS PODHALE 2 000,00 1
22. AEROKLUB NOWY TARG 4 000,00 2
23. UKS Taekwondo Olimpijskie - 

Podhale
5 000,00 1

24. Związek Podhalan Oddział 
w Nowym Targu 

15 000,00 3

25. Miejski Nauczycielski Chór Gorce 7 000,00 3
26. Podhalańskie Stowarzyszenie 

Muzyczne Chór „Echo 
Gorczańskie”

3 600,00 2

27. Związek Podhalan Oddział 
w Ludźmierzu

1 500,00 1

28. Towarzystwo Przyjaciół 
Dziecięcego Zespołu Mali Śwarni

4.600,00 1

29. Sądeckie Towarzystwo Muzyczne 2.000,00 1
30. Polskie Towarzystwo Historyczne 6 000,00 2
31. Towarzystwo Kultury Aktywnej 

„Ferment”
8 000,00 2

32. Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej 
im. Jana Bednarskiego pw. Św. 
Stanisława Kostki

2.000,00 1
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33. Stowarzyszenie „ Drogami 
Tischnera”

3 100,00 1

34. Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej Okręg Małopolska 
koło Nowy Targ

5 000,00 1

35. Stowarzyszenie Viva L”Arte 17.000,00 2
36. Stowarzyszenie Ludwiga van 

Beethovena 
10 200,00 1

37. NKA „Rodzina” 32.000,00 1
38. Małe granty w rozdziale 85154 10 000,00 1
39. Parafia Św. Jadwigi Królowej 90.000,00 1
40. Parafia p.w. NSPJ 4 500,00 1
41. PTTK „ Gorce” 5 000,00 2
42. Stowarzyszenie Hipiczne Pro Nati 10 000,00 1
43. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Oddział Nowy Targ 

384 288,96 2

44. Polski Komitet Pomocy Społecznej 35.000,00 1
45. Caritas Archidiecezji Krakowskiej 150.000,00 1
SUMA: 45 organizacji 1.051 788,96 72

IV. Współpraca pozafinansowa.
 
Współpraca pozafinansowa obejmowała m. in. następujące formy:
a) wzajemne informowanie się o planowanych działaniach,
b) przekazywanie  informacji  o  współpracy  za  pośrednictwem  strony  internetowej  i 
mediów lokalnych,

c) informowanie  o zadaniach  publicznych,  które  będą realizowane  w danym roku 
oraz o ogłaszanych konkursach ofert jak również o sposobach ich rozstrzygnięć,

d) konsultowanie projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących organizacji 
pozarządowych,

e) tworzenie  wspólnych  zespołów  doradczych  w  poszczególnych  obszarach 
działalności pożytku publicznego,

f) wydawanie  opinii  o  działalności  organizacji  pozarządowych  oraz  udzielanie 
rekomendacji  organizacjom  i  podmiotom  współpracującym  z  Miastem,  które 
ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł,

g) zachęcanie  sektora  gospodarczego  do  sponsorowania  projektów  realizowanych 
przez organizacje trzeciego sektora,

h) prowadzenie  działalności  promocyjnej  i  informacyjnej  dotyczącej  wspólnych 
przedsięwzięć miasta i organizacji pozarządowych

i) inicjowanie  działań  aktywizujących  i  integrujących  nowotarskie  organizacje 
pozarządowe,

j) użyczenie lub wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali  i  budynków 
komunalnych,

k) udostępnianie  organizacjom  pozarządowym  pomieszczeń  Urzędu  Miasta  lub 
jednostek organizacyjnych Miasta i bazy technicznej w tych pomieszczeniach na 
niekomercyjne spotkania związane z realizacją Programu współpracy,

l) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet 
Miasta Nowy Targ,

m) promocja działalności organizacji pozarządowych w mediach,
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n) udostępnianie im miejsca na stronach internetowych Miasta,
o) tworzenie kalendarza imprez i ich koordynacja,
p) aktualizowanie  przez  Wydział  Infrastruktury  Społecznej  i  Promocji  „mapy 

aktywności”  -  banku informacji  o działających na terenie  Miasta  organizacjach 
pozarządowych.

q) organizacja szkoleń w zakresie dotyczącym organizacji pozarządowych,
r) udział  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych  w  posiedzeniach  komisji 

konkursowych, 
s) funkcjonowanie  stanowiska  koordynatora  ds.  współpracy  z  organizacjami 

pozarządowymi, 
t) funkcjonowanie  zakładki  na  stronie  www.nowytarg.pl  pn  „Organizacje 

pozarządowe”,
u) możliwość  bezpłatnego  korzystania  przez  organizacje  pozarządowe  z  serwera 

znajdującego się w Urzędzie Miasta w celu promocji działalności organizacji,
v) udostępnianie organizacjom pozarządowym materiałów promujących Miasto,
w) wspieranie i udzielanie pomocy organizacjom trzeciego sektora w nawiązywaniu 

kontaktów międzynarodowych,
x) organizowanie  raz  w  roku  Dnia  Wolontariusza  podczas,  którego  lokalne 

organizacje  będą  miały  możliwość  zaprezentowania  mieszkańcom  swoich 
osiągnięć i dorobku,

y) umożliwienie  objęcia  patronatem Samorządu  Miasta  Nowy Targ  przedsięwzięć 
realizowanych  przez  organizacje  pozarządowe  na  rzecz  mieszkańców  Miasta 
Nowy Targ.

Podjęto  współpracę  z  Biurem  Inicjatyw  Społecznych  w  Krakowie  w  zakresie 
realizacji  projektu,  którego  celem  była  promocja  wolontariatu  oraz  przygotowanie 
wolontariuszy wspierających organizacje pozarządowe. Fundacja BIS prowadziła bezpłatne 
doradztwo w ramach Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w ramach projektu Aktywni w 
Ekonomii  Społecznej.  Doradztwo  obejmowało  następujący  zakres  tematyczny:  tworzenie 
biznesplanu, prowadzenie księgowości,  zarządzanie i planowanie,  zarządzanie projektami, 
zakładanie  organizacji  pozarządowych  i  spółdzielni,  procedury  KRS,  konstruowanie 
statutów, prowadzenie działalności gospodarczej, możliwości finansowania działalności III 
sektora.  W dniu  5 października  w Urzędzie  Miasta  zorganizowano szkolenie  w zakresie 
ubiegania się i rozliczania dotacji w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczania wkładu własnego stowarzyszeń. 
Podczas szkolenia odbyła się konsultacja ze stowarzyszeniami programu współpracy na rok 
2013.
W  celu  zachowania  przejrzystości  postępowania  w  sprawie  udzielania  dotacji 
zorganizowano nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych 
rozstrzygających  otwarte  konkursy  ofert.  W  każdej  komisji  konkursowej  uczestniczą 
przedstawiciele NGO jak również eksperci zewnętrzni specjalizujący się w danej dziedzinie.

Miejski Ośrodek Kultury we współpracy z Urzędem Miasta i Starostwem Powiatowym 
zorganizował „święto wolontariatu” pod nazwą: Nowotarski Dzień Wolontariusza 2012. 
W 2012 roku świętowanie trwało dwa dni, bowiem już 4 grudnia odbyła się Wolontariacka 
Gra  Miejska,  a  po  Nowym  Targu  chodziły  czteroosobowe  drużyny  z:  Zespołu  Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, 
Gimnazjum nr 1 w Nowym Targu i Gimnazjum z Chabówki. Uczniowie na odwiedzanych 
punktach praktycznie poznawali organizacje i wykonywali specjalne przygotowane zadania 
przez:  Fundację  im.  Adama  Worwy,  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Rozwoju  Psychiatrii  na 
Podhalu  „Powroty”,  Towarzystwo  Bursy  Gimnazjalnej  im.  Jana  Bednarskiego  pw.  Św. 
Stanisława Kostki, Polskie Stowarzyszenie Walki z Mukowiscydozą, Uniwersytet Trzeciego 
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Wieku  w  Nowym  Targu,  SPRING  Spółdzielnię  Socjalną  i  Stowarzyszenie  Krzewienia 
Kultury Fizycznej „Akyama”. 
5  grudnia  w  Finałowy  dzień,  głównym  punktem  były  rozstrzygnięcia  poszczególnych 
konkursów i plebiscytu. I tak:
Laureatem  plebiscytu  „Aktywny  2012”  na  wolontariusza  roku  w  mieście  Nowy  Targ  i 
powiecie  nowotarskim  zostało  Szkolne  Koło  Wolontariatu  Caritas  przy  Zespole  Szkół 
Ekonomicznych w Nowym Targu
Laureatem konkursu „Nowotarski Dobroczyńca 2012” na przedsiębiorcę,  przedsiębiorstwo 
wspierające organizacje została Firma Produkcyjno Handlowa STESKAL, Zbigniew Steskal.
Laureatem  konkursu  plastycznego  „TAK,  wolontariat!  2012”  na  plakat  promujący 
wolontariat został Adam Bargiel z Pienińskiej Szkoły Zawodowej w Szczawnicy.
W holu Miejskiego Ośrodka Kultury można było zobaczyć stoiska organizacji, porozmawiać, 
a na sali widowiskowej podczas prezentacji  także poznać bliżej organizacje oraz obejrzeć 
filmy powstałe podczas warsztatów filmowych „Media for Development Goals” (Media dla 
Milenijnych Celów Rozwoju).
Corocznie  Gmina Miasto  Nowy Targ  bierze  udział  w konkursie  „Małopolskie  Wektory 
Współpracy”.  Konkurs  ten  organizowany  jest  przez  Małopolski  Instytut  Samorządu 
Terytorialnego  i  Administracji  oraz  Marszałka  Województwa  Małopolskiego,  który  jest 
Honorowym  Patronem.  Konkurs  ma  na  celu  wspieranie  rozwoju  społeczeństwa 
obywatelskiego  poprzez  doskonalenie  zasad  i  form  współpracy  pomiędzy  jednostkami 
samorządu a organizacjami pozarządowymi. Urząd Miasta Nowy Targ w 2012 r. otrzymał 
prestiżową nagrodę  za  najlepszy  program współpracy  jednostki  samorządu  terytorialnego 
z organizacjami  pozarządowymi  w  roku  2011  zajmując  III  miejsce  spośród  wszystkich 
samorządów biorących udział w konkursie.
V. Podsumowanie
Gmina  Miasto  Nowy  Targ  realizując  cele  Programu  współpracy  w  2012  roku  udzielała 
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie zarówno wsparcia 
finansowego, jak również pomocy pozafinansowej.
Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych projektów. Z 
jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś wymierne środki finansowe, 
a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność wolontariuszy i członków organizacji. 
Nierzadko  organizacje  pozyskiwały  dzięki  swoim  staraniom  wsparcie  finansowe  od 
sponsorów  prywatnych,  z  funduszy  europejskich  czy  innych  programów  krajowych  oraz 
zagranicznych.
Działania Miasta nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia 
aktywności  społecznej,  prowadzenia  ciekawych  i  efektywnych  inicjatyw  na  rzecz 
mieszkańców, uzupełnienie działań gminy w zakresie nie obejmowanym przez samorządowe 
struktury, a także zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
Miasto Nowy Targ współpracuje z organizacjami „trzeciego sektora” na wielu płaszczyznach 
związanych  z  rozwojem  regionu  oraz  wspieraniem  działań  na  rzecz  różnych  grup 
społecznych. Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz pomoc finansowa i 
pozafinansowa udzielana organizacjom pozarządowym pozytywnie wpływają na kontakty i 
wzajemne relacje z organizacjami pozarządowymi, a tym samym budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego.
Niniejsze sprawozdanie przedkłada się Radzie Miasta Nowego Targu.
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