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I. Definicje  
Program - należy przez to rozumieć „Roczny program współpracy samorządu Miasta Nowy
Targ  z  organizacjami  pozarządowymi  w 2017  roku uchwalony  dnia  7 listopada  2016 r.
Uchwała Nr  XXIXV/262/2016 Rady Miasta Nowy Targ.
Ustawa - należy przez to rozumieć Ustawę  z dnia 24 kwietnia 2014 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2018 r. poz.450).  
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 2017” uchwalony dnia 7 listopada 2016
roku Uchwałą Nr XXIX/262/2016  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: 

2



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.
7) organizacja imprez plenerowych, koncertów i widowisk.

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) prowadzenie i prowadzenie świetlicy środowiskowej jako placówki wsparcia dziennego. 
3)  udzielanie  posiłku  osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie  stołówki  dla  osób
niezaradnych życiowo w roku 2017 
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,
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7) wypożyczanie sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego,
8) wykonanie zabiegów leczniczych zgodnie z zaleceniami lekarskimi,
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  min.  poprzez  prowadzenie  działalności  służącej  rozwiazywaniu
problemów alkoholowych takiej  jak: rehabilitacja  osób, które przeszły terapię alkoholową,
udzielanie  pomocy  prawnej,  organizowanie  nie  mniej  niż  raz  w  tygodniu  spotkań  dla
trzeźwiących alkoholików, prowadzenie grup, promocja postaw abstynenckich, organizacja
zgrupowań terapeutycznych oraz przedsięwzięć  o charakterze  informacyjnym- konferencje
trzeźwościowe.
2)  Prowadzenie  pozalekcyjnych  zajęć  sportowo-rekreacyjnych  dla  dzieci  z  rodzin
dysfunkcyjnych , których celem jest dostarczenie wzorców pozytywnego spędzania wolnego
czasu bez używek.
3) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży .

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.

8. Zadania z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa
i ochrony praw dziecka.
1) Rozwijanie form programu Nowotarska Karta Dużej Rodziny.

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

Zarządzenie Nr 0050.Z.159.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie:ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Gminy
Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej w roku 2017.

Zarządzenie Nr 0050.Z.160.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 listopada 2016 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 2017.

Zarządzenie Nr 0050.Z.161.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 listopada 2016 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 2017.
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Zarządzenie Nr 0050.Z.164.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ  z dnia 21 listopada 2016r.
w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy
Miasta  Nowy Targ  w zakresie  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
organizację pożytku publicznego w roku 2017.

Zarządzenie Nr 0050.Z.162.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 listopada 2016 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 2017.

Zarządzenie Nr 0050.Z.163.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 listopada 2016 r.
w  sprawie:ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Gminy
Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – aktywizacja osób poprzez umożliwienie
im udziału w zajęciach Uniwersytetu III Wieku w roku 2017

Zarządzenie Nr 0050.Z.178.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie:ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Gminy
Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie mieszkania chronionego dla
mieszkańców Gminy Miasta Nowy Targ z uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie w roku
2017.

Zarządzenie Nr 0050.Z.179.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie:ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Gminy
Miasta Nowy Targ w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2017.

Zarządzenie Nr 0050.Z.180.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2016r.
w sprawie:ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Gminy
Miasta Nowy Targ w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2017.

Zarządzenie Nr 0050.Z.181.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie:ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Gminy
Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2017.

Zarządzenie Nr 0050.Z.182.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie:ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Gminy
Miasta Nowy Targ w zakresie turystyki i rekreacji 2017.

Zarządzenie Nr 0050.Z.185.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie:  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Gminy
Miasto Nowy Targ w zakresie ekologii i ochrony zwierząt w roku 2017.

Zarządzenie  Nr  0050.Z.36.2017 Burmistrza  Miasta  Nowy Targ  z  dnia  13  lutego  2017 r.
w sprawie:ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Gminy
Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie mieszkania chronionego dla
mieszkańców Gminy Miasta Nowy Targ z uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie w roku
2017.
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Zarządzenie Nr 0050.Z.189.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2016 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,
średnio miesięcznie dla 30 osób w roku 2017

Zarządzenie Nr 0050.Z.188.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawierozstrzygnięcia 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 2017

Zarządzenie Nr 0050.Z.190.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie:rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej obejmującego prowadzenie i zapewnienie
miejsc  w  placówce  opiekuńczo  –  wychowawczej  wsparcia  dziennego  w  Nowym  Targu
prowadzonej w formie świetlicy w roku 2017

Zarządzenie Nr 0050.Z.191.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2016 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
2017 

Zarządzenie Nr 0050.Z.192.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej- aktywizacja osób poprzez umożliwienie
im udziału w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku 2017

Zarządzenie  Nr 0050.Z.18.2017 Burmistrza  Miasta  Nowy Targ  z  dnia 25 stycznia  2017r.
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Miasto Nowy Targ w zakresie ekologii i ochrony zwierząt w roku 2017.

Zarządzenie  nr 0050.Z.25.2017 Burmistrza Miasta  Nowy Targ z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie: rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2017.

Zarządzenie  Nr  0050.Z.33.2017  Burmistrza  Miasta  Nowy  Targ  z  dnia  6  lutego  2017  r.
w  sprawie: rozstrzygnięcia  konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie
sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Nowy Targ.

Zarządzenie  nr  0050.Z.35.  2017  Burmistrza  Miasta  Nowy  Targ  z  dnia  7  lutego  2017  r.
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2017.

Zarządzenie Nr 0050.Z.63.2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 22 marca 2017 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej w roku 2017.
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Zarządzenie  Nr.0050.Z.22.2017 Burmistrza  Miasta  Nowy Targ  z  dnia  31  stycznia  2017r.
w sprawie:rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Miasta Nowy Targ w dziedzinie turystyki i rekreacji w roku 2017.

 Zarządzenie Nr 0050.Z.184.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 23 grudnia 2016r.
w  sprawie:rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego
Gminy Miasta Nowy Targ w dziedzinie edukacji w roku 2017.

Na zadania  objęte  konkursami  ofert  w roku 2017 w budżecie  Miasta  Nowy Targ została
przeznaczona  kwota w wysokości 1 988 141,00 z podziałem na następujące rodzaje zadań:
 

1) kultura fizyczna – 278.500,00 zł. 
2) kultura fizyczna – sprzyjanie rozwojowi sportu – 661.500,00 zł
3) kultura i sztuka –  80.000,00 zł, 
4) ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi –100.000,00 zł. 
5) pomoc społeczna – 362.000,00 zł. 
6) turystyka – 5.000,00 zł,
7) pomoc społeczna – zadanie zlecone (administracja rządowa)– 481.141,00 zł,
8) edukacja – 20.000,00 zł.

 Powyższe środki finansowe zostały zaplanowane na realizację zadań (poniżej przedstawiamy
zadania a  także informację o stanie ich realizacji):

1) zadania w zakresie kultury fizycznej
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Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy otrzymał dotację w wysokości 56.500  ,00      na 
realizację zadania:

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych hokej na lodzie.

Plan: 45.000,00 Wykonanie: 45.000,00

Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  szkolenie  dzieci  i  młodzieży  w  dyscyplinach
sportowych  hokej  na  lodzie.  W treningach  i  zwodach  udział   wzięło  około  250  dzieci  i
młodzieży w różnych kategoriach wiekowych: żak, żak młodszy, żak starszy młodzik, junior
młodszy i junior w hokeju na lodzie oraz 21 zawodniczek PLHK. Z dotacji pokryto koszty
wynagrodzenia  trenerów,  wynajęcia  obiektów,  koszty  transportu,  koszty  zakwaterowania
i wyżywienia.  Na  realizację  w/w  zadania  została  przeznaczona  z  budżetu  miasta  kwota
w wysokości  45.000,00.  Dotacja  została  wykorzystana  w  całości.  Zadanie  zostało
zrealizowane w 100%.

Prowadzenie zajęć z unihokeja i udział w turniejach

Plan: 4.500,00 Wykonanie: 4.500,00

Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  pokrycie  kosztów  dojazdu  na  turnieje,  koszty
wyżywienia,  zakup  sprzętu.  W  zawodach  brało  udział  40  osób,  dzieci  i  młodzieży
w kategoriach wiekowych młodziczka, juniorki młodsze.  Zespół juniorek młodszych zdobył
Vice  Mistrzostwa  Polski,  zespół  juniorek  starszych   także  zdobył  Vice  Mistrza  w
Mistrzostwach  Polski. Na  realizację  w/w  zadania  została  przeznaczona  z  budżetu  miasta
kwota  w wysokości 4.500,00.  Dotacja  została  wykorzystana  w  kwocie  4.500,00  Zadanie
zostało zrealizowane w  100%.

Udział w Turnieju międzynarodowym ( małe granty)

Plan: 2.000,00 Wykonanie: 2.000,00

Kwota dotacji została wykorzystana na pokrycie kosztów transportu.  W ramach zadania 17
zawodniczek  z MMKS Podhale brało udział w turnieju międzynarodowym w miejscowości
Erd koło  Budapesztu.  Na realizację  w/w zadania  została  przeznaczona  z  budżetu  miasta
kwota  w  wysokości  2.000,00.  Dotacja  została  wykorzystana  w  całości.  Zadanie  zostało
zrealizowane w 100%.

Udział w Mistrzostwach Polski Juniorów Starszych w  hokeju na lodzie. ( małe granty).

Plan: 5.000,00 Wykonanie: 5.000,00

Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  pokrycie  kosztów  transportu,  wyżywienia  oraz
noclegu W zadaniu udział wzięło 20 zawodników  Rywalizacja zakończona na 8 miejscu.  Na
realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości 5.000,00.
Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.
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Klub Sportowy „Gorce” otrzymał dotację w wysokości  49  .000,00     z przeznaczeniem
na realizację zadań:

Szkolenie dzieci i młodzieży należącej do KS GORCE w dyscyplinach : tenis stołowy ,
dziewcząt, siatkówka,

Plan: 41.000,00 Wykonanie: 41.000,00

Kwota dotacji została wykorzystana na szkolenie dzieci i młodzieży należącej do KS Gorce
w dyscyplinach  sportowych:  tenis  stołowy dziewcząt  i  chłopców,  koszykówka dziewcząt,
siatkówka chłopców.  W zajęciach i szkoleniu uczestniczyły    dzieci i młodzież pod kątem
przygotowania  do  udziału  w  zawodach  sportowych.  Zajęcia  prowadzone  były  przez
wyspecjalizowanych  trenerów.  W  zajęciach  sekcji  tenisa  stołowego  uczestniczyło  70
zawodników, siatkówka ok.50 osób. Podnoszono ogólną i specjalistyczną sprawność fizyczną
poprzez  szkolenie  w  poszczególnych  sekcjach.  Na  realizację  w/w  zadania  została
przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości 41.000,00. Dotacja została wykorzystana
w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Organizacja i przeprowadzenie biegu górskiego „XIII Maraton Gorce Krościenko – Nowy
Targ”.

Plan: 8.000,00 Wykonanie: 8.000,00

Dotacja została przeznaczona na organizację i przeprowadzenie biegu górskiego „XII Gorce-
Maraton  Krościenko  –  Nowy  Targ”.Celem  zorganizowania  Biegu  było  propagowanie
biegania  jako aktywnej  formy  spędzania  czasu,  rywalizacja  sportowa,  ukazanie  walorów
krajobrazowych Gorców 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  dotację  w  wysokości
8.000,00 z przeznaczeniem na realizacje zadania:

Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu dyscypliny Karate „KYOKUSHIN”.

Plan: 5.000,00 Wykonanie: 5.000,00

Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  pokrycie  kosztów  udziału  w  turniejach  z  zakresu
dyscypliny karate „Kyokushin”.W zajęciach sportowych prowadzonych przez SSK „Yokozuna”
udział  wzięło 62 uczestników. Członkowie Stowarzyszenia brali  udział  w turniejach rangi
krajowej  oraz  międzynarodowej.  Na  realizację  w/w zadania  została  przyznana  z  budżetu
miasta  kwota w wysokości  5.000,00 zł.  Dotacja  została  wykorzystana w całości.  Zadanie
zrealizowano w 100 %
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Organizacja XV Młodzieżowego Turnieju karate „ Kyokushin”
 pod patronatem Burmistrza Miasta Nowy Targ.

Plan: 3.000,00 Wykonanie: 3.000,00

Kwota dotacji została wykorzystana na pokrycie kosztów zakupu pucharów,  dyplomów na
XV  Młodzieżowy  Turniej  karate  „Kyokushin”  pod  patronatem  Burmistrza  Miasta  Nowy
Targ. W turnieju wzięło udział 153 zawodników w tym 43 z nowotarskiego klubu Yokozuna.
Na realizację w/w zadania została przyznana z budżetu miasta kwota w wysokości 3.000,00
zł. Dotacja została wykorzystana  w całości. Zadanie zrealizowano w 100 %

Uczniowski  Klub  Sportowy  „Tęcza” otrzymał  dotację  w  wysokości 7.000,00  
z przeznaczeniem na realizację zadań:

Upowszechnianie projektów w zakresie prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w różnych
dyscyplinach sportowych.

Plan: 4.500,00 Wykonanie: 4.500,00 

Kwota dotacji została wykorzystana na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
w Mieście Nowy Targ. Treningi piłki nożnej prowadzone były 2 razy w tygodniu. 
W  treningach  i  zawodach  uczestniczyła  60  osobowa  grupa  dzieci.  W  rozgrywkach  ligi
międzyklasowej w piłce nożnej, unihokeju, koszykówce, piłce nożnej halowej, piłce ręcznej
oraz sekcji  turystycznej  uczestniczyło  około  200 uczniów klas  4-7.  W sekcji  koszykówki
dziewcząt uczestniczyło ok. 25 osób z klas 4-7, w sekcji piłki nożnej chłopców uczestniczyło
również 30 osób z klas 4-7. W zajęciach turystycznych uczestniczyło około 150 uczniów. 
Z dotacji zakupiono sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć,  pokryto koszty organizacji
zawodów sportowych,  zakup  sprzętu  sportowego  oraz  wyjazdu  na  zawody  sportowe.  Na
realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości  4.500,00
zł.  Dotacja została wykorzystana w kwocie 4.500 Zadanie zrealizowano w 100%.

„ Szkolenie młodzieży w zakresie podstaw wspinaczki sportowej”

Plan: 2.500,00 Wykonanie: 2.500,00 

Dofinansowanie  z  dotacji  pozwoliło  na  opłacenie  wyspecjalizowanych  w  szkoleniu
wspinaczki sportowej instruktorów oraz korzystanie w czasie zajęć ze ścianki wspinaczkowej
w  Nowotarskim  Centrum  Wspinaczkowym.  Uczniowie  w  15  grupach  10  osobowych
uczęszczali na zajęcia 12 razy w ciągu 7 miesięcy. Zadanie skierowane było do chłopców i
dziewcząt w wieku od 7 -12 lat. Na realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu
miasta kwota w wysokości  2.500,00 zł.  Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie
zrealizowano w 100%.
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Klub Sportowy „Szkółka Piłkarska Górale  ”   otrzymał dotację w wysokości 8.  000,00      
z przeznaczeniem na realizację zadania:

Szkolenie dzieci, organizacja oraz uczestnictwo w turniejach piłki nożnej dla dzieci z Gminy
Miasto Nowy Targ.

Plan:8.000,00 Wykonanie: 8.000,00

 Dotacja  została  przeznaczona  na  realizację  zadania  publicznego-  szkolenie  dzieci,
organizacja oraz uczestnictwo w turniejach piłki nożnej. Szkółka prowadzi zajęcia treningowe
z dziećmi w wieku od 5 do 14 lat.  Pokryto koszty wynajmu obiektów sportowych, udział
w 9 turniejach  piłki  nożnej  oraz  organizację  i  udział  w  turniejach  w  Nowym  Targu.  Na
realizację w/w zadania została przyznana z budżetu miasta kwota w wysokości 8.000,00 zł.
Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Nowotarski Klub Piłkarski „Podhale  ”   otrzymał dotację w wysokości 22.000,00 
z przeznaczeniem na realizację zadań:

Młodzi adepci piłkarskiego rzemiosła.

Plan: 22.000,00 Wykonanie: 22.000,00

Dotacja została przeznaczona na organizację i prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla
dzieci  i  młodzieży w dyscyplinie  sportowej piłka nożna.  Z dotacji  zostały pokryte koszty
sędziowskie,  koszty  przejazdów,  zakupu  sprzętu  sportowego,  wynagrodzenia  trenerów,
dostęp do obiektów sportowych. Ze szkolenia korzystało ponad 140 osób. Każda grupa  ma
zorganizowane co najmniej 2 treningi w tygodniu. Podczas przygotowań do sezonu treningi
odbywaja się nawet 5 razy w tygodniu. Na realizację w/w zadania została przeznaczona z
budżetu miasta kwota w wysokości  22.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.
Zadanie zrealizowano w 100%.

Auto Moto-Klub „Gorce” otrzymał dotację w wysokości 12.000,00 z przeznaczeniem na
realizację zadań:

 Organizacja zawodów o Randze  Mistrzostw Polski,  Miedzynarodowe zawody o  Puchar
Federacji Międzynarodowych

Plan: 3.000,00 Wykonanie: 3.000,00

Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  organizację  zawodów   sportowych  o  Puchar
Międzynarodowych Federacji. W organizowanych zawodach udział  wzięli zawodnicy klubu ,
,  impreza  zgromadziła   około 600  kibiców.  Z dotacji  pokryto koszty zakupu pucharów
Celem  zorganizowania  Rajdu  była  popularyzacja  sportu  motocyklowego  wśród  dzieci  i
młodzieży społeczności miasta Nowy Targ.  Na realizację w/w zadania została przyznana 
z budżetu miasta kwota w wysokości 3.000,00 zł. Dotacja nie została wykorzystana w całości.
Zadanie zrealizowano w 100 %.
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Całoroczne treningi grupy dzieci i młodzxieży AMK Gorce Nowy Targ , udział i start w
zawodach krajowych i miedzynarodowych.

Plan: 5.000,00 Wykonanie: 5.000,00

Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  organizację  treningów  dzieci  i  młodzieży  oraz
wyjazdów  na  zawody  krajowe  i  zagraniczne  przez  AMK  Gorce  Nowy  targ  zgodnie  z
kalendarzem ZG PZM, UEM, FIM.  W organizowanych  treningach udział  brali zawodnicy
klubu,   którzy  chcą  doskonalić   warsztat  jazdy  motocyklem   W   cyklu  treningów
organizowanych  od  2-3  razy  w  tygodniu  dla   dzieci  i  młodzieży  udział  wzięło  ok.15
zawodników  .Na  realizację  w/w  zadania  została  przyznana  z  budżetu  miasta  kwota
w wysokości  5.000,00  zł.  Dotacja  została  wykorzystana  w  całości.  Zadanie  zrealizowano
w 100 %.

„Organizacja zawodów o Randze Mmistrzostw  Polski.”

Plan: 4.000,00 Wykonanie: 4.000,00

Cele  realizacji  zadania  zostały  w  pełni  zrealizowane.  W  zawodach  wystartowało  50
zawodników z  czego 12 z Klubu AMK GORCE. Dofinansowanie zostało przeznaczone na
zakup pucharów oraz Zabezpieczenie medyczne. Na realizację w/w zadania została przyznana
z budżetu miasta kwota w wysokości 4.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.
Zadanie zrealizowano w 100 %.

Zarząd  Powiatowy  Ligi  Obrony  Kraju otrzymał  dotację  w wysokości 8.000,00  
z przeznaczeniem na realizację zadań:

Szkolenie i treningi członków kół LOK w gimnazjach  2017  

Plan: 3.000,00 Wykonanie: 3.000,00

Kwota dotacji została wykorzystana na szkolenie oraz treningi członków LOK z gimnazjów.
Przeprowadzono  treningi  strzeleckich  wiele  drużyn.  Z  dotacji  pokryto  koszty  zakupu
amunicji.  Na  realizację  zadania  została  przyznana  z  budżetu  miasta  kwota  w  wysokości
3.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Organizacja Akcji Lato 2017  

Plan: 3.000,00 Wykonanie: 3.000,00

Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  organizację  Akcji  Lato  2017.  W ramach  zadania
doskonalono umiejętności strzeleckie oraz sprawność fizyczną podczas zdobywania odznak
sprawności  obronnych.  Celem  zorganizowania  Akcji  Lato  2017  było  zainteresowanie
młodzieży  strzelectwem  sportowym,  rozwijanie  talentów,  przygotowanie  do  uczestnictwa
w zawodach  strzeleckich.   Dofinansowanie  pozwoliło  na  zakup  amunicji,  tarcz  i  części
nagród. Łącznie w zadaniu uczestniczyło 605 osób.  Na realizację zadania została przyznana
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z budżetu miasta kwota w wysokości 3.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.
Zadanie zrealizowano w 100%.

Organizacja Ligi Szkolnej 2017  

Plan:2.000,00 Wykonanie: 2.000,00

Kwota dotacji  została przeznaczona na realizację zadania publicznego Liga Szkolna 2017.
Celem zadania była popularyzacja wychowania patriotycznego w grupie oraz  rywalizacja 
w strzelectwie.  W zadaniu  uczestniczyło  610 osób.  Przeprowadzono treningi   strzeleckie,
które odbywały się w każdy wtorek i czwartek. Z dotacji pokryto koszty zakupu  amunicji
i  część   nagród.  Na  realizację  w/w  zadania  została  przyznana  z  budżetu  miasta  kwota
w wysokości 2.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w
100%.

Klub Sportowy „Wiaterni”     otrzymał dotację w wysokości 3.500,00 z przeznaczeniem
na realizację zadania:

Szkolenie dzieci i młodzieży z Nowego Targu w żeglarstwie sportowym, organizacja regat
„ Puchar Burmistrza Nowego Targu”, udział w regatach Pucharu Polski i Systemu

Sportowego.

Plan: 3.500,00 Wykonanie: 3.500,00

Kwota dotacji została wykorzystana na szkolenie dzieci i młodzieży z Nowego Targu 
w żeglarstwie sportowym, organizację Pucharu Burmistrza Nowego Targu, udział w regatach
Pucharu Polski i Systemu Sportu Młodzieżowego. Przeprowadzono szkolenia, organizację 
i przeprowadzenie zawodów.  Na realizację w/w zadania została przyznana z budżetu miasta
kwota  w  wysokości  3.500,00  zł.  Dotacja  została  wykorzystana  w  całości.  Zadanie
zrealizowano w 100 %.

TKKF„Gorce- Nowy Targ” otrzymał dotację w wysokości 2.  0  00,00   z przeznaczeniem
na realizację zadań:

Nowotarskie rozgrywki w piłkę nożną i piłkę halową.

Plan: 2.000,00 Wykonanie: 2.000,00

 Dotacja została przeznaczona na realizację zadania publicznego – Nowotarskie rozgrywki
w piłkę nożna i halową.  Łącznie  rozegrano 340 meczy . Drużyny składały się z 15 dzieci
z  roczników 2004-2011  Wystąpiło 20 drużyn   Z dotacji pokryto koszty  zakupu  nagród  Na
realizację w/w zadania została przyznana z budżetu miasta kwota w wysokości 2.000,00 zł.
Dotacja została wykorzystana w  całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

13



Aeroklub Nowy Targ otrzymał  dotację  w wysokości 4.50  0,00   z przeznaczeniem na
realizację zadania:

Udział zawodnika Aeroklubu Nowy Targ w balonowych zawodach Pucharu Polski

Plan: 4.500,00 Wykonanie: 4.500,00

Zawodnik Aeroklubu zakwalifikował  się  do  Balonowej Kadry Narodowej na rok 2018.
Osiągnięte wyniki balonowe: XV Międzynarodowe  Górskie Zawody Balonowe – Krosno 14
miejsce, V Aeropiknik – V miejsce ,  XXI Zawody Balonowe im.  Bogusława Stankiewicza –
Pasłęk – 5 miejsce.  W  klasyfikacji  zawodów o Puchar Polski zajął 8 miejsce,  we Rankingu
Pilotów -  7 miejsce.
Na realizację w/w zadania została przyznana z budżetu miasta kwota w wysokości 4.500,00
zł. Dotacja została wykorzystana w  całości Zadanie zrealizowano w 100%.

Polski Związek Wędkarski koło Nr 17 „Podhale” w Nowym Targu otrzymał
dotację w wysokości 1.900,00 z przeznaczeniem na realizację zadania:

Młodzi łowią 2017  

Plan: 1.900,00 Wykonanie: 1.900,00

Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  zakup  sprzętu,  opłaty  startowe.  W  zajęciach
teoretycznych  w  siedzibie  koła  brało  udział  5  uczestników.  Zorganizowano  Zawody
spławikowe z okazji Światowego Dnia Dziecka , brało w nich udział 42 zawodników. Na
realizację  w/w  zadania  została  przeznaczona  z  budżetu  miasta  kwota  w  wysokości
1 900,00 zł.  Dotacja została wykorzystana całkowicie. Zadanie zrealizowano w 100%.

 Nowotarski Klub Kolarski  otrzymał dotację w wysokości 2.000,00 z przeznaczeniem
na realizację zadania:

„ Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie kolarstwo.”   

Plan: 2.000,00 Wykonanie:2.000,00

Kwota dotacji została wykorzystana na pokrycie kosztów trenera.  Zorganizowano 39 godzin
treningów dla młodzieży.  W działaniach realizowanych w ramach zadania brało udział 19
osób w wieku od 7 do 13 roku  życia.  Na realizację w/w zadania została przeznaczona z
budżetu miasta kwota w wysokości 2.000,00 zł.  Dotacja została wykorzystana całkowicie.
Zadanie zrealizowano w 100%.
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„ Zakup  namiotu sportowego

Plan: 2.000,00 Wykonanie:2.000,00
W wyniku realizacji zadania zakupiono nammiot  sportowy o wymiarach 3x3 metra ,

który rozkładany będzie na wszystkich zawodach  w których udział  bierze  Nowotarski Klub
oraz na imprezach sportowych w mieście związanych z rowerami.
 Na  realizację  w/w  zadania  została  przeznaczona  z  budżetu  miasta  kwota  w  wysokości
2.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana całkowicie. Zadanie zrealizowano w 100%.

Stowarzyszenie  „Biegam po  Górach” otrzymał  dotację  w  wysokości 16.000,00
z przeznaczeniem na realizację zadania:

„III Maraton Podhalański”

Plan: 6.000,00 Wykonanie: 6.000,00

Kwota dotacji  została wykorzystana na pokrycie kosztów pomiaru czasu, koszty pakietów
startowych.  Wystartowało  ok  100  zawodników.  Na  realizację  w/w  zadania  została
przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości 6.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana
całkowicie. Zadanie zrealizowano w 100%.

„Organizacja i przeprowadzenie zimowego biegu górskiego ICEBUG SUMMER TRIAL  
 Nowy Targ” ( małe granty)  

Plan: 10.000,00 Wykonanie: 10.000,00

Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  pokrycie  kosztów  pomiaru  czasu,  koszty
gastronomiczne, promocja, pakiety startowe. W imprezie wzięło udział 300 zawodników  Na
realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości 10.000,00
zł. Dotacja została wykorzystana całkowicie. Zadanie zrealizowano w 100%.

„Uczniowski  Klub  Sportowy  „Gimpel”      otrzymał  dotację  w  wysokości  1.500,00
z przeznaczeniem na realizację zadania:

„Szkolenie  zawodników sekcji  lekkoatletycznej  UKS  Gimpel”  Nowy Targ  w  tym zakup
sprzętu  sportowego.  Udział  w zawodach na  szczeblu  lokalnym,  wojewódzkim,  krajowym
i     zagranicznym. Promowanie Miasta Nowy Targ.”  

Plan: 1.500,00 Wykonanie: 1.500,00

Kwota dotacji została wykorzystana na koszty na  licencje dla 35 osób   oraz nagrody dla
uczestników  za  ustanowienie  rekordów  Klubu.  Na  realizację  w/w  zadania  została
przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości 1.500,00 zł. Dotacja została wykorzystana
w całości. 
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Klub  Sportowy  „Górale” otrzymał  dotację  w  wysokości  3.000,00  z przeznaczeniem  na
realizację zadania:

„Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,  w tym zakup sprzętu
sportowego.”

Plan: 3.000,00 Wykonanie: 0

  Klub Sportowy zdecydował  się na zwrot przekazanej dotacji  z przyczyn nie zależnych od
Klubu.   Przyczyna  był  brak  rozgrywek  w  kategorii  młodzik  na  terenie  małopolski.  W
związku z powyższym Klub nie uczestniczył  w  nich a tym samym nie rozegrał żadnego
meczu. 

Uczniowski  Klub  Sportowy  „Skalny”   otrzymał  dotację  w  wysokości  2.000,00
z przeznaczeniem na realizację zadania:

Szkolenie dzieci i młodzieży należącej do UKS  Skalny „ i udział w zawodach sportowych w
dyscyplinach: koszykówka i piłka nożna dziewcząt i chłopców.

Plan: 2.000,00 Wykonanie: 2.000,00

Kwota dotacji została wykorzystana na na transport na zwodach. W szkoleniu uczestniczyły
43   osoby.  Zajęcia  odbywały  się  2  x  w  tygodniu.  Na  realizację  w/w  zadania  została
przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości 2.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana
w  kwocie 2.000,00.

Nowotarski  Klub Sportów Walki  Hoły  Team  otrzymał  dotację  w wysokości  10.000,00
z przeznaczeniem na realizację zadania:

„Mistrzostwa Polski w Kixboxingu Senior w formule Low Kick”  ( małe granty)

Plan:10.000,00 Wykonanie: 10.000,00

Kwota dotacji została wykorzystana na organizacje w/w imprezy. W zawodach udział wzięło
200 zawodników z  całej Polski.   Pojedynki odbyly się w Formule K1 i MMA. Na realizację
w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości 10.000,00 zł. Dotacja
została wykorzystana w całości. 

Uczniowski  Klub  Sportowy  „Delfin”  otrzymał  dotację  w  wysokości  15.000,00
z przeznaczeniem na realizację zadania:

„Szkolenie młodych pływaków oraz ich udział we współzawodnictwie sportowym na terenie
województwa małopolskiego. na terenie województwa małopolskiego..”  

Plan: 10.000,00 Wykonanie: 9.951,00

Kwota dotacji została wykorzystana na opłacenie kosztów transportu, opłat startowych oraz
korzystania  z  basenu.   Przeprowadzenie  treningów  pływackich  438  godzin,   treningi
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ogólnorozwojowe 38 godzin. Ilość  dzieci korzystających z zajęć  40 osób.  Udział  dzieci w
rywalizacji na terenie miasta i województwa(  20 startów w zawodach , 133 zdobyte medale,
1  rekord  województwa  małopolskiego.)  Na  realizację  w/w  zadania  została  przeznaczona
z budżetu miasta kwota w wysokości 10.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie
9.951,00.

„ Obóz  sportowy -  Ustrzyki Dolne  2017”  

Plan: 5.000,00 Wykonani: 5.000,00

Kwota dotacji została wykorzystana na opłacenie kosztów transportu,  opłat wstępu na basen.
W obozie  uczestniczyło  20  zawodników .  W trakcie  obozu   zrealizowano  13  treningów
pływackich  i  7  ogólnorozwojowych.  Na  realizację  w/w  zadania  została  przeznaczona
z  budżetu miasta kwota w wysokości 5.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie
5.000,00.

Uczniowski  Klub  Sportowy  ”Victoria”  otrzymał  dotację  w  wysokości  3.300,00
z przeznaczeniem na realizację zadania:

„Elite Cup 2017.”  (  małe granty)

Plan: 3300,00 Wykonanie: 0

„Uniwersytet Trzeciego Wieku”  otrzymał dotację w wysokości 2.000,00 z przeznaczeniem
na realizację zadania:

  Ruch to konieczność

Plan: 2.000,00 Wykonanie: 2.000,00

W zajęciach aerobiku wodnego każdorazowo udział brało 40 osób w dwóch grupach po 20.
W sumie odbyło się  38 godzin zajęć. Zajęcia odbywały się 2 x w tygodniu. Na realizację w/w
zadania  została  przeznaczona  z  budżetu  miasta  kwota  w  wysokości  2.000,00  zł.  Dotacja
została wykorzystana w  kwocie 2.000,00.

„Fundacja 2  Koła”  otrzymał dotację w wysokości 4.000,00 z przeznaczeniem na realizację
zadania:

 Szkolenie dla dzieci ze szkół podstawowych w zakresie kolarstwa górskiego.

Plan:4.000,00 Wykonanie: 4.000,00

W  szkoleniu  udział  brały  dzieci  ze  szkoły  podstawowej  nr  2  i  łącznej  liczbie  23  osób.
Szkoleniem zostały objęte dzieci z  klas 3-5.  Na realizację w/w zadania została przeznaczona
z budżetu miasta kwota w wysokości 4.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w  kwocie
4.000,00.
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Stowarzyszenie Promocji Sportu  otrzymał dotację w wysokości 1.500,00 z przeznaczeniem
na realizację zadania:

„Wakacje z piłką.”

Plan: 1.500,00 Wykonanie: 1.500,00

 W sumie odbyło się  14 treningów  dla  każdego chętnego dziecka.  Odbył  się także mini
turniej. Na realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości
1.500,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. 

 „ Rajd  Wokół   Tatr”  otrzymał  dotację  w  wysokości  6.000,00  z przeznaczeniem  na
realizację zadania:

„XXII Ogólnopolski Rajd Wokół Tatr.” ( male granty)

Plan: 6.000,00 Wykonanie: 6.000,00

Rajd po raz kolejny zakończył  się rekordowym  wzrostem frekwencji  . Wystartował 250
kolarzy  z  kraju jak  i   z  zagranicy.    Dotacje  przeznaczono  na zakup posiłków ,  obsługę
medyczną oraz stronę internetową..Na realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu
miasta kwota w wysokości 6.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. 

Dotacje w zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu

Miejski  Młodzieżowy  Klub  Sportowy    otrzymał  dotację  w  wysokości  34.500,00  
z     przeznaczeniem na realizację zadania:  

 „  Udział  zawodniczek            MMKS Podhale II w rozgrywkach unihokeja.”  

Plan: 1.500,00 Wykonanie: 1.422,00

Kwota dotacji została przeznaczona na pokrycie kosztów delegacji oraz zakup koszulek dla
zawodników  Rozegrano 4 mecze ligowe. Na realizację w/w zadania została przeznaczona z
budżetu miasta kwota w wysokości 1.500.00.  Zwrot do budżetu miasta kwoty 78,00 zł.

„Rozwój zawodniczek MMKS Podhale poprzez udział w turniejach międzynarodowych. ” 

Plan: 3.000,00 Wykonanie: 3.000,00

W zadaniu uczestniczyło 18 zawodniczek, odbyły się 25 treningi, zagrano w trzech turniejach
międzynarodowych,   zakupiono  18  koszulek.  Z  dotacji  pokryto  koszty  transportu  i
wyżywienia.  Drużyna  we  wszystkich  rozegranych  meczach  w  Brnie  oraz  Ostravie.  Na
realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości 3.000,00
zł. Dotacja została wykorzystana w całości.
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„Udział zawodników  MMKS Podhale Nowy Targ w meczach i turniejach hokeja na lodzie” 

Plan: 30.000,00 Wykonanie: 29.664,00

  Zawodnicy  uczestniczyli  w  treningach  prowadzonych  przez  wykwalifikowana  kadrę
trenerską.  Aktywnie uczestniczyli w rozgrywkach w Nowym Targu a także na wyjazdach
zgodnie  z regulaminem  Małopolskiego Okręgowego Związku Hokej na lodzie,  zgodnie z
terminarzem  Polskiego  Związku  Hokeja  na  lodzie  i  słowackiej   Federacji  Hokeja  Na
realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości 30.000,00
zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 29.664,00..

Klub Sportowy „Szarotka”    otrzymał dotację w wysokości 6.000,00 z przeznaczeniem na  
realizację zadania:

„ Promocja Sportu i aktywnego stylu życia”

Plan: 6.000,00                                         Wykonanie: 6.000,00  

Kwota  dotacji  została  przeznaczona  na  pokrycie  kosztów wynagrodzenia  sędziów,  zakup
sprzętu oraz wynajmu sal. Zadaniem objętych jest 32 zawodników. Na realizację w/w zadania
została  przeznaczona  z budżetu  miasta  kwota  w  wysokości  6.000,00  zł.  Dotacja  została
wykorzystana w całości.

Klub Sportowy „Górale”      otrzymał  dotację  w wysokości  6.000,00 z  przeznaczeniem na
realizację zadania:
„Osiągnięcia wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych”

Plan: 6.000,00 Wykonanie: 6.000,00

Przez cały sezon były prowadzone treningi 2 razy w tygodniu dla grupy 15-20 osób. Z dotacji
pokryto koszty opłat sędziowskich, licencje,  opłaty za sale, zakwaterowanie i wyżywienie.
Na  realizację  w/w  zadania  została  przeznaczona  z budżetu  miasta  kwota  w  wysokości
6.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 4.032,80

Uczniowski  Klub  Sportowy  „Orkan”      otrzymał  dotację  w  wysokości  3.000,00
z przeznaczeniem na realizację zadania:

Rozgrywki w tenisie stołowym o awans do II ligi”

Plan: 3.000,00 Wykonanie: 2.905,00

Rozgrywki  odbywały  się  przez  cały  2017  r.  zgodnie  z  Kalendarzem  Krakowskiego
Okręgowego  Związku  Tenisa  Stołowego.  Rozegrano  14  meczy  w  tym  8  wyjazdowych.
Z dotacji  pokryto  koszty  transportu  oraz  licencje.  Na  realizację  w/w  zadania  została
przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości 2.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana
w całości.
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Nowotarski  Klub  Piłkarski  „Podhale”      otrzymał  dotację  w  wysokości  48.500,00
z przeznaczeniem na realizację zadania:

„ W drodze po doskonałość ”

Plan: 5.000,00 Wykonanie: 5.000,00

 Dzięki dotacji zapewniono  zawodnikom udział w zawodach i treningach .Opłacono część
wymaganych opłat regulaminowych, trenerów, zapewniono opiekę medyczna oraz ochronę
podczas  trwania zawodów a także  transport  na mecze.  Na realizację  w/w zadania  została
przeznaczona  z budżetu  miasta  kwota  w  wysokości  25.000,00  zł.  Dotacja  została
wykorzystana w całości.

„ Nowotarski  futbol 2017 ”

Plan: 43.500,00 Wykonanie: 43.500,00

Dzięki dotacji drużyna seniorska rozegrała 34 mecze mistrzowskie na poziomie III ligi. Na
realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości 43.500,00
zł. Dotacja została wykorzystana w całości.

KLUB  HOKEJOWY  „Podhale”  Nowy  Targ  S.A.  otrzymał  dotację  w  wysokości
563.500,00 z przeznaczeniem na realizację zadania:

Sprzyjanie rozwojowi sportu, a w szczególności hokeja na lodzie na terenie Miasta Nowy
Targ.

Plan: 300.000,00 Wykonanie: 300.000,00
Kwota  dotacji  została  przeznaczona  na  pokrycie  kosztów   wynagrodzenia  i  nagród  dla
zawodników  I  Drużyny,  pokryto  koszty  wynagrodzenia  dla  kadry  szkoleniowej   oraz
wynagrodzenia dla kierownika. Środki przeznaczone również na zakup sprzętu sportowego.
Na  realizację  w/w  zadania  została  przeznaczona  z budżetu  miasta  kwota  w  wysokości
300.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. 

Sprzyjanie rozwojowi sportu, a w szczególności hokeja na lodzie na terenie Miasta Nowy
Targ.

Plan: 250.000,00 Wykonanie: 250.000,00

Kwota  dotacji  została  przeznaczona  na  pokrycie  kosztów   wynagrodzenia  i  nagród  dla
zawodników  I  Drużyny,  pokryto  koszty  wynagrodzenia  dla  kadry  szkoleniowej  oraz
wynagrodzenia dla kierownika. Środki przeznaczone również na zakup sprzętu sportowego.
Na  realizację  w/w  zadania  została  przeznaczona  z budżetu  miasta  kwota  w  wysokości
250.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. 

Sprzyjanie rozwojowi sportu, a w szczególności hokeja na lodzie na terenie Miasta Nowy
Targ.
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Plan: 13.500,00 Wykonanie: 13.500,00

Kwota  dotacji  została  przeznaczona  na  pokrycie  kosztów   wynagrodzenia  i  nagród  dla
zawodników  I  Drużyny,  pokryto  koszty  wynagrodzenia  dla  kadry  szkoleniowej  oraz
wynagrodzenia dla kierownika. Środki przeznaczone również na zakup sprzętu sportowego.
Na  realizację  w/w  zadania  została  przeznaczona  z budżetu  miasta  kwota  w  wysokości
13.500,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. 

2) zadania w zakresie kultury i sztuki
W ramach przyznanych dotacji dofinansowano następujące zadania:

Związek Podhalan Oddział w Nowym Targu

Plan: 13 500,00 Wykonanie: 6. 500,00

XV Sobótki Nowotarskie.
Plan: 7 000,00 Wykonanie : 0 

Impreza się nie odbyła z powodu złych warunków  atmosferycznych.

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.
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. 400 osób.
Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

XXXIV Otwarte Zawody Narciarskie o Puchar Przechodni Związku Podhalan

Plan:3000,00 Wykonanie : 3 000,00

Zawody organizowane po raz  34,  otwarte   dla  wszystkich  uczestników,  z   zachowaniem
warunku, że uczestnicy występują  obowiązkowo w ubraniach góralskich , przez  co maja
charakter regionalny i związany z kultywowaniem kultury. Miejscem realizacji imprezy jest
wyciąg „ Zadział” Dotacja wykorzystana na zakup  medali  oraz przygotowanie zawodów.
Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Miejski Nauczycielski Chór „Gorce”
Plan: 4 500,00 Wykonanie: 4 500,00
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Koncert Jubileuszowy z okazji 65- lecia  Chóry „ Gorce”

Plan: 2 500,00 Wykonanie: 2 499,62

Przedstawiono mieszkańcom miasta dorobek Chóru „Gorce” za okres 65 lat. Przypomniano
sylwetkę  dyrektora  Chóru  Jana  Szostaka  i  utworów  śpiewanych  pod  jego  batutą.
Dofinansowanie  pozwoliło  na  zorganizowanie  koncertu.  Dotacja  została  wykorzystana
w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Koncert Kolęd Świąteczno-Noworoczny
Plan: 2 000,00 Wykonanie: 2 000,00

Koncert Noworoczny odbył się w Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym
Targu .Najpiękniejsze polskie i podhalańskie kolędy wykonywane były przez „Chór Gorce”
Z  dotacji  zakupiono   poczęstunek  oraz  druk  plakatów.  Dotacja  została  wykorzystana
w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Podhalańskie Stowarzyszenie Muzyczne Chór „Echo Gorczańskie”

Plan: 7 440,00 Wykonanie: 7 440,00

Koncert Wieczór Cecyliański

Plan: 3.040,00 Wykonanie: 3 040,00

Impreza  cykliczna  mająca  na  celu  popularyzację  muzyki  chóralnej  oraz  pobudzanie
aktywności kulturalnej  nowotarskiego środowiska  Koncert  odbył się 12 listopada 2017 r.
w Sali  widowiskowej  MOK.  Koncertu  wysłuchało  ok.  500  osób.  Dotacja  została
wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Współpraca nas zbliża, muzyka łączy. Warsztaty i koncerty we Lwowie.

Plan: 4.400,00 Wykonanie: 4 400,00

 Koncerty odbyły się  we Lwowie oraz Brzuchowicach. Uczestnicy warsztatów-  80 osób
w tym 48 chórzystów,  udział  w warsztatach  –  3  dni  po 4 godziny dziennie.  Spotkanie  z
polonią  żyjącą  we Lwowie i  Brzuchowicach-  3 spotkania po 30  osób. Celem projektu było
zaciśnienie więzi międzynarodowych , podniesienie poziomu śpiewczego- Chór nauczył  się
trzech nowych utworów.
 

Towarzystwo Przyjaciół Dziecięcego Zespołu Mali Śwarni

Plan: 8 000,00 Wykonanie: 4.000,00
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XX Karnawał na śniegu dla dzieci im. Wł. Sięki 

Plan: 4.000,00 Wykonanie: 4.000,00

„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  razem  ok.  100
zawodników w slalomie i w zjeździe na worku. Ogólnie impreza jako widowisko zgromadziła
ok.350 osób. Przy realizacji zadania zaangażowanych było społecznie 20 osób – członków
Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

44 Międzynarodowy Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej- Kielce

Plan: 4.000,00 Wykonanie: 0

Rezygnacja z zadania z powodu niskiej frekwencji uczestników wyjazdu oraz zbyt wysokimi
kosztami , których Zespół  nie był  w stanie pokryć  mimo przyznanej dotacji.

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu

Plan: 5 000,00 Wykonanie: 5 000,00

CLIO- Ratuszowe Debaty o  Przyszłości. Cykl otwartych wykładów naukowych
poświęconych historii, kulturze, tradycji miasta i regionu.”

Plan: 2 700,00 Wykonanie: 2 700,00

W  ramach  dotacji  zorganizowano cykl   9  wykładów popularno-naukowych połączonych
z prezentacją   multimedialną  oraz towarzyszących im debat.  Z dotacji  pokryto honoraria.
Zakladanymi rezultatami  zadania było podniesienie wiedzy mieszkańców miasta  w zakresie
dziejów, kultury i tradycji regionu oraz  stolicy Podhala, a także o  zapomnianych bohaterach
naszego Miasta. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Międzynarodowa  konferencja  Naukowa  pt.  „  Poznać  i  zrozumieć.   Czesi,  Polacy,
Węgrzy w Europie Środkowej.

Plan: 2 300,00 Wykonanie: 2 300,00
  Celem zadania była organizacja międzynarodowego sympozjum z udziałem gości z polskich
ale także zagranicznych ośrodków naukowych.  min. Słowacji, Czech i Węgier.  Rezultatem
zadania   było  również  wydanie  drukiem publikacji  naukowej  zawierającej  wygłoszone w
poprzedniej edycji konferencji teksty.  Pokryto koszty składu i druku publikacji „ Od zjazdu
w  Wyszechradzie  do  Grupy Wyszechradzkiej”  Dotacja  została  wykorzystana  w  całości.
Zadanie zrealizowano w 100%.
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12. Miejska Orkiestra Dęta w Nowym Targu
Plan 12 000,00 Wykonanie 12 000,00 

Muzyczna wizytówka Nowego Targu
Plan 9.000,00 Wykonanie 9. 000,00 

Dzięki  realizacji  projektu  ubogacono  uroczystości  lokalne  oraz  państwowe  przez   udział
w nich  zespołu  reprezentacyjnego  miasta  Nowy Trag.   Regularnie  w MOK odbywały  się
próby Orkiestry.  Zakupiono  instrumenty  muzyczne  oraz  akcesoria  muzyczne.  W ramach
realizacji zadania orkiestra brała udział w imprezach miejskich, obchodach świąt narodowych
na  przeglądach  powiatowych  i wojewódzkich  oraz  prezentowała  swój  repertuar  Dotacja
została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Międzynarodowy koncert orkiestr dętych -  w przyjaźni siła.”

Plan 3.000,00 Wykonanie 3. 000,00 

W ramach  realizacji  projektu  odbył  się   koncert   z  udziałem  z  orkiestry  z  Popradu,  co
umożliwiło  zgromadzonej  publiczności  zaznajomienie   się  z   muzyką   dwóch  różnych
zespołów  –  konfrontacji  dokonań  muzycznych  orkiestry  z  Nowego  Targu  i  zespołu  ze
Słowacji. Regularnie w Miejskim Ośrodku odbywały się próby Orkiestry.  Dotacja została
wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

13  .  Uniwersytet Trzeciego Wieku   

Plan  4 000,00 Wykonanie 4 000,00

„ Aktywizacja osób  + 60   poprzez  udział  w zajęciach edukacyjnych w zakresie muzyki
w ramach UTW.

Cel  został   osiągnięty  do  grupy  UTW   dołączyła   kolejna  osoba.   Braliśmy   udział  w
imprezach takich jak:  10-lecie UTW w Nowym Targu – śpiew taniec, zakończenie  roku
akademickiego   UTW- śpiew,  Obchody  Dnia  Niepodległości-  pieśni   patriotyczne,   oraz
spotkania  opłatkowe  UTW,  Skalnym   Dworku-   kolędy.   Z  dotacji  pokryto  koszty
wynagrodzenia dyrygenta. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w
100%. 

14  . Stowarzyszenie Pro Musica  

Młoda Podhalańska Filharmonia

Plan 3 000,00 Wykonanie 3 000,00

 Dzięki dotacji osiągnięte zostały następujące cele realizacji zadania publicznego:
promocja  Podhalańskiej  Filharmonii”,  organizacja  cyklu  koncertów,  których  ideą  było
wprowadzenie młodych instrumentalistów w arkana zawodu muzyka, popularyzacja muzyki
wyższej   w   środowisku  lokalnym  i  regionie  oraz  prezentacja  uczniów  i  absolwentów
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Państwowej  Szkoły Muzycznej  I  i  II  st.   F. Chopina w Nowym Targu.  Dotacja  została
wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%. 

15. Stowarzyszenie BETI &BOBAS  
Plan 4 000,00  Wykonanie 4 000,00

„  Piosenki dla dzieci „ - warsztaty muzyczne oraz nagranie płyty

 Dzięki  dofinansowaniu  dzieci  udoskonaliły  warsztat  wokalny,  co   w efekcie  końcowym
przygotowało  je do nagrania singla z udziałem Majki Jeżowskiej promującej Miasto Nowy
Targ.  Nagranie  płyty  pozwoliło  na  integracje  dzieci,   wzrost  zainteresowania  śpiewem i
muzyką  a   także  promocje   Miasta  Nowy Targ  Dotacja  została  wykorzystana  w całości.
Zadanie zrealizowano w 100%.  

16. Polsko- Niemieckie Forum Podhale 
Plan 3 000,00 Wykonanie 3 000,00 

Konkurs wiedzy o  krajach niemieckojęzycznych  XIII edycja
Plan 3.000,00 Wykonanie 3. 000,00 

Rezultatem  konkursu  było  podniesienie  poziomu  zainteresowania  i  zaangażowania
młodzieży. W   etapie  szkolnym  wzięło  udział  381  uczniów  a  w  finale  63  osoby.
Kolejnym rezultatem było również rozbudzenie motywacji  do nauki języka niemieckiego ,
przełamywanie stereotypów.   Z dotacji  pokryto zakup nagród w , wzmacnianie integracji
europejskiej  oraz  rozwijanie  kontaktów  i  współpracy  między  społecznościami   polskim
i niemieckim.  Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

17. Stowarzyszenie Podhalańskie Amazonki 
Plan 1 500,00 Wykonanie 1 500,00 

Koncert muzyczny „ Trzeba słuchać muzyki życia”

Plan 1.500,00 Wykonanie 1. 500,00 

 Wokalista  Pan  Daniel  Lipiec  zapoznał   młodzież  z   historią   utworów świetnie  kreśląc
historie  i klimat dzięki temu koncert miał  aspekt pedagogiczny  Sfinansowanie z dotacji
pozwoliło  znaleźć  profesjonalnych wykonawców koncertu  z wykształceniem muzycznym
i pedagogicznym  podejściem   do  przekazu  dla  młodych  ludzi..  Z  dotacji  pokryto
koszty zespołu muzycznego  Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano
w 100%.

18. Uniwersytet Trzeciego Wieku
Plan 3 3800,00 Wykonanie 3. 380,00 

 Śpiew terapią dla serca, płuc i umysłu seniora
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 W ramach zadani wyszukano i opracowano pieśni stanowiące śpiewnik na wszelkie imprezy
kulturalne Uniwersytetu i Miasta ,w których Uniwersytet bierze udział.   Z  dotacji pokryto
wydruk  folderu  oraz  śpiewników.  Dotacja  została  wykorzystana  w  całości.  Zadanie
zrealizowano w 100%.

20. Związek Podhalan o/ Ludźmierz

„ XXV Konkurs Poezji Religijnej im. ks. prof. Tischnera”

Plan 2 000,00 Wykonanie 2. 000,00 

Konkurs  jest  konkursem  ogólnopolskim  o  zasięgu  międzynarodowym.   Wysłany  został
regulamin konkursu do znanych twórców oraz ogłoszono konkurs w mediach Nadesłano 428
wierszy -234 autorów z całej Polski. W sierpniu ogłoszono wyniki konkursu, zaprezentowano
nagrodzone wiersze  oraz wręczono nagrody. Nagrodzono 5 wierszy literackich  i 4  wiersze
gwarowe. Z dotacji pokryto zakup nagród .Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie
zrealizowano w 100%.

3) zadania w zakresie turystyki i rekreacji

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział ”GORCE” otrzymał dotację 
w wysokości 3.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania:

Organizowanie imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży.  

Plan: 3.000,00 Wykonanie: 3.000,00

Zorganizowane  zostały   imprezy,  w których łącznie  wzięło  udział  ponad 300 osób.  Rajd
Powstania  Chochołowskiego  –  45  osób,  Eliminacje  oddziałowe  i  wojewódzkie  XLV
Ogólnopolskiego  Młodzieżowego  Turnieju  Turystyczno-  Krajoznawczego-  27  osób,  Rajd
„Barwy Jesieni”-113 osób,  XIV Rajd Górski „  Na  Raty 2017” - 123  osoby, Konkurs o
Spiszu i Podhalu – 88 osób, zakończenie X Rajdu Górskiego „ Beskid Sadecki 2017” - 15
osób.  Na realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości
3.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana całkowicie. Zadanie zrealizowano w 100%.

Oddział  Rejonowy  Polskiego  Związku  Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów otrzymał
dotację  w wysokości 2.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania:

„Rajd Pielgrzymkowo-  poznawczy do Kalwarii Pacławskiej,  Strachocina,  Sanoka, Lwowa.”

Plan: 1.000,00 Wykonanie: 1.000,00
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W wycieczce wzięło udział 27 osób . Z dotacji pokryto koszty transportu. Na realizację w/w 
zadania została przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości 1.000,00 zł. Dotacja 
została wykorzystana całkowicie. Zadanie zrealizowano w 100%.

„  Rajd poznawczo-rekreacyjny po Wrocławiu mieście Europejskiej Kultury.”  
Plan: 1.000,00 Wykonanie: 1.000,00
W wycieczce wzięło udział 40 osób . Z dotacji pokryto koszty transportu. Na realizację w/w
zadania  została  przeznaczona  z  budżetu  miasta  kwota  w  wysokości  1.000,00  zł.  Dotacja
została wykorzystana całkowicie. Zadanie zrealizowano w 100%.

4) zadania w zakresie ochrony zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

NKA „Rodzina” 

Plan: 30.000 zł. Wykonanie: 30.000 zł.

Dotacja została przeznaczona na porady prawne, Międzynarodowy Rajd Abstynentów, zajęcia
z grupą Dorosłych Dzieci Alkoholików, 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. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

Parafia św. Jadwigi Królowej

Plan: 83.000 zł. Wykonanie: 83.000 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  83.000 zł.  Dotacja  została  wykorzystana
w całości.  Zadanie zostało zrealizowano w 100%.

Parafia św. Jadwigi Królowej

Plan: 7.000 zł. Wykonanie: 7.000 zł.
 Wyjazd  dzieci  i  młodzieży  z  rodzin  dysfunkcyjnych  na  kolonię  letnia  do  .  W kolonii
uczestniczyło ok 70 dzieci.  Na realizację w/w zadania została przyznana z budżetu miasta
kwota  w  wysokości  7.000  zł.  Dotacja  została  wykorzystana  w  całości.  Zadanie  zostało
zrealizowano w 100%.

Parafia św. Jana Pawła II

Plan: 54.000 zł. Wykonanie: 54.000 zł.

Dotacja została przeznaczona na prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo –
wychowawczej  wsparcia  dziennego „Totus Tuus”,  do której  uczęszcza 45 wychowanków.
W świetlicy tworzone są optymalne warunki rozwoju fizycznego, psychicznego, duchowego
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i  poznawczego  oraz  stwarza  możliwości  kształtowania  zdrowego  stylu  życia  dzieci.  Na
realizację w/w zadania została przyznana z budżetu miasta kwota w wysokości 54.000 zł.
Dotacja została wykorzystana w całości.  Zadanie zostało zrealizowano w 100%.

Parafia św. Jana Pawła II

Plan: 5.000 zł. Wykonanie: 5.000 zł.

Wyjazd  dzieci  i  młodzieży  podczas  ferii  zimowych  na  zajęcia  profilaktyczne  podczas
rekolekcji  misyjnych  w  Srebrnej  Górze.  W  wyjeździe  uczestniczyło  ok  45  dzieci.  Na
realizację  w/w zadania  została  przyznana  z  budżetu  miasta  kwota  w wysokości  5000  zł.
Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zostało zrealizowano w 100%.

Parafia św. Jana Pawła II

Plan: 10.000 zł. Wykonanie: 10.000 zł.

Wyjazd  dzieci  i  młodzieży  na  kolonie  letnią  do   Bośni  i  Hercegowiny.  W  wyjeździe
uczestniczyło 50 osób. Na realizację w/w zadania została przyznana z budżetu miasta kwota
w wysokości 5000 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zostało zrealizowano
w 100%.

Rzymskokatolicka Parafia p.w. NSPJ

Plan: 6.000 zł. Wykonanie: 5.998,54 zł.
Dotacja  została  przeznaczona  na  zakup  żywności  w  związku  z  organizacją  XXXI  Dni
Trzeźwości na Podhalu w dniach od 20 do 23 listopada. W spotkaniach wzięło udział ok. 900
osób, wliczając Msze święte, na których głoszono trzeźwościowe homilie. Bardzo ważnym
rezultatem jest integracja grup trzeźwościowych z całej Polski. Kwota w wysokości 1,46 gr.
została zwrócona Gminie Miastu Nowy Targ. Dotacja została wykorzystana w 100 %.

Rzymskokatolicka Parafia p.w. NSPJ w Nowym Targu

Plan: 5.000 zł. Wykonanie: 5.000 zł
Dotacja została przeznaczona na organizację profilaktycznej kolonii w Ustroniu Morskim  dla
dzieci młodzieży z rodzin najuboższych. W wyjeździe uczestniczyło 98 uczestników.  Dotacja
została wykorzystana w całości. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.
  
KS „Gorce”      

Plan: 6.000 zł. Wykonanie: 6.000 zł.
Dotacja  została  przeznaczona  na  organizację  zajęć  sportowych  pozalekcyjnych  dla  dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych . Zajęcia odbywały się w ilości 3 godzin tygodniowo. Grupa liczyła
ok. 50 osób-dzieci i młodzieży z Nowego Targu, przede wszystkim dziewczęta i chłopcy,
bardzo  często  o  niskim  statusie  materialnym,  którzy  mieszkają  w  osiedlach  blokowych.
Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Nowotarski Klub Piłkarski „PODHALE”
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Plan: 15.000 zł. Wykonanie: 15.000 zł.
Dotacja  została  przeznaczona  na  sportowe  zajęcia  pozalekcyjne  dla  dzieci  z  rodzin
dysfunkcyjnych. Zajęcia  odbywają się 8 godzin tygodniowo i  uczestniczy w nich ok. 150
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%.

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 50 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 %.

U  czniowski Klub Sportowy „Orkan”  

Plan: 2.000 zł.                                    Wykonanie: 1.948.57 zł.
Dotacja została przeznaczona na prowadzenie zajęć z tenisa stołowego, 150 godzin treningów
w których uczestniczyło 30 dzieci. Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Dotacja zwrócona
ze względu na nie wykazanie wkładu własnego w deklarowanej wysokości.

Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „ Podhale”

Plan: 4.450,00 zł.                                    Wykonanie: 4.450,00 zł.
Dotacja  została  przeznaczona na prowadzenie zajęć  z  unihokeja  i  udział    w  turniejach.
Zadanie  zostało  zrealizowane  w  100%.  Dotacja  zwrócona  ze  względu  na  nie  wykazanie
wkładu własnego w deklarowanej wysokości.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ( małe granty)

Plan:5.000 zł.                                     Wykonanie: 5.000 zł.

  Dotacja  udzielona  Spółdzielni  Socjalnej  „U  Starosty”  na  prowadzenie  mieszkania
chronionego . Zadanie zostało zrealizowane w 100 %. 

5) zadania w zakresie pomocy społecznej

  Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski Nowy Targ

Plan: 45.000 zł.  Wykonanie: 45.000 zł.
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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. 140 osób dziennie. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Polskie  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  z  Upośledzeniem  Umysłowym Oddział  Nowy
Targ

Plan: 481.141 zł. Wykonanie: 479.304 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.  Stacja znajduje się na terenie parafii 
Świętej  Jadwigi Królowej w Nowym Targu. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.
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Stowarzyszenie Podhalańskie Amazonki

Plan: 15.000 zł. Wykonanie: 15.000 zł.

Dotacja  przeznaczona  na  rehabilitację  osób  niepełnosprawnych,  wykonywanie  zabiegów
leczniczych  zgodnie  z  zaleceniami  lekarskimi.  Główny  cel  to  rehabilitacja  fizyczna
niepełnosprawnych kobiet członkiń stowarzyszenia poprzez zabiegi drenażu limfatycznego.
Programem objęto 14 uczestniczek i odbyło się planowane 112 osobo-drenaży limfatycznych.
Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

6). zadania w zakresie edukacji

Polskie  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  z  Upośledzeniem  Umysłowym
otrzymało dotację w wysokości 17.642,66 zł 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 :17.642,66 zł                               Wykonanie:17.642,66  zł

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
17.642,66  zł
 

7). Dofinansowanie w zakresie sportu.

Środki posłużyły do pokrycia następujących kosztów: zakupiono puchary okolicznościowe
z przeznaczaniem na nagrody podczas zawodów o Puchar Burmistrza Miasta oraz Miejskich
Igrzysk Szkół Podstawowych. Pokryto koszty związane z organizacją rozgrywek Miejskiego
Systemu  Współzawodnictwa  dzieci  ze  szkół  podstawowych.  Pokryto  koszty  związane
z uruchomieniem i utrzymaniem sztucznego lodowiska na nowotarskim Rynku (56.753,06 zł),
pokryto koszty utrzymania narciarskich tras biegowych wokół rezerwatu przyrody „Bór na
Czerwonem”  i  w  „Borze  Kombinackim”  (25.938,10  zł)  oraz  utrzymaniem  sztucznie
naśnieżanego narciarskiego stadionu biegowego (39.999,60 zł).  Pokryto koszty związane z
organizacją Biegu Podhalańskiego. Dofinansowano organizację meczy hokejowych, LXXVI
Międzynarodowego Spływu Kajakowego im. Tadeusza Pilarskiego na Dunajcu, szosowego
wyścigu kolarskiego Nowy Targ Road Challenge (25.000,00 zł) oraz Małopolskiego Wyścigu
Górskiego  (21.594,00  zł),  XIV  Mistrzostw  Pracowników  Samorządowych  Podhala  w
Strzelaniu  Sportowym,  XVII  Memoriału  im.  Franciszka  Dworskiego,  Ogólnopolskiego
Turnieju Siatkówki Kobiet i Mężczyzn, zawodów wspinaczkowych Boulder Wars, Turnieju
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Dzikich  Drużyn,  zawodów  rowerowych  i biegowych,  dofinansowano  i  zakupiono  medale
i nagrody na wiele imprez sportowych.

Zadania w zakresie promocji miasta
    • pokryto koszty organizacji 27. Spotkania Noworocznego Burmistrza Miasta Nowy Targ;
    • wparto finansowo wydarzenie pn.”Kolędomania”, 
    • dofinansowano koncert kolęd w kościele MB Anielskiej;
    • sfinansowano II Bal Burmistrza Miasta Nowy Targ;
    • sfinansowano film promocyjny pn. „Zimowy szlak rowerowy”;
    • dofinansowano Turniej Tańca o Puchar Profesora Mariana Wieczystego;
    • sfinansowano organizację Targów Wielkanocnych;
    • wsparto finał akcji „Pola Nadziei”, organizowanej przez Fundację im. Adama Worwy;
    • sfinansowano udział w konkursie „Modernizacja Roku 2016”; 
    • wsparto finansowo wyjazd delegacji do Żywca do Koalicji Marek Ziem Górskich;
    • wsparto finansowo Zawody Łowieckie;
    • dofinansowano XVII Tatrzański Zlot Pojazdów Zabytkowych;
    •  dofinansowano  wyjazd  nowotarskich  Romów  na  Ogólnopolską  Pielgrzymkę  do
Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie;
    • dofinansowano organizację imprezy plenerowej, pn. Dzień Dziecka, zorganizowanej w
Paku Miejskim im. Adama Mickiewicza w Nowym Targu;
    • dofinansowano wydarzenie Trial Country;
    • dofinansowano akcję „Zjedz na polu”;
    • zakupiono albumy „Gorce”, fotografie, tekst i opracowanie graficzne – Robert Sikora,
wyd. RUTHENEUS Rafał Barski, Krosno 2016;
    • wsparto finansowo XXII Kongres Euroregionu Tatry;
    • sfinansowano kampanie informacyjno -edukacyjną TVP3 Kraków;
    • dofinansowano Turniej Tańca Dance Tatry Cup 2017;
    • dofinansowano wydarzenie pn. Jarmark Podhalański;
    • wsparto finansowo Jubileusz 60-lecia powstania Koła Niewidomych;
    • wsparto finansowo projekt pt.”Moje Miasto”;
    • dofinansowano organizację Obchodów Święta Niepodległości w Nowym Targu;
    • sfinansowano organizację Targów Bożonarodzeniowych;
    • sfinansowano Mikołajki;
    • sfinansowano wydarzenie pod nazwą „ Przywitanie lata „
    • dofinansowano koncert Zespołu Młode Podhale, pn. „Godny Cas”.
      
W ramach pozostałych wydatków bezpośrednich, m.in.: zakupiono wiązanki kwiatów z okazji
uroczystości państwowych i innych, pokryto koszty obsługi portalu Co? Gdzie? Kiedy? oraz
aplikacji  Blue  Send,  zakupiono  reklamy  prasowe,  internetowe  i  telewizyjne  oraz  pokryto
koszty infrastruktury technicznej, dot. organizacji wydarzeń o charakterze promocyjnym.

Realizacja  projektu  „Dziedzictwo  materialne  i  społeczno  kulturowe  Nowego  Targu
i Kieżmarku”

Pogranicze  polsko-słowackie  na  obszarze  działania  Euroregionu  Tatry,  charakteryzuje  się
niezwykłym bogactwem kulturowym. Zasadniczym problemem był brak opracowań z zakresu
dziedzictwa kulturowego Nowego Targu i Kieżmarku w latach 1939-1989. W szczególności
był brak opracowań dotyczących Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Podhale,
Realizacja  projektu:  „  Dziedzictwo  materialne  i  społeczno-kulturowe  Nowego  Targu
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i Kieżmarku przyczyniła się do wykorzystania dorobku materialnego i społeczno-kulturowego
Nowego  Targu  i Kieżmarku  w  ww.  latach  dla  wspólnych  działań  edukacyjnych
i promocyjnych. W ramach projektu wydane zostały dwie publikacje „Wspomnienia byłych
pracowników NZPS oraz album Nowy Targ obrazki z przeszłości”. Życie wielu nowotarżan
i Podhalan związane było z nieistniejącymi już Zakładami Przemysłu Skórzanego Podhale,
z których Stolica Podhala słynęła na całą Polskę. Powstanie zakładu dało impuls do rozwoju
miasta, które znacząco się rozrosło i unowocześniło. W celu upowszechnienia wiedzy został
ogłoszony  konkurs  „  Moje  wspomnienia  z  NZPS”,  był  on  skierowany  do  byłych
pracowników NZPS.  W ramach  wspólnej  promocji  powstała  mobilna  wystawa  dotycząca
byłych  Zakładów  Przemysłu  Skórzanego  Podhale.  Potencjalni  odbiorcy  mieli  możliwość
zapoznania się z monografiami miast partnerskich. 

W  2017  r.  na  realizację  zadań  publicznych  przez  organizacje  „trzeciego  sektora”
przeznaczono kwotę w wysokości  1 936 668,34 zł. Dotacje otrzymało  48  organizacji, które
zrealizowały łącznie 83  projekty.

L.p. Nazwa organizacji Kwota dotacji Ilość
zrealizowanych
projektów

1. Miejski Młodzieżowy Klub 
Sportowy „ Podhale”

95 450,00 5

2. KS „ Szarotka” 6.000,00 1
3. KS „Górale” 9.000,00 2
4. KS „Gorce” 62.000,00 2
5. Ssk Yokozuna 8.000,00 2
6. Nowotarski Klub Sportowy „Hoły 

Team”
10.000,00 1

7. UKS „Skalny” 2 000,00 1
8. UKS „ Tęcza” 7 000,00 2
9. KS „ Szkółka Piłkarska „ Górale’ 8 000,00 1
10. NKP „Podhale” 85 500,00 4
11. UKS „Orkan” 5.000,00 2
12. AMK „ Gorce” 12. 000,00 3
13. Liga Obrony Kraju 8.000,00 3
14. KS „Wiaterni” 3.500,00 1
15. TKKF „Gorce” 2.000,00 1
16. Aeroklub Nowy Targ 4 500,00 1
17. Polski Związek Wędkarski Koło 17 2 900,00 1
18. Stowarzyszenie „Biegam po 

Górach”
16.000,00 2

19. Polsko-   Niemieckie Forum 
Podhale

3.000,00 1

20. Oddział Rejonowy Związku 
Emerytów i Rencistów i Inwalidów
w Nowym Targu

 2.000,00 2

21. Nowotarski Klub Kolarski 4.000,00 2
22. Uczniowski Klub Sportowy 

„Gimpel”
1.500,00 1

23. Klub Hokejowy „Podhale” 563.500,00 3
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24. Uczniowski Klub Sportowy 
„Delfin”

15.000,00 1

25. Stowarzyszenie Hipiczne Pro Nati 10.000,00 1
26. Związek Podhalan Oddział 

w Nowym Targu 
13.500,00 3

27. Miejski Nauczycielski Chór Gorce 4.500,00 2
28. Podhalańskie Stowarzyszenie 

Muzyczne Chór „Echo 
Gorczańskie”

7.440,00 2

29. Miejska Orkiestra Dęta w Nowym 
Targu

12.000,00 2

30. Towarzystwo Przyjaciół 
Dziecięcego Zespołu Mali Śwarni

8.000,00 2

31. Polskie Towarzystwo Historyczne 5.000,00 2
32. Stowarzyszenie Pro  Musica 3000,00 1
33. Uniwersytet Trzeciego Wieku 24.380,00 3
34. Stowarzyszenie Podhalańskie 

Amazonki
15.000,00 1

35. NKA „Rodzina” 30.000,00 1
36. Parafia Św. Jadwigi Królowej 90.000,00 2
37. Parafia Jana Pawła II 69.000,00 3
38. Parafia p.w. NSPJ 5.000,00 1
39. Związek Podhalan Oddział w 

Ludźmierzu
2.000,00 1

40. Przeciwdziałanie przemocy w 
rodzinie.

5.000,00 1

41. Polski Komitet Pomocy Społecznej 45.000,00 1
42. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Oddział Nowy Targ 

483.498,34 2

43. Caritas Archidiecezji Krakowskiej 150.000,00 1
44. PTTK „ Gorce” 3.000,00 1
45. Fundacja 2 KOLA 4.000,00 1
46. Stowarzyszenie Promocji  Sportu 1.500,00 1
47. Rajd Wokół  Tatr 6.000,00 1
48. Stowarzyszenie Beti & Bobas  4.000,00 1

SUMA  1 936 668,34 83

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,
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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,
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
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    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.
 
Urząd Miasta od 2014r. realizuje Program  w zakresie pomocy dla rodzin wielodzietnych
przyjmując uchwałą Rady Miasta Nr XLI/344/2014 z dnia 3 marca 2014 roku  Nowotarską
Kartę Dużej Rodziny. Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych z terenu miasta
Nowy Targ mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25
r.  ż.  gdy  uczą  się  lub  studiują  oraz  bez  ograniczeń  wiekowych  w  przypadku  dzieci
legitymujących  się  orzeczeniem  o  umiarkowanym  albo  znacznym  stopniu
niepełnosprawności.   Na koniec 2017r. wydano 349 kart Dużej Rodziny.

Dzień wolontariusza

5  grudnia  w  Miejskim  Ośrodku  Kultury  w  Nowym  Targu  miała  miejsce  spotkanie
„Prawdziwi Celebryci”. Spotkanie to było podsumowaniem ostatnich dziesięciu lat działań
wolontariackich  w powiecie  nowotarskim i  przypomnieniem i  uhonorowaniem laureatów
plebiscytu  „Aktywni”z  kolejnych  lat  –  osób  i  instytucji,  które  dzięki  swojemu
zaangażowaniu w pomoc innym zasługują w pełni na miano „Prawdziwych Celebrytów”.
Wśród tych wyróżnionych znalazło się nasze Szkolne Koło Wolontariatu „Niezapominajka”,
które dzięki swoim licznym działaniom w środowisku zwyciężyło w plebiscycie „Aktywni”
w  roku  2015.  Na  gali  „Niezapominajkę”  reprezentowały:  Natalia  Grabowska,  Justyna
Kubicz oraz Magdalena Jankowska, które przypomniały działania i  osiągnięcia szkolnego
wolontariatu w ostatnich latach oraz osobę opiekuna wolontariatu w tym okresie – siostrę
Małgorzatę Dyrek.

Warto przypomnieć laureatów plebiscytu „Aktywni” z kolejnych lat. Byli nimi:

2007 – Piotr Augustyn

2008  –  Grupa  wolontariuszy  z  Katolickiego  Gimnazjum  Integracyjnego  SPSK  w
Czerwiennem

2009 – Maria Kopytek

2010 – Anna Tylka

2011 – Maria i Józef Staszel

2012 – Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

2013  –  Szkolny  młodzieżowy  wolontariat  przy  I  Liceum Ogólnokształcącym w Nowym
Targu

2015  –  Szkolny  Klub  Wolontariatu  „Niezapominajka”  z  Zespołu  Szkół  Zawodowych  i
Placówek w Krościenku

2016 – wolontariusze z Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej im. Jana Bednarskiego p/w św.
Stanisława Kostki w Nowym Targu.
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Największą  satysfakcją  dla  każdego  wolontariusza  jest  pomoc,  jaką  niesie  osobom
potrzebującym  i  radość,  jaką  im  sprawia.  Największą  nagrodą  wolontariusza  jest
wdzięczność tych, którymi się opiekuje. Niemniej jednak spotkanie „Prawdziwi Celebryci”
było miłym docenieniem i uhonorowaniem wszystkich osób, które poświęciły swój wolny
czas na pomaganie innym. Było nam niezmiernie przyjemnie znaleźć się w tak szacownym
gronie osób zasłużonych w działalności na rzecz innych ludzi. (ET)

V. Podsumowanie
Gmina  Miasto  Nowy  Targ  realizując  cele  Programu  współpracy  w  2017  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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