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 SZANOWNI PAŃSTWO, 
DRODZY MIESZKAŃCY! 

Rok 2020 był inny od poprzednich pod każdym 
względem. Wydarzenia związane z pandemią 
zaskoczyły nas wszystkich, życie stało się trudne, 

pełne niepokoju o zdrowie nasze i naszych bliskich. 
Pandemia nie oszczędzała nikogo, dotknęła każdego 
z nas, nasze rodziny, przyjaciół, znajomych. 

Ważne jest jednak to, że w tym trudnym czasie 
Byliśmy i Jesteśmy Razem. 

Bardzo szybko dostosowaliśmy plany działania 
i plany finansowe do potrzeb, wynikających 
z obowiązujących nakazów, zakazów i obostrzeń. 
Podjęliśmy działania, aby pomagać i wspierać 

naszych mieszkańców, przedsiębiorców, nasze dzieci, młodzież i nauczycieli – 
dla których nauka zdalna stała się wyzwaniem, jednym słowem wszystkich, 
przed którymi pandemia postawiła tak trudne zadania. 

Jako pierwsza gmina w naszym regionie podejmowaliśmy uchwały, 
zarządzenia i decyzje, których celem była realna pomoc i wsparcie 
we wszystkich obszarach życia naszej społeczności. Wszystkie wydziały 
urzędu, jednostki i spółki gminne realizowały swoje zadania bez względu 
na trudności organizacyjne, jakie pojawiały się w wyniku rozszerzającej się 
pandemii. Pragniemy podziękować za zaangażowanie i za pracę Radnym 
naszego miasta, wszystkim pracownikom urzędu oraz gminnych jednostek 
i spółek, a Państwu, drodzy Mieszkańcy, dziękuję za zrozumienie,  
moralne wsparcie i cierpliwość. 

Przedstawiamy skrót Raportu o stanie Miasta za 2020 rok, w którym 
możecie Państwo zapoznać się z wynikami osiągniętymi w roku ubiegłym. 
Pomimo trwającej pandemii zrobiliśmy bardzo dużo, realizowaliśmy 
inwestycje, bieżące naprawy, bieżące zadania służące podnoszeniu jakości 
życia w naszym mieście. Docieraliśmy do Państwa z ofertą kulturalną 
i sportową, byliśmy obecni w przestrzeni wirtualnej. Informowaliśmy, 
że jesteśmy, że pracujemy i jesteśmy gotowi na dalszą pracę 
dla zrównoważonego rozwoju oraz realizację ważnych celów i zadań. 

Raport jest podsumowaniem działań i planów, opisanych w najważniejszych 
strategicznych dokumentach, będących wynikiem rozmów z Państwem 
w konsultacjach społecznych oraz po uwzględnieniu inicjatyw społecznych. 
Wsłuchujemy się w Państwa głosy, aby razem budować przyszłość  
naszego wspólnego „domu” – naszego Miasta. 

Zapraszamy do zapoznania się Raportem. 

Leszek Dorula  
Burmistrz Miasta Zakopane  

wraz z Zastępcami
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DZIAŁANIA MIASTA ZAKOPANE 
W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

ZAKOPANE – #Stopkoronawirusowi

Dla Urzędu Miasta Zako-
pane rok 2020 w związku 
z trwającą pandemią był 

czasem wytężonej pracy, stałego 
monitorowania sytuację i reago-
wania na nowe problemy.

Działania Miasta dotyczyły 
wielu dziedzin i były prowadzone 
od samego początku w sposób 
przemyślany i systematyczny.  
Już od momentu ogłoszenia 
stanu zagrożenia epidemicznego  
w Zakopanem podejmowaliśmy 
wszystkie konieczne kroki, aby 
zapewnić bezpieczeństwo Miesz-
kańcom i pomóc wszystkim po-
trzebującym, a jeszcze wcześniej, 
końcem lutego, powołany zo-
stał zespół, który za te działania 
do tej pory jest odpowiedzialny. 
Przedstawiciele Miasta codzien-
nie uczestniczyli w posiedzeniach 
powiatowego sztabu kryzyso-
wego i pozostawali w kontakcie 
ze wszystkimi służbami.

 POMOC SPOŁECZNA
W pierwszej kolejności, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej re-
agując na rosnące zapotrzebowa-
nie, świadczył i świadczy do dziś, 
wszystkim potrzebującym, zna-
czącą pomoc w postaci zasiłków, 
usług opiekuńczych, dostarczania 
żywności i maseczek.

W okresie od marca  
do 31 grudnia 2020 r.:

 Udzielono pomocy finanso-
wej w wysokości: 270 142,00 zł.

 W związku z zamknięciem 
stołówek działających w placów-
kach edukacyjnych, przyznano 
wsparcie finansowe na zakup 
żywności dla rodzin (osób doro-

słych i dzieci) na łączną kwotę: 
703 954,00 zł.

 Zapewniono pomoc oso-
bom chorym, niepełnospraw-
nym i samotnym w formie usług 
opiekuńczych, 112 osobom udzie-
lono łącznej pomocy w wymiarze 
14 180 godzin. Usługi świadczyło 
10 opiekunek. 

 W ramach akcji „Seniorze 
Zostań w Domu” Miasto współ-
pracowało z harcerzami ZHR oraz 
wolontariuszami z Zespołu Szkół 
Hotelarskich w Zakopanem, do-
starczając osobom starszym żyw-
ność i lekarstwa oraz pomaga-
jąc w załatwieniu pilnych spraw. 
Dzięki tej akcji objęto pomocą 
90 osób.

 Organizowane było dostar-
czenie żywności do osób obję-
tych kwarantanną na podstawie 
informacji z SANEPIDu. Tą formą 
pomocy zostało objętych blisko 
300 osób przebywających w kwa-
rantannie. Osobom w trudnej sy-
tuacji finansowej oferowana była 
także pomoc żywnościowa. 

 Wydawane były produkty 
żywnościowe w ramach Progra - 
mu Operacyjnego Pomoc Żyw-
nościowa 2014–2020 z Europej-
skiego Funduszu Pomocy Najbar-
dziej Potrzebującym. Produkty 
żywnościowe zostały wydane 
dla 1050 osób zgodnie z obowią-
zującymi kryteriami dochodo-
wymi – łącznie wydano ok. 90 ton 
żywności. Na jedną osobę przy-
padło ok. 50 kg żywności.

 Udzielona została pomoc te-
rapeutyczna 17 osobom (47 porad).

Ponadto podczas panującej 
epidemii osoby bezdomne mogły 

przebywać w noclegowni przy 
ul. Spyrkówka 20a. Placówka jest 
czynna całą dobę, dysponuje 
28 miejscami, zapleczem sanitar-
nym, łazienkami, pralnią oraz 
świetlicą z kuchnią, w której można 
przygotować ciepły posiłek. W noc-
legowni przebywało 50 osób.

 ZAKOPIAŃSKI PAKIET 
WSPARCIA DLA 
PRZEDSIĘBIORCÓW 
I MIESZKAŃCÓW

Bardzo szybko, bo już 24 marca, 
został przygotowany i wdrożony 
„Zakopiański Pakiet Wsparcia” 
skierowany do podmiotów go-
spodarczych i organizacji poza-
rządowych, a dający możliwość 
uzyskania ulg w opłatach, podat-
kach i czynszach. Następnie był 
on rozszerzany o kolejne zapisy. 
Indywidualne pakiety wdrożyły 
także jednostki miejskie.

W ramach Pakietu przewi-
dziano:

1. udzielenie ulgi w spłacie 
zaległego zobowiązania podat-
kowego lub innych zobowiązań, 
które nastąpi na indywidualny 
wniosek podatnika, w ramach 
pomocy de minimis. 

Dotyczy to opłat takich jak:
 opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi,
 czynsz najmu od gminnych 

lokali użytkowych,
 czynsz za dzierżawę gmin-

nego gruntu,
 opłata za zajęcie pasa dro-

gowego,
 podatek od nieruchomości.

2. obniżenie wysokości czyn-
szu dzierżawnego o 70% za mie-
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mał 200 szt. kombinezonów Oxy 
Chem za kwotę 34 464,50 zł. 

W związku z wznowieniem 
działalności przez publiczne i nie-
publiczne przedszkola i żłobek – 
dla zapewnienia bezpieczeństwa 
wszystkim pracownikom, opieku-
nom, wychowawcom i ich pod-
opiecznym – Miasto Zakopane 
przekazało do wszystkich pla-
cówek płyny do dezynfekcji rąk 
i powierzchni oraz maseczki.

 PŁYNY DO DEZYNFEKCJI 
DLA MIESZKAŃCÓW

Burmistrz Miasta Zakopane pozy-
skał środki w wysokości 300 tys. 
zł na zakup płynów do dezynfek-
cji. Były one wydawane w specjal-
nym punkcie uruchomionym 
w budynku byłego Gimnazjum nr 2 
przy ul. Sienkiewicza w dniach 
od 15 lipca do 14 sierpnia.

Każda osoba mieszkająca 
w Zakopanem, która zgłosiła się 

z dowodem osobistym, otrzymała  
płyn. Przez tydzień były one  
wydawane także w punktach 
mobilnych w różnych rejonach 
Miasta (Olcza, Harenda, Krzep-
tówki, Skibówki, Cyrhla, Parda-
łówka, Kasprusie, Choćkowskie, 
Gubałówka), co pozwoliło na za-
opatrzenie osób mieszkających 
z dala od centrum i tych, które 
miały ograniczone możliwości mo-
bilne. Łącznie wydano 6000 bu-
telek. 

przekazał ponad 10 000 szt. ma-
seczek wielorazowych. Ponadto 
rozdawaliśmy również maseczki 
jednorazowe dla naszych miesz-
kańców, przy okazji akcji wyda-
wania płynów do dezynfekcji, 
w ilości ok. 5000 szt. 

 ŚRODKI OCHRONY 
OSOBISTEJ

Miasto Zakopane wsparło za-
kopiańskie służby przekazując 
środki ochrony osobistej: ma-
seczki, kombinezony ochronne 
pełne, rękawiczki oraz płyn 
do dezynfekcji. Podobne wyposa-
żenie miała także do dyspozycji 
i wykorzystywała w swoich działa-
niach Straż Miejska.

Komenda Powiatowa Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Za - 
kopanem otrzymała sprzęt 
ochrony osobistej w postaci  
150 szt. kombinezonów Oxy 
Chem, 150 szt. masek ochron-
nych Oxy Line i 50 litrów płynu 
dezynfekującego za łączną kwotę 
19 704,50 zł.

Jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Olczy otrzymała  
50 szt. maseczek FFP3, 500 szt. 
maseczek chirurgicznych, 60 szt. 
kombinezonów ochronnych  

Oxy chem, 30 litrów płynu de-
zynfekującego, rękawiczki 
ochronne, a także 2 szt. genera-
torów ozonu 14 g/h, DS-14 o war-
tości ok. 5500 zł.

Szpital Powiatowy im. dra 
Tytusa Chałubińskiego otrzy-

siące kwiecień i maj dla Przed-
siębiorców, którzy prowadzą 
swoje działalności w lokalu,  
czy też na gruncie stanowiącym 
własność gminy.

Na wniosek Burmistrza pod-
jęta została uchwała Rady Miasta 
Zakopane w sprawie przedłuże-
nia terminów płatności rat po-
datku od nieruchomości płat-
nych w maju i czerwcu przed-
siębiorcom, którzy do 17 sierpnia 
złożyli odpowiedni wniosek.

Na sesji Rady Miasta Zakopane 
14 maja podjęta została uchwała 
o zmianie stawki opłaty za zajęcie 
pasa drogowego na tzw. ogródki 
gastronomiczne, która obniżona 
została o 78% przy ulicy Krupówki 
oraz o 75% w pozostałych loka-
lizacjach. Dotyczyła ona całego 
Zakopanego i każdej działalno-
ści gastronomicznej.

Zawieszony został pobór opłat 
i kontroli w strefie płatnego par-
kowania do 8 maja 2020 r.

W przedszkolach i punk-
tach przedszkolnych prowadzo-
nych przez Gminę Miasto Zako-
pane Rodzice nie ponosili opłat 
za czas, w którym jednostki za-
wiesiły działalność.

 INWESTYCJE I BUDŻET
Epidemia koronawirusa posta-
wiła nas przed trudnymi wyzwa-
niami i decyzjami związanymi 
z budżetem miasta i koniecznymi 
oszczędnościami. Nie wstrzyma-
liśmy jednak najważniejszych in-
westycji. Pozyskaliśmy także fun-
dusze na kolejne, takie jak mo-
dernizacja ul. Przewodnika Józefa 
Krzeptowskiego z Funduszu Dróg 
Samorządowych w wysokości  
1,8 mln zł. Prowadziliśmy bieżącą 
naprawę dróg.

 MASECZKI  
DLA MIESZKAŃCÓW

Urząd Miasta Zakopane oraz 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej dla seniorów i osób potrze-
bujących z terenu Zakopanego 
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Drugim etapem zabezpie-
czania mieszkańców w środki 
ochrony osobistej, prowadzonym 
od początku października, było 
rozdawanie 5-litrowych pojem-
ników z płynem poprzez punkty 
mobilne. Dla każdego lokalu 
(punktu adresowego) z terenu 
Gminy Miasto Zakopane przezna-
czony był jeden pojemnik płynu. 
W tym etapie rozdano 3000 pa-
kietów, w które wchodził płyn 
i zestaw maseczek ochronnych. 

Poza indywidualnymi miesz-
kańcami Zakopanego, płyny 
przekazano do szkół podstawo-
wych, przedszkoli, parafii z terenu 
Gminy Miasto Zakopane, a także 
organizacjom pozarządowym, 
klubom sportowym, instytucjom 
kultury oraz Miejskiemu Ośrod-
kowi Pomocy Społecznej. Akcja 
cieszyła się ogromnym zaintere-
sowaniem.

Cały czas apelowaliśmy także 
do mieszkańców i turystów o za-
chowanie ostrożności i przestrze-
ganie wszystkich obowiązujących 
zasad związanych ze społecznym 
dystansem, noszeniem maseczek 
i dezynfekcją.

 DEZYNFEKCJA MIASTA
Akcję dezynfekcji ulic i ciągów 
pieszych systematycznie przepro-
wadzała miejska spółka Tesko. 
Objęła ona najbardziej uczęsz-
czane ulice i ciągi piesze naszego 
miasta, w tym teren Równi Kru-
powej i ul. Krupówki. Dezynfe- 
kowane były m.in. kosze uliczne, 
poręcze, stojaki rowerowe i ławki, 
wiaty przystankowe, a także 
przejście podziemne wraz z win-
dami przy ul. Kościelskiej. Płyn 
dezynfekujący (podchloryn 
sodu) jest bezpieczny dla ludzi 
oraz zwierząt.

 ZAKUP LAPTOPÓW  
DLA UCZNIÓW

Miasto Zakopane zakupiło lap-
topy, które mają ułatwić dzie-
ciom i młodzieży szkolnej udział 
w zajęciach prowadzonych w ra-
mach zdalnego nauczania. Tra-
fiły one do uczniów, którzy do tej 
pory mieli utrudniony dostęp 
do sprzętu komputerowego. 
Jest to wynik złożenia wniosków 
w ramach Konkursów Granto-
wych „Zdalna Szkoła – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
w systemie kształcenia zdalnego”, 

w którym Gmina Miasto Zako-
pane otrzymała maksymalną 
kwotę dofinansowania. Laptopy 
zakupione w ogólnej kwocie 
184 805,32 zł zostały przekazane 
do szkół, a docelowo do uczniów. 
Po zakończeniu obecnego stanu 
epidemii sprzęt wróci do szkół 
i pozostanie na wyposażeniu  
danej placówki oświatowej.

 KULTURA I PROMOCJA
Nie zapomnieliśmy w tym trud-
nym czasie o kulturze i promocji. 
Miasto Zakopane szybko dostoso-
wało swoje działania do szczegól-
nej sytuacji związanej z epidemią 
i już początkiem kwietnia rozpo-
częło kampanię „Sercem w Zako-
panem”, która była odpowiedzią 
na potrzeby turystów i przedsię-
biorców z branży turystycznej. 
Działania te skupiły się ze zrozu-
miałych powodów w przestrzeni 
wirtualnej – na stronie interneto-
wej Zakopane.pl oraz w mediach 
społecznościowych. Rozpozna-
walnym ich znakiem stał się lo-
gotyp serca z napisem „Sercem 
w Zakopanem”.

Celem kampanii było zachę-
cenie turystów poprzez wirtualny 
stały kontakt do podtrzymania 
zainteresowania naszym mia-
stem i zmiany terminu pobytu, 
zamiast jego odwoływania.

Do włączenia się w kampanię 
zaproszeni zostali także Przed-
siębiorcy. Na początku kwietnia 
na adresy mailowe podmiotów 
zarejestrowanych w ewidencji 
obiektów noclegowych oraz Ba-
zie Noclegowej rozesłane zostały 
szczegółowe informacje o kam-
panii (blisko 450 adresatów). 

Dobrym pomysłem okazała 
się szczególnie nakładka na zdję-
cia profilowe na Facebooku, która 
umożliwiła użytkownikom wy-
rażenie swojego zaangażowania 
i przywiązania do naszego Miasta.

W kampanię „Sercem w Za-
kopanem” wpisały się także po-
szczególne wydarzenia sezonu 
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letniego, w tym także dwa naj-
większe festiwale.

W wirtualnej przestrzeni za-
istniały wystawy Miejskiej Galerii 
Sztuki, Czerwonego Dworu oraz 
projekty takie jak „Codziennik  
Zakopiański” i miesięcznik Zako-
pane.pl. Dedykowany dzieciom 
i młodzieży program COOL- 
-turalny Człowiek realizowany  
był on-line.

Szczególny nacisk położyli-
śmy na kontakt z Mieszkańcami 
poprzez media społecznościowe 
i stronę zakopane.pl – wiele po-
stów i filmów zamieszczonych 
w ramach kampanii „Zakopane 
zostaje w domu” przekazywało 
najważniejsze informacje zwią-
zane z pandemią i trwającymi 
działaniami miasta.

W sierpniu, dostosowując się 
do zmieniającej się dynamicznie 
sytuacji, zaprosiliśmy do śledze-
nia i wspierania nowej odsłony 
kampanii „Sercem w Zakopa-
nem”. Pomogła ona zbudować 
społeczność osób związanych 
z naszym miastem, stających 
się jego propagatorami i am-
basadorami, angażujących się 
we wspólne wirtualne działania, 
ale też realnie planujących ko-
lejne pobyty w Zakopanem.

Kampania zapraszała do Za-
kopanego, miasta pełnego urok-
liwych miejsc i gościnnych ludzi,  
położonego u stóp najpiękniej-
szych gór Polski! Wszystkie 
te uroki i atrakcje przywoły-
waliśmy w jej nowej odsłonie, 
na którą złożyły się m.in. krótkie 
filmiki prezentowane co tydzień 
w mediach społecznościowych 
w siedmiu tematycznych cyklach:

 Zwiedzamy Zakopane
 Fascynujący Folklor
 Spragnieni Sztuki
 Piękna Przyroda
 Zadziwiające Zabytki
 Szlakiem Sportu
 Kocham Kuchnię

Przygotowywaliśmy je nie 
tylko bezpośrednio z myślą o tu-

rystach, ale także mając na uwa-
dze współpracę z branżą tury-
styczną, która z jednej strony 
potrzebowała w tych trudnych 
czasach wsparcia, a z drugiej 
strony wykorzystując nasze mate-
riały mogła przyłączyć się do sze-
rokiej promocji Zakopanego. 

Strona: www.zakopane.pl
Facebook: ZakopaneOfficial
Instagram: zakopane_official
YouTube: Urząd Miasta Zako-

pane
Hasztagi: #SercemwZakopa-

nem #ZakopaneZaprasza  
#OcalmyPolskąTurystykę 
#OdpoczywajwPolsce

Przesłanie nowej odsłony 
kampanii „Sercem w Zakopa-
nem” brzmiało:

 Niech nadal towarzyszy 
nam hasło #SercemwZakopa-
nem, niezależnie od tego, czy je-
steście już Państwo z nami w sto-
licy Polskich Tatr, wspominacie 
minione wizyty, czy też planuje-
cie kolejne. Chcemy cały czas po-
zostać z Państwem w kontakcie, 
zachęcając także do wirtualnego 
poznawania uroków i historii na-
szego Miasta. Mamy nadzieję, 
że zarówno przygotowane przez 
nas informacje i ciekawostki, 
a także przywoływane przez Pań-
stwa wspomnienia spędzonych 
miłych chwil w Zakopanem spra-
wią, że tym chętniej wrócą Pań-
stwo do nas w przyszłości.

Podjęta została także współ-
praca z Małopolską Organizacją 
Turystyczną, która poprzez swoje 
kanały informowała o zakopiań-
skiej kampanii (www.visitmalo-
polska.pl, www.facebook.com/
MSIT.OdkryjMalopolske,  
www.facebook.com/mot.krakow). 
Z kolei Zakopane korzystało także 
z materiałów przygotowanych 
przez MOT.

 BEZPIECZNE WAKACJE 
W ZAKOPANEM

Przeprowadzona została akcja 
„Bezpieczne Wakacje w Zako-

panem”. W przestrzeni publicz-
nej, w witrynach sklepowych, 
na miejskich słupach oraz w za-
kopiańskich instytucjach pojawiły 
się plakaty w graficzny sposób 
przypominające o najważniej-
szych zasadach dot. zachowa-
nia dystansu, noszenia maseczek 
i dezynfekcji rąk. Równolegle 
informacje przekazywane były 
w internecie i mediach społecz-
nościowych. Z kolei Straż Miejska 
sukcesywnie prowadziła kampa-
nię informacyjną za pomocą od-
twarzanych z głośników komuni-
katów.

 #BezpieczneWakacje 
#StopKoronawirusowi #Bezpiecz-
neZakopane

Aby wakacje w Zakopanem 
dla wszystkich były bezpieczne, 
przypominaliśmy zarówno od-
wiedzającym nas Turystom, 
jak i Mieszkańcom o kluczowych  
zasadach bezpieczeństwa. 
Do udziału w akcji „Bezpieczne 
wakacje w Zakopanem” zapro-
siliśmy także przedsiębiorców – 
właścicieli sklepów, restauracji 
i punktów usługowych. Trwała 
dystrybucja plakatów przypomi-
nających o konieczności zacho-
wania dystansu społecznego,  
zasłaniania nosa i ust oraz dezyn-
fekowania rąk. 

Można było je odbierać 
w Urzędzie Miasta Zakopane  
oraz w Punkcie Wydawania  
Płynów do Dezynfekcji w byłym 
Gimnazjum nr 2 przy ul. Sien-
kiewicza. Zachęcaliśmy, by przed-
siębiorcy umieszczali plakaty 
w widocznych miejscach,  
np. przy kasach, w witrynach 
sklepowych i dbali o przestrze-
ganie zasad przez swoich klien-
tów. Akcji towarzyszyło hasło  
„Dbaj o zdrowie swoje i innych”.  
Plakaty pojawiły się także 
na miejskich słupach i w zako-
piańskich instytucjach. Plakaty 
można było także pobrać w wer-
sji elektronicznej z naszej strony 
www.zakopane.pl.
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Na 31 grudnia 2020 r. 
Zakopane zamiesz-
kiwało 26 408 osób. 

Na pobyt stały zameldowano  
640 osób (w tym 6 cudzoziem-
ców). Na przestrzeni 2020 r. 
w UM Zakopane wymeldowało 
się z pobytu stałego 573 osoby. 
Z kolei na pobyt czasowy zamel-
dowano 638 osób (w tym cudzo-
ziemców 374). Udostępniono  
339 informacji adresowych. Wy-
dano 749 zaświadczeń o zamel-
dowaniu na pobyt stały i czasowy 
oraz 203 zaświadczenia o stanie 
zameldowania w budynku. Na-
dano 222 numery ewidencyjne 
PESEL przy zameldowaniu lub 
na wniosek. 

Wszczęto 32 postępowania 
administracyjne o wymeldowanie 
z pobytu stałego, w tym 25 za-
kończonych decyzji o wymeldo-
waniu z pobytu stałego. Wydano 
21 decyzji o wpisaniu do stałego 
rejestru wyborców. W związku 
z wyborami Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej wydano 1081 
zaświadczeń o prawie do głoso-
wania poza miejscem zameldo-
wania oraz przyjęto 3112 wnioski 
o dopisanie do spisu wyborców.

Prace związane z przygotowa-
niem Narodowego Spisu Pow-

szechnego w gminie Zako-
pane – weryfikacja i aktuali-

zacja około 4000 pozycji wykazu 
adresowo-mieszkaniowego 
w programie udostępnionym 
przez Główny Urząd Statystyczny. 

 DOWODY OSOBISTE
 przyjęto 1811 wniosków o wy-

danie dowodu osobistego w tym 
447 z poza terenu Zakopanego,

 237 wniosków drogą elek-
troniczną,

 wydano 1788 dowodów  
osobistych,

 przyjęto 289 zgłoszeń 
o utracie dowodu osobistego, 

 udostępniono 44 informa-
cje z dokumentacji dowodów 
osobistych, 

 nadano 10 numerów ewi-
dencyjnych PESEL obywatelom  
Polski przy wyrabianiu dowodu  
osobistego.

 AKTY STANU CYWILNEGO
Urząd Stanu Cywilnego w Zako-
panem w roku 2020 sporządził 
869 aktów urodzenia, 382 aktów 
małżeństwa oraz 567 aktów zgonu. 

 GOSPODARKA 
W 2020 r. w Urzędzie Miasta Za-
kopane do Centralnej Ewidencji 
Informacji o Działalności Gospo-
darczej zgłoszono 180 działalno-
ści gospodarcze, natomiast wy-
kreślono ich 141. 

 POZOSTAŁE DANE 
STATYSTYCZNE

Działalność gospodarcza (liczba 
złożonych wniosków CEiDG):

 1277 dokonanych zmian 
w działalności

 733 dokonanych zawieszeń 
działalności

 398 wznowień działalności
 363 liczba wniosków złożo-

nych spoza terenu gminy Zakopane
 
Zezwolenia na alkohol – liczba 
zezwoleń w gastronomii

 303 A (o zawartości alko-
holu do 4,5% oraz piwo)

 287 B (o zawartości alko-
holu powyżej 4,5% do 18% z wy-
jątkiem piwa)

 218 C (o zawartości alko-
holu powyżej 18%)
 
Zezwolenia na alkohol – liczba 
zezwoleń w detalu (sklepy)

 103 A (o zawartości alkoholu 
do 4,5% oraz piwo) 

 101 B (o zawartości alkoholu 
powyżej 4,5% do 18% z wyjątkiem  
piwa)

 97 C (o zawartości alkoholu 
powyżej 18%)

Zgodnie z uchwałą – ilość limitów 
 gastronomia A-350, B-350, 

C-350
 detal (sklepy) A-180, B-180, 

C-150

Zezwolenia jednorazowe 
 wydano 30 zezwoleń 

W roku 2020 wydano 333 ze-
zwolenia na sprzedaż alkoholu 
w gastronomi i detalu oraz 55 de-
cyzji o wygaszeniu zezwoleń.

Licencje TAXI
 liczba licencji – 629
 nowe wydane licencji – 60
 wygaszone licencje – 22
 zmiany licencji – 42

MIESZKAŃCY ZAKOPANEGO 
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Obszar gminy Zakopane, 
z wyłączeniem terenów 
położonych w granicach  

Tatrzańskiego Parku Narodo-
wego, jest objęty obowiązują-
cymi miejscowymi planami za-
gospodarowania przestrzennego 
na około 96% powierzchni. Ogó-
łem na obszarze gminy miasto 
Zakopane obowiązuje 31 pla-
nów miejscowych.

planami miejscowymi. Natomiast 
nie zerwano żadnej już wcześniej 
podpisanej umowy.

Zgodnie z obowiązującym pro-
gramem sporządzania planów 
miejscowych, przyjętych zarzą-
dzeniem Nr 178/2018 Burmistrza 
Miasta Zakopane z dnia 24 lipca 
2018 r. w sprawie programu spo-
rządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzen-

nego w mieście Zakopane na lata 
2018–2022 z perspektywą do roku 
2025, kontynuowane były prace 
nad sporządzeniem planów miej-
scowych lub ich zmian: Kościeli-
ska, Zakopianka, Harenda – Wy-
ciągi, Gubałówka I, Olcza, Szymo-
ny – Ustup, Zwijacze, Króle, Haren-
da. Zakończono prace i uchwa-
lono zmiany planów miejsco-
wych: Strążyska – Małe Żywczań-
skie dla działki nr 590, Bachledzki 
Wierch, Nosal – stacja narciarska. 
Przekazano do Biura Rady Miasta 
projekt zmiany planu miejsco-
wego Rówień Krupowa.

 MIEJSCOWY PLAN 
ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 
NOSAL – STACJA 
NARCIARSKA

Na XXIV sesji Radni Miasta Zako-
pane podjęli uchwałę w sprawie 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego NOSAL – 
STACJA NARCIARSKA. Dokument 
stanowi kompleksowe opracowa-

nie planistyczne, obejmujące te-
reny, na których obowiązywał 
do tej pory plan miejscowy NOSAL 
(podnóże stoku), jak i tereny do-
tychczas nieobjęte planem miej-
scowym (leżące na obszarze Ta-
trzańskiego Parku Narodowego).

Na podstawie uchwalonego 
planu możliwy będzie rozwój ist-
niejącego ośrodka narciarskiego. 
Inwestor będzie miał możliwość 
zmodernizowania starej kolei krze-
sełkowej, poszerzenia trasy nar-
ciarskiej, wykonania instalacji 
do naśnieżania i oświetlenia stoku, 
a także stworzenia profesjonalnego 

PLANOWANIE 
PRZESTRZENNE

 DZIAŁANIA 
PLANISTYCZNE

Z powodu pandemii koronawi-
rusa i związanych z nią zmian 
budżetu Gminy oraz utrudnień 
związanych z przeprowadzeniem 
fragmentów procedury – dysku-
sji publicznej, zostało wstrzyma-
nych przygotowanie pięciu no-
wych procedur przetargowych, 
mających na celu wyłonienie wy-
konawców nowych zmian pla-
nów miejscowych. Zmian – po-
nieważ obszary, których dotyczą 
wstrzymane procedury przetar-
gowe, są objęte obowiązującymi 
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zaplecza technicznego stacji. 
Wszystko to umożliwi dostosowa-
nie stoku do standardów Między-
narodowej Federacji Narciarskiej 
FIS i uzyskanie odpowiedniej ho-
mologacji, umożliwiającej rozgry-
wanie zawodów rangi międzyna-
rodowej.

 UCHWAŁA 
KRAJOBRAZOWA

Kontynuowano prace nad ustale-
niem zasad i warunków sytuowa-
nia obiektów małej architektury, 
tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, ich 
gabarytów, standardów jakościo-
wych oraz rodzajów materiałów 
budowlanych, z jakich mogą być 
wykonane, na terenie Gminy Mia-
sto Zakopane Rok 2020 zakoń-
czono ważnym etapem procedu-
ry sporządzenia projektu uchwały 
krajobrazowej, czyli jego wyłoże-
niem do publicznego wglądu.

Jednym z głównych założeń  
opracowania uchwały jest upo-
rządkowanie Zakopanego 
pod względem rozmieszczenia 
tablic i urządzeń reklamowych, 
które obecnie dominują w prze-

strzeni miejskiej, zakłócając wi-
zualny odbiór terenów o najwyż-
szych w skali kraju walorach kra-
jobrazowych. Ideą było uczynie-
nie Zakopanego miastem wolnym 
od powszechnej „reklamozy”. 

 PARK KULTUROWY 
OBSZARU ULICY 
KRUPÓWKI 

Rok 2020 upłynął pod znakiem 
pandemii koronawirusa SARS-
-COV-2. Rządowe obostrzenia 
nałożone na przedsiębiorców, 
jak np.: zamknięcie lokali w ob-
rębie konkretnych branż, dozwo-
lenie sprzedaży posiłków jedynie 
na wynos, limity w ilości klien-
tów mogących przebywać jed-
nocześnie w lokalu oraz ogól-
nospołeczny dystans, znacznie 
wpłynęły na ogólny wygląd prze-
strzeni publicznej w obszarze 
parku kulturowego.

Zmniejszenie dochodów z pro-
wadzonych działalności skutecz- 
nie odwiodło przedsiębiorców 
od inwestowania w rzeczy drugo - 

planowe, jak nowe szyldy. W związ-
ku z tym, na terenie Parku Kultu-
rowego obszaru ulicy Krupówki 
pojawiła się niewielka ilość no-
wych, stałych nośników reklamo-
wych. Nowi dzierżawcy lokali, 
przed wykonaniem szyldów, 
uzgadniali ich projekty, przez co 
na terenie parku pojawił się ko-
lejny lokal dostosowany do zasad 
parku, odznaczony specjalnym 
certyfikatem – butik Moliera2.
com, przy ul. Krupówki 43. 

W celu większego uporząd-
kowania przestrzeni, w szczegól-
ności zajmowanej przez portreci-
stów, wykonujących działalność 
w obrębie ulicy Krupówki, Zespół 
ds. Zarządzania Parkiem Kultu-
rowym obszaru ulicy Krupówki 
opracował wzór stoiska dla por-
trecistów. Wprowadzone w ten 
sposób ujednolicenie, w dużym 
stopniu wyeliminowało chaos 
przestrzenny i wpłynęło pozytyw-
nie na estetykę terenu. 

Ograniczona działalność han-
dlowo-usługowa wpłynęła rów-
nież na zmniejszenie ilość inter-
wencji przeprowadzonych przez 
funkcjonariuszy Straży Miejskiej 
w kontekście egzekwowania 
przestrzegania obowiązującego 
prawa miejscowego. Straż Miej-
ska w zakresie naruszeń zapisów 
Uchwały podjęła łącznie 465 in-
terwencji, udzieliła 186 pouczeń, 
wystawiła 110 mandatów karnych 
na łączna kwotę 30 270 zł, skie-
rowała 8 wniosków do Sądu oraz 
wysłała 1 zawiadomienie do Po-
wiatowego Inspektoratu Nad-
zoru Budowlanego.
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 POWIETRZE
1. Wymiana starych kotłów 
programy ze wsparciem Unii  
Europejskiej 

Projekty współfinansowane 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014–2020:  
Regionalna polityka energe-
tyczna, działanie 4.4 Redukcja 
emisji zanieczyszczeń do powie-
trza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie 
poziomu niskiej emisji – SPR oraz 
poddziałanie 4.4.3. W ramach 
RPO do końca 2020 r. miesz-
kańcy zlikwidowali 509 pieców, 
kotłów, trzonów kuchennych 
a na ich miejsce zamontowano 
448 nowoczesnych ekologicz-
nych urządzeń grzewczych. 

do kosztów grzewczych, jakie po-
nosili używając systemu ogrzewa-
nia opartego na paliwie stałym 
spalanym w nieekologicznym 
źródle ciepła.

 zwolnienie z podatku 
od nieruchomości 

Od dnia 01.01.2017 r. osoba 
ogrzewająca swój budynek 
mieszkalny źródłem ekologicz-
nym, ma możliwości zwolnie-
nia z podatków od nierucho-
mości. Okres zwolnienia wynosi 
5 lat. W 2020 r. powierzchnia 
zwolniona od podatku wynosiła 
257 199,08 m2 – co przekłada się 
na kwotę 192 899,31 zł/rok. 

2. Projekt LIFE 14 IP PL 021 – 
Ekodoradca

W ramach programu 
realizuje się m.in. doradz-
two mieszkańcom pla-
nującym wymianę pieca, 
badania próbek popiołu 
w celu wykrycia spalania 
odpadów, edukację ekolo-
giczną dzieci i młodzieży. 

3. Rozbudowa sieci  
geotermalnej 
i gazowej – współpraca 
z właścicielami sieci PEC 
Geotermia Podhalańska 
oraz Polską Spółką 
Gazownictwa 

Urząd Miasta Zakopane w po-
rozumieniu z Polską Spółką Ga-

zownictwa pomagał mieszkań-
com w wypełnianiu wniosków 
o przyłączenie się do sieci ga-
zowej następnie przekazywał 
te wnioski do gestora sieci dzięki 
czemu możliwe było wykona-
nie kompleksowej analizy eko-
nomicznej dla szeregu przedsię-
wzięć inwestycyjnych. 

4. Inwentaryzacja źródeł ciepła 
Urząd Miasta Zakopane pro-

wadzi inwentaryzację źródeł cie-
pła zainstalowanych w budyn-
kach na terenie Miasta Zako-
pane. W roku sprawozdawczym 
wysłana została korespondencja 
do wszystkich punktów adreso-
wych wraz z Kartą Inwentaryza-
cyjną. Baza inwentaryzacji za-
wiera dane z 469 budynków. 

5. Analiza stanu jakości 
powietrza w Zakopanem 

Urząd Miasta Zakopane 
na bieżąco monitoruje wy-

niki jakości powietrza w mieście 
oraz sporządza stosowne ana-
lizy na potrzeby sprawozdawcze 
oraz w celu informowania miesz-
kańców. Obserwuje się systema-
tyczny spadek ilości zanieczysz-
czeń w powietrzu. Dopuszczalne 
średnie stężenie pyłu PM 10 wy-
nosi 40 µg/m3. 

OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2020 r. w programie RPO 
przyjęto 127 wniosków na wy-

mianę kotłów, zawarto 138 umów 
z mieszkańcami. Rozliczono 
(wypłacono) 144 dotacji. Wy-

mieniono w sumie 213 urządzeń 
grzewczych na paliwa stałe 

(część wnioskodawców likwido-
wała dwa źródła ciepła). W miej-

sce zlikwidowanych urządzeń 
zamontowano 163 ekologiczne 

urządzenia grzewcze. 

Dodatkowe mechanizmy 
wsparcia mieszkańców, którzy 
wymieniają piec na ekologiczne 
źródło ciepła:

 program osłonowy
Z inicjatywy Burmistrza 

uchwalony został przez Radą 
Miasta dnia 30 grudnia 2020 r.  
Lokalny Program Osłonowy, 
który umożliwia dofinansowanie 
dla osób, które ponoszą zwięk-
szone koszty grzewcze związane 
z używaniem ekologicznego sys-
temu ogrzewania, w stosunku 
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W 2020 r. w Zakopa-
nem utrzymał się bardzo 

dobry wynik 25 µg/m3 
(znacznie niższy niż po-

ziom dopuszczalny). 

 ZWIERZĘTA
1. Zapewnienie opieki  
nad bezdomnymi psami

1 stycznia 2020 r. w schroni-
sku w Nowym Targu przebywało 

25 psów z terenu Zakopanego. 
W ciągu całego zeszłego roku 
do schroniska przekazano  
31 zwierząt. 35 psów zostało  
adoptowanych.

2. Koty
W okresie zimowym 2020/2021 

bezdomnym kotom zapewniono 
315 kg suchej karmy zakupionej 
przez Urząd. Karmę w miejscach 
występowania bezdomnych ko-
tów wykładali społeczni opieku-
nowie. W celu ograniczenia roz-
woju populacji kotów wolno ży-
jących sfinansowano leczenie 

i sterylizację/kastrację kotów 
bezdomnych oraz sterylizację 

kotek właścicielskich. Zabiegami 
objęto 256 zwierząt.

3. Zdarzenia drogowe 
z udziałem zwierząt

Gmina zawarła umowę 
z lokalną Fundacją Zwierzęta 
Podhala na zapewnienie opieki 
nad bezdomnymi psami i kotami 
poszkodowanymi w zdarzeniach 
drogowych, do których doszło 
na terenie Gminy Miasto Zako-
pane. W 2020 r. w ten sposób 
udzielono pomocy 14 poszkodo-
wanym zwierzętom.

4. Zwierzęta dzikie
Podjęto współpracę z Ośro-

dek Rehabilitacyjnym dla dzikich  
zwierząt „Leśne Pogotowie” 
w Mikołowie w celu pomocy dzi-
kim zwierzętom rannym w wy-
padkach drogowych albo wsku-
tek innego typu zdarzeń loso wych. 
W 2020 r. do ośrodka z terenu 

Zakopanego trafiło 9 zwierząt 
(jeże, wiewiórki, krogulec).

 ZIELEŃ MIEJSKA, 
W TYM ZADRZEWIENIE

1. Zakres prac w zieleni miejskiej 
obejmuje: m.in. bieżące 
utrzymywanie czystości, 
grabienie i koszenie 
powierzchni terenów 
zieleni miejskiej.

Łączna powierzchnia utrzy-
mywana w naszym mieście:  
296 576 m2.

2. W zakresie zakładania 
i utrzymywania nasadzeń 
kwietnych – rabat i kwietników, 
rekultywacji zieleńców, 
opieki nad miejscami 
pamięci narodowej, sadzenia 
i pielęgnacji żywopłotów – 
prace ogrodnicze realizowane 
są przez firmę zewnętrzną. 

Zakres prac ogrodniczych 
w 2020 r. obejmował m.in.:

 nasadzenia jednoroczne – 
pow. 345 m2

 rabaty naturalistyczne – 
pow. 122 m2

 utrzymywanie kwietników, 
mis, donic i wież kwiatowych – 
635 szt.

 zakładanie i utrzymywanie 
rabat trwałych – pow. 9512 m2

 pielęgnacja żywopłotów 
i krzewów – 6163 mb + 5675,5 m2

 sadzenie cebul kwiatów 
wiosennych – 7356 szt.

 zakładanie i utrzymywanie 
łąk kwietnych – pow. 285 m2 

3. W trosce o poprawę czyste go  
powietrza i zasoby przyrody 
w 2020 r. Gmina Miasto Zakopane
wprowadziła pilotażowy 
program polegający na:

 ograniczeniu koszenia 
trawników i rezygnacji z grabie-
nia jesiennego zieleńców na nie-
ruchomościach gminnych, 

 pozostawieniu w parkach 
i na skwerach stosów liści dają-
cych schronienie dzikiej faunie, 
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 zakładaniu rabat naturali-

stycznych i sadzeniu drzew żywo-
płotowych i krzewów dla zapew-
nienia bezpiecznego przemiesz-
czania się i hibernowania dzikiej 
fauny, 

 montowaniu na pniach 
drzew gminnych budek lęgo-
wych dla ptaków, a w szkołach 
hotelików dla owadów. 

4. W ramach zwalczania roślin 
barszczu Sosnowskiego Gmina 
Miasto Zakopane pozyskuje 
dofinansowanie z WFOŚiGW 
w ramach programu  
pn. „Likwidacja barszczu 

Sosnowskiego na terenie Gminy 
Miasto Zakopane”. 

W 2020 r. była to kwota  
27 605,57 zł, zakres prac obejmo-
wał 5,73 ha powierzchni. 

5. Gospodarka zadrzewieniem 
w 2020 r.:

 W ramach utrzymywania  
zadrzewienia gminnego, na pod-
stawie decyzji Starosty Tatrzań-
skiego i pozwoleń Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków 
w 2020 r., podjęto następujące 
działania: pielęgnacja drzew 
gminnych, pielęgnacja drzew 
w ramach skrajni drogi, usuwanie 

drzew i krzewów oraz nasadze-
nia drzew.

 W ramach utrzymywania 
pomników przyrody w 2020 r. 
wykonano prace pielęgnacyjno- 
-konserwatorskie 15 szt. drzew.

 W celu zapewnienia bez-
pieczeństwa dla osób i mienia 
przeprowadzono szczegółowe 
badania – ekspertyzy dendro- 
logiczne (prześwietlenie wnę- 
trza pni drzew przy użyciu to-
mografu komputerowego  
i wykonanie testu obciążenio-
wego) 105 szt. drzew rosnących 
na terenie Gminy Miasto Zako-
pane.

GOSPODARKA ODPADAMI

Gmina Miasto Zakopane 
z dniem 1 sierpnia 2020 r.  
wprowadziła ustawowy 

obowiązek prowadzenia segre-
gacji odpadów komunalnych, 
na wszystkich nieruchomościach, 
a co za tym idzie wprowadzono 
nowe zasady naliczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, nowy wzór dekla-
racji o wysokości opłaty jak rów-
nież nowe stawki opłaty w celu 
zapewnienia bilansowania kosz-
tów i przychodów funkcjonowa-
nia systemu gospodarowania od-
padami komunalnymi.

Niesegregowane odpady komunalne 12 510,300 Mg
Selektywnie zebrane odpady komunalne 3 911,500 Mg

W 2020 r. organizowano 
zbiórki odpadów elektrycznych 
i elektronicznych, chemikaliów, 
baterii, przeterminowanych le-
ków itp. oraz odpadów wielkoga-
barytowych typu meble. W czasie 

OPIS ILOŚĆ [MG]

Opakowania z papieru i tektury 434,040

Zmieszane odpady opakowaniowe 790,920

Opakowania ze szkła 959,480

Odpady ulegające biodegradacji 551,060

Gruz ceglany 103,240

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

348,660

Tekstylia 7,640

Odpady wielkogabarytowe 668,900

Urządzenia zawierające freony 6,240

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne  
niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki

10,340

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 6,420

Zużyte opony 24,560W okresie od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2020 r. 

zgodnie z przedkładanymi
sprawozdaniami, na tere-

nie Miasta Zakopane  
zebrano 16 421,800 Mg 

odpadów komunalnych.

akcji zebrano łącznie 673,86 Mg  
odpadów.

 WYSPA EKOLOGICZNA
Na terenie Gminy Miasto Za-

kopane, przy ul. Wojdyły 25  
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zlokalizowany jest punkt selek-
tywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych tzw. „wyspa ekologiczna”. 
Na jej terenie można bezpłatnie 
oddać posegregowane odpady 
tj.: papier, plastik, metal, szkło 
jak również zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, AGD, che-
mikalia (farby, lakiery, przetermi-
nowane środki ochrony roślin), 
zużyte akumulatory, ogniwa i ba-
terie galwaniczne, metale, opony, 
tekstylia, przeterminowane lekar-
stwa oraz odpady wielkogabary-
towe, w tym meble.

 WYWÓZ ODPADÓW 
Z KOSZY ULICZNYCH

W ramach powierzenia odebrano 
i opróżniono następujące ilości: 

 256 126 szt. koszy ulicznych
 1460 szt. worków pocho-

dzących z akcji oczyszczania  
miasta

 22 198 szt. worków z tzw. 
podrzutami 

 2459,50 m3 odpadów luzem
 760 szt. kratki ściekowe
 15 967 szt. koszy znajdują-

cych się na przystankach

 145,50 szt. pojemników  
1100 l znajdujących się 
na dworcu – Chramcówki

 12 szt. pojemników 120 l
 12 szt. pojemników 360 l
 368 szt. pojemników 1100 l
 4334 szt. worków ze sprzą-

tania potoków
 3177 szt. pojemników zbior-

czych stacji „psi pakiet”
 139 szt. odpadów w wor-

kach zgłaszanych przez Wydział 
Ochrony Środowiska

 90,58 m3 odpadów lu-
zem zgłaszanych przez Wydział 
Ochrony Środowiska

 AZBEST
Zgodnie z „Programem Oczysz-
czania Kraju z Azbestu na lata 
2009–2032” wszelkie wyroby, 
które zawierają azbest należy 
poddać unieszkodliwianiu  
do 31 grudnia 2032 r. 

W związku z powyższym 
w 2012 r. Gmina Miasto Zakopane 
przeprowadziła inwentaryzację 
wyrobów budowlanych zawiera-
jących azbest. Zinwentaryzowano 
łącznie 903 Mg azbestu na ok. 
593 obiektach. Mieszkańcy Gminy 
Miasto Zakopane posiadający 
budynki zlokalizowane w naszej 
Gminie, mogą skorzystać z gmin-
nego programu dofinansowania 
prac polegających na załadunku, 
transporcie i unieszkodliwianiu 
odpadów budowlanych zawiera-
jących azbest na terenie Gminy 
Miasto Zakopane, który realizo-
wany jest sprawnie i bez więk-
szych problemów. 

2020 r. przyjęto 19 wniosków, 
na podstawie których odebrano 
61 Mg odpadów.

 GOSPODARKA  
WODNO-ŚCIEKOWA 
I OCHRONA WÓD

Działania związane ze zbiorowym 
zaopatrzeniem w wodę i od-
prowadzaniem ścieków, należą 
do zadań własnych gminy i są re-
alizowane przez przedsiębiorstwo 
wodno-kanalizacyjne SEWiK Ta-
trzańska Komunalna Grupa Kapi-
tałowa Sp. z o.o.

W okresie od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2020 r. 

Wyspa Ekologiczna przy-
jęła 638,796 Mg odpadów 

od 8465 klientów. 
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 REALIZACJA PLANU 
INWESTYCYJNEGO

W roku 2020 Spółka realizowała 
równolegle 33 zadania inwesty-
cyjne w tym 4 nowo rozpoczęte, 
26 kontynuowanych, 3 zadania 
zakończono. 

Zadania inwestycyjne zakoń-
czone w 2020 r. to:

1. Budowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej wraz z przyłączami 
w rejonie ulicy Krzeptówki Potok 
w Zakopanem. 

2. Budowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej wraz z przyłączami w re-
jonie osiedla Pająkówka w Ko-
ścielisku.

3. Budowa sieci wodociągo-
wej wraz z przyłączami w rejonie 
ulicy Krzeptówki Potok w Zako-
panem.

Zadania inwestycyjne rozpo-
częte w 2020 r. to:

1. Budowa systemu automa-
tycznej regulacji sieci wodociągo-
wej i zbiorników wody w Zako-
panem

2. Budowa wydzielonych ko-
mór fermentacji na oczyszczalni 
Łęgi w Zakopanem.

3. Rozbudowa węzła przeróbki 
osadu na oczyszczalni ścieków 
Łęgi w Zakopanem etap III. 

4. Odnawialne źródła energii, 
poprawa efektywności energe-
tycznej.

5. Obecnie Gmina Miasto Za-
kopane prowadzi postępowanie 
w sprawie wydania decyzji o śro-

Porównanie ilościowej sprzedaży wody w latach 
2016–2020 w m3

Porównanie ilościowe odbioru ścieków w latach  
2016–2020 w m3

ZAKOPANE KOŚCIELISKO PORONIN
CZARNY 

DUNAJEC
NOWY 
TARG

3,20 zł

3,20 zł (SEWiK)

3,58 zł  
(woda gminna)

3,95 zł 4,75 zł 6,64 zł

ZAKOPANE KOŚCIELISKO PORONIN
CZARNY 

DUNAJEC
NOWY 
TARG

6,84 zł

6,84 zł  
(SEWiK)

19,41 zł (PPK)

10,69 zł 11,08 zł

17,34 zł 
(gmina)

8,01 zł 
(miasto)

dowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia pn.: „Przebu-
dowa i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków Łęgi i Spyrkówka  
w Zakopanem”. Uzyskanie  
ww. decyzji jest koniecznym ele-
mentem dalszej procedury ubie-
gania się o pozwolenie na bu-
dowę. 

Wartość inwestycji w latach 
2010–2020 wyniosła 80 866 197 zł. 

Dzięki realizowanej polityce 
cenowej przez Sp. SEWiK, obec-
nie Zakopane plasuje się w czo-
łówce gmin posiadających naj-
niższe ceny za wodę i ścieki. 

Cena netto za m3 wody w gminach ościennych

Cena netto za m3 ścieków w gminach ościennych
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Usługi te zostały powie-
rzone Spółce TESKO przez 
Gminę Miasto Zakopane.

miesiącach okresu epidemiolo-
gicznego w większości obsługę 
mieszkańców (tj. druga połowa 
marca 2020 r. do końca maja 
2020 r.)  w zakresie świadczenia 

usług przewozowych wykonywała 
komunikacja miejska.

Średnio w 2020 r. uzyskano 
pokrycie kosztów utrzymania linii 
komunikacji miejskiej ze sprze-
daży biletów na poziomie ok. 31%.

 REALIZACJA PLANU 
TRANSPORTOWEGO 
W 2020 R.

Zasady organizacji, funkcjonowa-
nia i finansowania regularnego 
przewozu osób w publicznym 
transporcie zbiorowym na ob-
szarze miasta Zakopane zostały 
określone w Planie zrównoważo-
nego rozwoju publicznego trans-
portu zbiorowego dla Zakopa-
nego na lata 2017–2025 z kierun-
kiem do 2030 r., który stanowi 
akt prawa miejscowego.  

W 2020 r. były realizowane i przy-
gotowywane przedsięwzięcia  
inwestycyjne pozwalające 
na osiągnięcie celów wyznaczo-
nych Planem. Zgodnie z Planem 

Transportowym funkcjonują dwie 
linie użyteczności publicznej ob-
sługiwane przez TESKO TKGK 
Sp. z o.o.: linia nr 11 i 14. Jeżdżą 
na nich 4 nowoczesne, nisko-
podłogowe autobusy spełniające 
normy emisyjne EURO 6.

Gmina Miasto Zakopane kła-
dzie duży nacisk na realizację in-
westycji służących usprawnieniu 
i rozwojowi infrastruktury trans-
portowej oraz poprawie jakości 
komunikacji w mieście. W chwili 
obecnej w realizacji pozostaje 
szereg inwestycji w infrastruk- 
turę obsługi podróżnych, prowa-
dzona jest rozbudowa zintegro-
wanych węzłów przesiadkowych, 
które będą oferować możliwości  
powiązania wielu systemów  
transportu.

  I II III IV V VI

Linia nr 11 49 880 50 176 19 152 4206 8042 26 532

Linia nr 14 41 420 37 956 15 480 3511 7695 18 224

RAZEM 91 300 88 132 34 632 7717 15 737 44 756

  VII VIII IX X XI XII RAZEM

Linia nr 11 41 808 46 024 40 774 24 170 16 964 18 310 346 038

Linia nr 14 23 214 30 872 26 570 16 340 10 962 14 760 247 004

RAZEM 65 022 76 896 67 344 40 510 27 926 33 070 593 042

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Koszt pracy 
przewozowej 
netto

202 728 18 3109 20 2728 189 649 202 728 196 188 202 728 202 728 196 188 202 728 241 996 241 996

Wartość 
sprzedanych 
biletów (zł)

109 110 10 1904 68 684,5 67 309 710 71,5 89 613,5 112 280 130 408 101 488 69 791,5 69 825,5 89 539

% pokrycia 
kosztów 52 53 33 34 34 44 53 61 49 33 28 38

TRANSPORT MIEJSKI

Funkcjonowanie transportu 
zbiorowego w stanie epidemii 
wirusa COVID-19 zostało ogra-
niczone. Prywatni przewoźnicy 
wykonujący przewóz regularny 
ograniczyli częściowo lub całko-
wicie kursowanie. W pierwszych 

Szacunkowa frekwencja na liniach
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Dodatkowo mając na uwa- 
dze konieczność zmniejszenie 
emisji szkodliwych substancji 
do atmosfery, planowane są dzia-
łania polegające zwiększeniu 
wykorzystania taboru autobuso-
wego o napędzie elektrycznym. 
W 2020 r. pasażerowie komuni-
kacji miejskiej w ramach testów 
mogli skorzystać z autobusu 
elektrycznego Solaris Urbino 12 
Electric, który obsługiwał linie 
komunikacji miejskiej (linia nr 11 
i 14). 

 OCZYSZCZANIE MIASTA
Pokryto wydatki związane z zi-
mowym i letnim oczyszczania 
miasta, utrzymaniem eksploa-
tacyjnym przejścia podziem - 
nego w ciągu ul. Krupówki 
i na Gubałówkę pod drogą wo-
jewódzką nr 958. Ponadto po-
kryto wydatki związane z utrzy-
maniem czystości na przystan-
kach i wykonaniem oczyszczenia 

studni kana lizacji opadowej i ro-
wów przydrożnych oraz kosze-
niem poboczy. W związku z ko-
ronawirusem COVID-19 wyko-
nywano dezynfekcję przejścia 
podziemnego, wiat przystanko-
wych oraz dezynfekcję miasta –  
4 751 495,52 zł.

 PODSTAWOWE USŁUGI 
WYKONANE W RAMACH 
POWIERZENIA SPÓŁCE 
TESKO

Wywóz odpadów z koszy 
ulicznych

W ramach pozycji wywozu 
odpadów z koszy ulicznych, reali-
zowana jest umowa wykonawcza  
zawarta dnia 18 grudnia 2015 r., 
zgodnie z którą Gmina Miasto 
Zakopane powierzyła Spółce  
TESKO do wykonania zadania 
własne w zakresie opróżniania 
koszy ulicznych i wywozu nieczy-
stości z terenów będących w za-
rządzie Burmistrza Miasta Zako-

pane, z przystanków i z terenów 
objętych wywozem na podsta-
wie porozumień.

W ramach powierzenia ode-
brano i opróżniono m.in. nastę-
pujące ilości: 

 256 126 szt. koszy ulicz- 
nych

 22 198 szt. worków z tzw. 
podrzutami 

 15 967 szt. koszy znajdują-
cych się na przystankach

 4334 szt. worków ze sprzą-
tania potoków

 3177 szt. pojemników zbior-
czych stacji „psi pakiet”

Zimowe i letnie utrzymanie 
miasta

W ramach akcji letniej i zimo-
wej Spółka TESKO utrzymuje m.in.:

 w sześciu standardach 
jezdnie o łącznej powierzchni: 
499 437 m2

 chodniki o powierzchni:  
69 119 m2

 przejść dla pieszych w ilo-
ści: 214

 22 parkingi w strefie płat-
nego parkowanie na terenie Mia-
sta Zakopane o powierzchni  
16 597,5 m2

 REMONTY BIEŻĄCE

Na remonty w 2020 r.  
wydatkowano  
1 655 720,64 zł
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Usługi naprawy, konserwacji, 
wymiany zniszczonych znaków 
drogowych oraz wykonanie 
oznakowania pionowego 
w wypadku wprowadzenia  
zmian w organizacji ruchu 
drogowego

W ramach powierzenia za-
montowano m.in. znaków dro-
gowych – 73 szt., nowych tarcz 
na istniejących słupkach –  
373 szt., nowe słupki pod znaki – 
150 szt., wykonano prostowanie 
słupka i jego ponowne wkopa-
nie – 375 szt.

W 2020 r. wydatkowano 
190 131,21 zł.

Malowanie cienkowarstwowego 
oznakowania poziomego ulic 
na terenie Miasta Zakopane

W ramach usług malowania  
cienkowarstwowego i grubo-
warstwowego oznakowania  
poziomego ulic na terenie miasta 
Zakopane wykonani m.in. Malo-
wanie przejść dla pieszych, Ma - 
lowanie linii segregacyjnych 
jezdni, Malowanie linii wyznacza-
jących pas postojowy, malowanie 
miejsc parkingowych z podł.  
Niebieskim. Łącznie wykonano  
malowanie cienkowarstwowe – 

poziome ulic na powierzchni  
10 272,53 m2.

Budowa, Konserwacja i bieżące 
naprawy systemu oświetlenia 
ulicznego oraz sygnalizacji 
świetlnej ruchu drogowego

W 2020 r. wydatkowano 
1 602 214,94 zł.

1. Pokryto wydatki na zakup 
energii elektrycznej (sprzedaż, 
dystrybucja) związany z oświe-
tleniem miasta oraz sygnaliza-
cją świetlną ruchu drogowego. 
Ponadto pokryto wydatki zwią-
zane z udostępnieniem słupów 
elektroenergetycznych w celu 
zabudowania i utrzymywania 
opraw oświetleniowych.

2. Pokryto wydatki związane 
z konserwacją i bieżącymi napra-
wami systemu oświetlenia ulicz-
nego i sygnalizacji świetlnej ru-
chu drogowego

3. Budowa oświetlenia ulicz-
nego wzdłuż drogi ul. Kiełba-
sówki, ul. Króle, ul. Harenda,  
ul. Mrowce ul. Choćkowskie,  
ul. Cyrhla, ul. Stachonie. 

 INWESTYCJE

W 2020 r. wydatkowano 
146 389,17 zł.

Wartość robót: 1 182 238,60 zł

Dofinansowanie: 473 485,87 zł

Przebudowa ulicy Króle
Przebudowa ulicy Króle w Za-

kopanem polegająca na wyko-
naniu kolektora kanalizacji desz- 
czowej w ciągu drogi wraz z od-
biornikami wody – wpustami 
ulicznymi oraz wylotem do potoku 
Cicha Woda, wykonaniu nowej 
podbudowy i warstw nawierzchni 
asfaltowych, wykonaniu poboczy 
utwardzonych kostką brukową be-
tonową oraz przebudowie fragmen-
tów sieci telekomunikacyjnych.

W RAMACH REMONTÓW BIEŻĄCYCH WYKONANO M.IN. ZAKRES

Uzupełnienie ubytków masą na gorąco na ul. Aleje 3 Maja, Antałówka, Bilinówka, Bulwary 
Słowackiego, Chałubińskiego, Bronicława Czecha, Chłabówka Górna, Do Samków, Droga do 
Białego, Droga do Daniela, Droga do Olczy, Droga do Walczaków, Droga na Antałówkę, Droga 
na Buńdówki, Droga na Bystre, Gawlaki, Goszczyńskiego, Grunwaldzka, Hrube Niżne, Hrube 
Wyżne, Huty, Jagiellońska, Kamieniec, Kasprusie, Kaszewskiego, Kiełbasówki, Klusie, Kościeliska, 
Kościuszki, Kraszewskiego, Krzeptówki Potok, Makuszyńskiego, Małe Żywczańskie, Na Gubałówkę, 
Nowotarska, Ogrodowa, Orkana, Piłsudskiego, Piszczory, Rondo Armii Krajowej, Skibówki-Kącina, 
Sienkiewicza, Stolarczyka, Struga Andrzeja, Szkolna, Szpitalna, Spyrkówka, Szymanowskiego, 
Szymony, Tetmajera, Ustup, Wojdyły, Za Cieszynianką, Za Strugiem, Zamoyskiego, Zaryckiego, 
Zwierzyniecka, Żeromskiego

5007,65 m2

Ułożenie kostki dla niewidzących na przejściach 28 m2

Uszczelnienie nawierzchni masą zalewową 4869,00 mb

Wymiana włazów studni na samopoziomujące 27 szt.
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2. Pokryto wydatki związane 
z konserwacją i bieżącymi napra-
wami systemu oświetlenia ulicz-
nego i sygnalizacji świetlnej ru-
chu drogowego

3. Budowa oświetlenia ulicz-
nego wzdłuż drogi ul. Kiełba-
sówki, ul. Króle, ul. Harenda,  
ul. Mrowce ul. Choćkowskie,  
ul. Cyrhla, ul. Stachonie. 

 INWESTYCJE

W 2020 r. wydatkowano 
146 389,17 zł.

Wartość robót: 1 182 238,60 zł

Dofinansowanie: 473 485,87 zł

Przebudowa ulicy Króle
Przebudowa ulicy Króle w Za-

kopanem polegająca na wyko-
naniu kolektora kanalizacji desz- 
czowej w ciągu drogi wraz z od-
biornikami wody – wpustami 
ulicznymi oraz wylotem do potoku 
Cicha Woda, wykonaniu nowej 
podbudowy i warstw nawierzchni 
asfaltowych, wykonaniu poboczy 
utwardzonych kostką brukową be-
tonową oraz przebudowie fragmen-
tów sieci telekomunikacyjnych.

Rewitalizacja budynków 
dworca kolejowego 
Zakończyły się roboty budowlane 
związane z modernizacją dworca 
kolejowego w Zakopanem. 
Realizacja inwestycji zakładała 
prace związane z remontem 
dwóch budynków zabytkowego 
dworca PKP w Zakopanem oraz 
była częścią idei stworzenia  
Wielofunkcyjnego Centrum 
Komunikacyjnego. Odrestauro- 
wane budynki Dworca – budynek 
Dworca PKP oraz budynek 
dawnej przychodni kolejowej – 
zostaną przeznaczone na cele 
obsługi pasażerskiej i na cele 
kulturalno-społeczne.

Kompleksowa modernizacja  
budynku Dworca PKP objęła  
m.in. odrestaurowanie elewacji,  
remont klatek schodowych, wy-
mianę stolarki okiennej i zmianę 
pokrycia dachowego. Prace 
rozpoczęły się od najstarszej, 
wschodniej części kompleksu. 
Przez cały czas trwania remontu 
na dworcu prowadzona była  
obsługa pasażerska. W budynku 
głównym Dworca znajdują się 
kasy, poczekalnia, planowane 
są do uruchomienia usługi han-
dlowe i gastronomia. Na piętrze 
znajdować się będzie nowocze-
sna mediateka, której istotą jest 
oferta multimediów w przyjaznej 
przestrzeni. Dodatkowo w obiek-
cie znajdzie się antresola ze stałą 
wystawą o kolejnictwie.

Budowa Centrum 
Komunikacyjnego w Zakopanem

We wrześniu 2019 r. Gmina 
Miasto Zakopane podpisała 
umowę na wykonanie prac pro-

jektowych i robót budowlanych, 
polegających na budowie zinte-
growanego centrum komunikacji 
kolejowej i autobusowej w Zako-
panem. W ramach tej inwestycji 
wykonane zostaną następujące 
zadania: budowa placu komu-
nikacji dalekobieżnej oraz placu 
odjazdów lokalnych, uporządko-
wanie przestrzeni placów, bu-
dowa 3-kondygnacyjnego par-
kingu Park&Ride zlokalizowane - 
go obok Dworca PKP dla 146 sa-
mochodów, przebudowa bramy 
wejściowej na perony Dworca 
PKP, przebudowa Ronda Armii 
Krajowej przy centrum przesiad-
kowym oraz przebudowa ul. Szy-
mony, będąca alternatywą dostę-
pową dla autobusów dalekobież-
nych, regionalnych i lokalnych, 
umożliwiającą ominięcie zakorko-
wanych odcinków. 

Przebudowa Placu w Kuźnicach
Zadanie inwestycyjne jest re-

alizowane w ramach projektu 
dofinansowanego ze środków 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mało-
polskiego 2014–2020 pod nazwą: 
„Usprawnienie transportu mię-
dzy Dworcem PKP a Kuźnicami 
w Zakopanem wraz ze stworze-
niem zintegrowanego centrum 
przesiadkowego przy Dolnej Sta-
cji Kolejki Linowej na Kasprowy 
Wierch” oraz ze środków Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych. Celem inwestycji jest 
zwiększenie atrakcyjności Kuźnic  
poprzez budowę dwupoziomo-
wego węzła przesiadkowego za-
rządzanego przy użyciu inteli-

gentnego systemu transporto-
wego oraz utworzenie połączenia 
rowerowego na trasie dworzec 
kolejowy – Kuźnice. 

Zakres rzeczowy projektu 
obejmuje m.in.: przebudowę 
placu w Kuźnicach z uporząd-
kowaniem przestrzeni, utworze-
niem pętli komunikacyjnej i par-
kingu dla rowerów Bike&Ride 
z miejscami dla rowerów, prze-
budowę jezdni ul. Przewodników 
Tatrzańskich, budowę drogi ro-
werowej przy ul. Droga na Bystre 
od ronda Jana Pawła II do Bul-
warów Słowackiego, zainstalo-
wanie i uruchomienie inteligent-
nego systemu transportowego, 
który usprawni kontrolę dostępu 
do węzła przesiadkowego w Kuź-
nicach i zarządzanie ruchem lo-
kalnym na tym terenie oraz po-
prawi poziom bezpieczeństwa 
użytkowników zmodernizowanej 
przestrzeni. 

Przebudowa ul. Krzeptowskiego
Celem realizowanej inwestycji

jest wykonanie przebudowy drogi 
publicznej ul. Krzeptowskie go 
w zakresie: wszelkich niezbęd-
nych robót ziemnych, rozbiórko-
wych, przebudowy infrastruktury 
sieci podziemnych (sieci teletech-
nicznej, energetycznej, wodocią-
gowej, kanalizacji sanitarnej), bu -
dowa nowej sieci kanalizacji desz-
 czowej, budowa nowej sieci ga-
zowej, prac dotyczących wykona-
nia nawierzchni zatoki postojowej 
oraz chodników i zjazdów, prze-
budowy istniejącej konstrukcji 
jezdni, jak również przebudowy 
instalacji oświetlenia ulicznego 
na energooszczędne typu LED. 

Wartość robót: 21 706 427,06 zł

Dofinansowanie: 15 216 896,53 zł

Wartość robót: 
40 521 476,46 zł
Dofinansowanie:
17 930 059,65 zł

Wartość robót: 2 378 146,54 zł

Dofinansowanie: 1 131 604,00 zł
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 ROZWÓJ I UTRZYMANIE 
INFRASTRUKTURY
SPORTOWO- 
-REKREACYJNEJ

Trasy biegowe:
 narciarska trasa biegowa 

Biały Potok o długości 5 km  
(z odcinkami 1 km, 2 km, 3 km, 
4 km), posiadająca homologację 
PZN z parametrami FIS, utrzymy-
wana jest ze środków finansowych 
Gminy Miasta Zakopane od 1993 r. 
Obecnie podpisanych jest  
61 umów z 98 właścicielami dzia-
łek na czas określony do 2024 r. 
Koszt dzierżawy w 2020 r. wyniósł 
77 143,34 zł. Trasa utrzymywana 
jest mechanicznie w okresie na-
turalnego opadu śniegu.

 śnieżono i utrzymywano 
mechanicznie na Górnej Równi 
Krupowej narciarską trasę bie-
gową o długości 3–4 km, 

 śnieżono i utrzymywano 
mechanicznie na Dolnej i Górnej 
Równi Krupowej górki sanecz-
kowe w ramach śnieżnego parku.

Łącznie na renowację, śnie-
żenie i utrzymanie tras i górek 
śnieżnych wydatkowano kwotę 
189 381,95 zł.

Realizacja zadań w zakresie 
sportu dzieci i młodzieży, 
turystyki i rekreacji; udzielenie 
dotacji dla zakopiańskich 
klubów sportowych 
i stowarzyszeń

Mimo pandemii i obostrzeń 
z nią związanych, większość za-
dań udało się zrealizować.

1. Organizacja całorocznego  
szkolenia dzieci i młodzieży 
uzdolnionych sportowo oraz 
sportowców niepełnospraw-
nych – 224 987,00 zł. 

2. Organizacja i uczestnictwo 
w lokalnych, regionalnych, ogól-
nopolskich i międzynarodowych 
imprezach sportowych, rekreacyj-
nych i turystycznych – 147 460,00 zł.

3. Promocja sportu dzieci 
i młodzieży oraz aktywności fi-
zycznej seniorów – 113 006,00 zł.

4. Organizacja i udział 
w szkoleniach w zakresie kur-
sów sędziowskich, instruktor-
skich i organizatorów imprez – 
10 000,00 zł.

Nagrody i wyróżnienia 
dla zawodników, trenerów 
i działaczy sportowych

Od wielu już lat Miasto Zako-
pane docenia i wspiera sportow-
ców oraz działaczy sportowych. 
W 2020 r. na nagrody i wyróżnie-
nia sportowe zostały złożone  
164 wnioski. Pula przyznanych 
nagród wyniosła 100 000,00 zł.

Stypendia sportowe 
dla uczniów/sportowców

W 2020 r. kluby i stowarzy-
szenia złożyły 115 wniosków 

o przyznanie stypendiów. Wspar-
cia udzielono 102 zawodnikom 
na łączną kwotę 100 000,00 zł. 

Zakup sprzętu sportowego, 
doposażenie szkół

Sportowa rywalizacja szkół 
została podsumowana za okres 
od 1 września 2019 r. do 12 marca 
2020 r. Na zakup sprzętu sporto-
wego dla uczniów i doposażenie 
szkół wydatkowano 25 000,00 zł. 

Prowadzenie Programów 
w zakresie wychowania 
fizycznego oraz badań 
w zakresie sprawności fizycznej 
i profilaktyki zdrowotnej

 Poszerzony program Wy-
chowania Fizycznego im. St. Ma-
rusarza. Na zajęcia w ramach 
programu uczęszczało 280 uczniów. 
Zrealizowano 156 godzin zajęć, 
koszt prowadzenia programu wy-
niósł 73 664,00 zł. 

 Program „Jeżdżę z głową”.  
Nauka jazdy na nartach dla  
uczniów klas III z udziałem środ-

SPORT, 
TURYSTYKA I REKREACJA

 
W 2020 r. udzielono wsparcia  

finansowego dla 28 klubów i stowa-
rzyszeń na 75 realizowanych ofert/

zadań, na łączną kwotę 495 453,00 zł
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ków z programu Marszałka Wo-
jewództwa Małopolskiego. Koszt 
całkowity 99 830,00 zł, w progra-
mie wzięło udział 222 uczniów.

 Program „Już pływam”.  
Nauka pływania w ramach lekcji 
w-f dla uczniów klas IV, łącznie 
343 uczniów. Całkowity koszt pro-
gramu 21 528,00 zł.

 Program upowszechniania 
sportów zimowych. Szkółki nar-
ciarskie i łyżwiarskie z udziałem 
środków pozyskanych przez  
z Ministerstwa Sportu i Turysty - 
ki. Całkowity koszt 20 000,00 zł, 
w programie wzięło udział  
120 uczniów. 

Organizacja i współorganizacja 
imprez sportowych w 2020 r.

 9 edycja Światowego Dnia 
Śniegu – FIS World Snow Day. 
Każdego roku w trzeci weekend 
stycznia Miasto Zakopane organi-
zuje dużą rodzinną imprezę spor-
tową – Światowy Dzień Śniegu. 
FIS World Snow Day jest imprezą 
międzynarodową, organizowaną 
w tym samym czasie w kilkuset 
miejscach na świecie. 

 6 edycja zawodów 12h Sla-
lom Maraton Zakopane. 12h Sla-
lom Maraton Zakopane jest cy-
kliczną imprezą sportową, która 
od 2015 jest organizowana i fi-
nansowana przez Miasto Zako-
pane z inicjatywy i we współpracy 
z Fundacją Integracji przez Sport 
HANDICAP Zakopane. Celem 
charytatywnym zaś jest wsparcie 
finansowe działań Fundacji Inte-
gracji Przez Sport HANDICAP Za-
kopane, która włącza do sportu
i rywalizacji sportowej osoby z nie-
pełnosprawnością z naszego re-
gionu. 26 stycznia 2020 r. na Po-
lanie Szymoszkowej, narciarze 
pokonali aż 720 km, co oznacza, 
że rekord z 2019 r. został pobity!

 7 edycja zawodów  
Pucha ru Zakopanego Amatorów 
w Narciarstwie Alpejskim. Puchar  
składa się z czterech edycji roz-
grywanych co dwa tygodnie, 

z czego dwie pierwsze rozegrano 
na terenie Ośrodka Narciarsko-
-Rekreacyjnego Harenda, kolejną 
na Kasprowym Wierchu, a fina-
łową na terenie Stacji Narciarskiej 
Polana Szymoszkowa. W 2020 r. 
w PZA wzięło łącznie udział  
123 zawodników. Zawodom PZA 
towarzyszył II Puchar Zakopa-
nego Dzieci – XLII Szkolna Liga 
Alpejska, w którym wystartowało 
186 zawodników. 

 X Ogólnopolskie Zimowe 
Igrzyska Olimpiad Specjalnych 
Zakopane – Bydgoszcz 2020. 
W dniach 4–7 marca 2020 r. w Za-
kopanem odbyły się X Ogólno-
polskie Zimowe Igrzyska Olimpiad 

Specjalnych, Zakopane – Byd - 
goszcz 2020. Patronat nad wyda-
rzeniem objęła Pierwsza Dama, 
Pani Agata Kornhauser-Duda.  
4 marca o godz. 19.00 w samym 
centrum Zakopanego, na Placu 
Niepodległości, odbyła się uroczy-
sta ceremonia otwarcia Igrzysk. 
W trakcie ceremonii, zgodnie z tra-
dycją olimpijską, zapłonął znicz, 
a zawodnicy złożyli przysię gę 
Olimpiad Specjalnych. Igrzyska 
były zawodami kwalifikacyjnymi 
do Polskiej Reprezentacji Olimpiad 
Specjalnych na XII Światowe Zimo-
we Igrzyska Olimpiad Specjalnych. 

 START 5 etapu 77. Tour  
de Pologne UCI World Tour. 
W 2020 r., z powodu obostrzeń 
covidowych, skrócono trasę  
77. Tour de Pologne UCI World 
Tour. 5 etap wyścigu, wystartował
9 sierpnia z ulicy Powstańców Ślą-
skich i zakończył się w Krakowie. 

Ewidencja innych obiektów 
świadczących usługi hotelarskie 
i rejestr bazy noclegowej

Po uruchomieniu rządowego  
programu Polski Bon Turystycz - 
ny, znacząco wzrosła liczba no-
wych wpisów i aktualizacji do re-
jestru obiektów świadczących 
usługi hotelarskie. W 2020 r.  
zarejestrowano 2521 nowych 
miejsc noclegowych. 

 
 EDUKACJA 

Oświata w dobie koronawirusa
W celu ograniczenia niebez-

pieczeństwa związanego z roz-
szerzaniem się koronawirusa, 
w połowie marca 2020 r. władze 

kraju zadecydowały o zawiesze-
niu tradycyjnych zajęć dydaktycz-
no-wychowawczych. Od 12 mar- 
ca 2020 r. we wszystkich placów-
kach publicznych i niepublicznych 
zostały odwołane zajęcia stacjo-
narne, a dyrektorzy, wychowawcy 
i nauczyciele postawieni zostali 
przed nie lada wyzwaniem –  
nauczania zdalnego i utrzymania 
kontaktu z uczniami i ich rodzi-
cami poprzez lekcje on-line. 

Priorytetowym zadaniem 
okazało się doposażenie szkół 
w sprzęt do nauki zdalnej. W tym 
celu Burmistrz Miasta Zakopane 
pozyskał środki w ramach projek-
tów „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna 
Szkoła+” współfinansowanych 
z Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa. Sprzęt przeznaczono 
dla najbardziej potrzebujących 
uczniów szkół podstawowych 
z terenu Zakopanego. 
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Kolejne wsparcie skierowano  
do nauczycieli, którzy mogli 
skorzystać z dofinansowania 
w ramach rządowego wsparcia 
dla nauczycieli 500 zł na naukę 
zdalną. Do końca 2020 r. Gmina 
Miasto Zakopane wypłaciła do-
finansowanie 203 nauczycielom 
na łączną kwotę 100 222,54 zł.

Placówki oświatowe funkcjo-
nowały w zaostrzonym rygorze 
sanitarnym. Dla zapewnienia  
bezpieczeństwa Burmistrz  
Miasta Zakopane przekazał  
1015 l płynów do dezynfekcji oraz 
5300 szt. maseczek. Ze środków 
gminnych zakupiono także 12 szt. 
bezdotykowych bramek do mie-
rzenia temperatury za kwotę  
96 000 zł.

Opieka nad dziećmi do lat trzech 
Od 2012 r. na terenie Gminy 

Miasta Zakopane funkcjonuje 
niepubliczny żłobek „Kubuś Pu-
chaty” sprawujący opiekę nad 
dziećmi do 3 lat. W roku 2020 
ze żłobka korzystało miesięcznie  
przeciętnie 25 dzieci w wieku 
od 20. tygodnia życia do 3 lat. 
W 2020 r dotacja dla placówki 
wyniosła łącznie 88 200 zł. 

Wychowanie przedszkolne 
W Gminie Miasto Zakopane 

opieka przedszkolna nad dziećmi 
sprawowana jest w 3 przedszko-
lach publicznych, 2 punktach 
przedszkolnych, 3 oddziałach 
przedszkolnych oraz 5 przedszko-
lach niepublicznych: 

Gmina Miasto Zakopane jest 
organem prowadzącym dla 7 szkół 
podstawowych. 

W 2020 r. Gmina Miasto Zako-
pane wypłaciła dotacje dla szkół 
niepublicznych oraz Publicznej 
Szkoły Katolickiej w wyso kości  
1 514 639,92 zł. 

Bezpłatny dostęp 
do podręczników

Uczniowie publicznych szkół 
podstawowych mają prawo 
do bezpłatnego dostępu do pod-
ręczników. W roku 2020 przeka-
zano szkołom na realizację tego 
celu otrzymaną dotację celową, 
która wynosiła 218 259,74 zł  
i objęła łącznie 2001 uczniów.

Stypendium Burmistrza Miasta 
Zakopane

W roku 2020 Burmistrz Miasta 
Zakopane po raz kolejny przyznał 
stypendia za wyniki w nauce oraz 
inne osiągnięcia dla najlepszych 
uczniów szkół podstawowych. 
14 września 2020 r. stypendium 
w wysokości 150 zł miesięcznie 
otrzymało 20 uczniów szkół pod-
stawowych. 

Stypendia szkolne o charakterze 
socjalnym i zasiłki szkolne

Stypendium szkolne to po-
moc materialna o charakterze 
socjalnym, którą może otrzymać 
uczeń zamieszkały na terenie 
Gminy Miasta Zakopane znajdu-
jący się w trudnej sytuacji mate-
rialnej, wynikającej z niskich do-
chodów. W roku 2020 przyznano 
stypendium szkolne 101 uczniom 
na łączną kwotę 70 840,37 zł 
z czego 57 072,30 zł pochodziło 
z dotacji celowej a 13 768,08 zł 
stanowiło środki własne gminy. 

Dofinansowanie kosztów 
kształcenia pracowników 
młodocianych

Zgodnie z zapisami ustawy 
Prawo Oświatowe, pracodawcy 
przysługuje dofinansowanie 

kosztów kształcenia młodocia-
nego pracownika, jeżeli młodo-
ciany pracownik ukończył naukę 
zawodu lub przyuczenie do wy-
konywania określonej pracy i zdał 
egzamin. W roku 2020 wydano 
22 decyzje przyznające 19 praco-
dawcom zwrot kosztów na łączną 
kwotę 142 330,37 zł. 

Dobrze wykształcona kadra 
pedagogiczna

W szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Mia-
sto Zakopane w 2020 r. praco-
wało 290 nauczycieli. W zimowej 
sesji egzaminacyjnej postępowa-
nie ukończyło czterech nauczy-
cieli i uzyskało stopień nauczy-
ciela mianowanego. Natomiast 
w czasie letniej sesji w roku  
szkolnym 2019/2020 dziewięciu 
nauczycieli uzyskało stopień  
nauczyciela mianowanego. 

Inwestycje w budynkach 
placówek oświatowych

W roku szkolnym 2019/2020 
w placówkach prowadzonych 
przez Gminę Miasto Zakopane 
prowadzone były remonty oraz 
drobne prace modernizacyjne.

Wykorzystując okres zawie-
szenia zajęć w Przedszkolu nr 9 
przeprowadzono remont kuchni.

W Szkole Podstawowej nr 5 
rozpoczęto remont ogrodzenia 
boiska sportowego i wymianę 
ogrodzenia szkoły od strony  
południowej i południowo-za-
chodniej budynku przy ul. Chram-
cówki, przeznaczając na ten cel 
120 000 zł. Przeprowadzono  
także malowanie całej nowej  
części budynku przy ul. Chram-
cówki. W budynku przy ul. No-
wotarskiej wymieniono 9 komi-
nów (koszt 150 000 zł) oraz wy - 
konano malowanie trzeciego  
piętra.

W Szkole Podstawowej nr 3 
powstała siłownia na bazie  
sprzętu sportowego z byłego 
Gimnazjum nr 2.

W roku 2020 zakupiono  
59 laptopów za łączną 

kwotę 184 805,32 zł.

W 2020 r. Gmina Miasto Zakopane 
przekazała łącznie dla przedszkoli 

niepublicznych dotację w wysokości 
5 595 211,36 zł.
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 KONKURSY Z ZAKRESU 
ZDROWIA

Program „Opieka długotermi-
nowa i paliatywno-hospicyjna” 
realizowany jest przez Podhalań-
skie Stowarzyszenie Przyjaciół 
Chorych Hospicjum Jezusa  
Miłosiernego w Zakopanem. 
Kwota przeznaczona na tę dota-
cję w roku 2020 wyniosła  
345 000 zł.

 KONKURSY  
Z ZAKRESU POMOCY 
SPOŁECZNEJ

„OTWARTY KONKURS OFERT 
na wsparcie realizacji zadań 
publicznych z zakresu pomocy 
społecznej wraz z udzieleniem 
dotacji na dofinansowanie  
ich wykonania”  

 260 000,00 zł dla  „Caritas” 
Archidiecezji Krakowskiej.  
Oferent realizował zadania 
związane m.in. z: działalnością 
na rzecz osób niepełnospraw-
nych, pomocą świadczoną  
osobom potrzebującym, cho- 
rym, starszym i niepełnospraw-
nym.

 30 000,00 zł dla Fundacji  
Promowania Kultury, Sztuki oraz 
rozwijania pasji „Most Pokoleń  
Kmicica”

Oferent realizował zadania 
dotyczące: przeciwdziałania wy-
kluczeniu społecznemu oraz ak-
tywizacji osób ze szczególnymi 
potrzebami poprzez organizację 
koncertów. 

 GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA
 odbyło się 11 posiedzeń Ko-

misji Mieszkaniowej
 dokonano 70 wizji lokal-

nych (50 u wnioskodawców ubie-
gających się przydział lokalu  

i 20 u mieszkańców zasobu  
gminnego)

  przydzielono 15 lokali 
mieszkalnych (10 komunalnych 
oraz 5 socjalnych). 

 sporządzono 46 umów 
najmu. 

 wpłynęło 57 wniosków 
o przydział lokalu, które rozpa-
trzono pod względem formal-
nym i przygotowano dla Komi-
sji Mieszkaniowej.

 opracowano listę osób 
ubiegających się o lokal z zasobu 
gminy na rok 2021, na której zna-
lazło się 125 nazwisk.

Miejski Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii 
za 2020 r.

Zadania zawarte w Miejskim 
Programie Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania 
Narkoma nii realizowane były 
zgodnie z ustawą o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, ustawą o zdrowiu 
publicznym, Narodowym Progra-
mem Zdrowia przez Pełnomoc-
nika Burmistrza Miasta ds. roz-
wiązywania problemów alkoho-
lowych i narkomanii oraz szkoły 
podstawowe, których organem 
prowadzącym jest Miasto Zako-
pane. 

W 2020 r. zrealizowano zadania 
na łączną kwotę 1 652 300,69 zł: 
zwiększenie dostępności po- 
mocy terapeutycznej i rehabili-
tacyjnej dla osób uzależnionych 
i osób zagrożonych uzależnie-
niem, we współpracy z Porad- 
nią Profilaktyki Uzależnień  
ul. Chałubińskiego 19 A w Zako-
panem. 

Telefon Zaufania dla osób 
z problemami uzależnień  
i ich rodzin

W ciągu całego roku pełnili 
dyżury przy telefonie zaufania 
nr 192 88 oraz przy komunikato-
rze skype, nr: zakopianski_tele-
fon_zaufania pedagodzy, psycho-
lodzy oraz osoby przygotowane 
do udzielania porad. Z formy po-
mocy skorzystało 980 osób.

Rozwiązywanie problemów 
z alkoholem

Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych 
realizowała zadania ustawowe – 
motywowanie osób do podjęcia 
leczenia odwykowego, wspieranie 
członków rodzin z problemem al-
koholowym. Skierowano 17 wnio-
sków do sądu o zobowiązanie 
do podjęcia leczenia alkoholowego. 

Punkt Informacyjny dla Osób 
Uzależnionych i ich Rodzin

Dyżury pełnił instruktor terapii  
uzależnień. W punkcie prowa-
dzono porady, konsultacje, 
wstępne rozmowy motywujące 
do leczenia. Ogółem podczas dy-
żurów udzielono pomocy 53 oso-
bom oraz 27 porad telefonicznych.

Punkt konsultacyjny 
dla ofiar przemocy w rodzinie 
dla osób doznających przemocy 
i świadków przemocy

Dyżury pełnił psycholog. Z jego 
pomocy skorzystało 68 osób.  
Obszar pomocy obejmował pro-
blematykę: uzależnienia od alko-
holu i innych substancji psycho-
aktywnych, zaburzeń adaptacyj-
nych, zaburzeń depresyjnych, za-
burzeń zachowania, osobowości, 
czy problemów wychowawczych.

Punkt Konsultacyjny 
dla Rodziców i Wychowawców 
w zakresie trudności 
wychowawczych

Dyżury pełnił pedagog. Od-
bywały się konsultacje, terapie

ZDROWIE 
I SPRAWY SPOŁECZNE
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pedagogiczne, pomoc i poradnict-
wo wychowawczo-pedagogiczne. 
Udzielono pomocy 80 osobom. 

Szkolne programy profilaktyczne
Środki w kwocie 283 408,97 zł 

zostały przekazane na zadania 
profilaktyczne, realizowane przez 
zakopiańskie Szkoły Podstawowe. 

 MIEJSKI OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJ

Opłaty za pobyt w Domu 
Pomocy Społecznej

Koszt pobytu osób skierowa-
nych do Domu Pomocy Społecz-
nej wyniósł łącznie 2 055 321,07 zł. 
Łącznie w 2020 r. w domach po-
mocy społecznej przebywało 
89 osób z terenu miasta Zakopane.

Przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie

W 2020 r. w Zakopanem funk-
cjonował Punkt Konsultacyjny 
dla Osób Uwikłanych w Przemoc 
Domową. Zatrudniony psycholog 
udzielił 99 porad. Zaktualizowano 
„Mapę pomocy dla osób doświad-
czających przemocy w rodzinie”, 
gdzie umieszczone są dane tele-
adresowe oraz nazwiska pracow-
ników z Instytucji mieszczących 
się na terenie Miasta, zajmują-
cych się pomocą osobom do-
świadczającym przemocy. 

Pomoc finansowa 
dla mieszkańców

 Zasiłek okresowy (bezrobo-
cie, długotrwała choroba, niepeł-
nosprawność, inny powód) –  
193 244,00 zł

 Zasiłki celowe (specjalne, 
na pokrycie wydatków powsta-
łych w wyniku zdarzenia loso-
wego, koszt sprawienia pogrzebu, 

koszty pobytu w schronisku) – 
243 469,48 zł.

 Zasiłki stałe – otrzymało  
129 osób na łączną kwotę  
765 649,97 zł. 

W 2020 r. pomocą spo-
łeczną objętych było:
pomocą niezależnie 

od rodzaju i formy świad-
czeń – 904 osoby  

(w 2019 r. – 775 osób),  
pomocą materialną –  
789 osób (w 2019 r. – 

573 osoby), świadczeniem 
niepieniężnym – 234 osoby 

(w 2019 r. – 371 osób), 
pracą socjalną – 519 rodzin 
(w 2019 r. – 534 rodziny)

Usługi opiekuńcze, 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze i noclegownia

W 2020 r. wydatki w tym za-
kresie wyniosły łącznie  
1 404 943,39 zł. Usługami opie-
kuńczymi w 2020 r. objętych było 
112 osób w tym 98 osób samotnych. 

Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

Za trudniony w MOPS te ra peu-
ta świadczy specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dostosowane o szcze-
gólnych potrzeb wynika jących 
z rodzaju schorzenia lub niepełno-
sprawności. Odpowiedni rodzaj 
zabiegów i ćwiczeń realizowanych 
w miejscu zamieszkania nie tylko 
poprawia funkcjonowanie 
i sprawność seniorów, ale ma też 
wpływ na poprawę funkcjono-
wania poszczególnych organów 
i układów (poprawa pracy serca, 
oddychania, lepsze trawienie itd.). 

Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi 
(SUO)

W 2020 r. SUO dla osób z za-
burzeniami psychicznymi prowa- 

dzono zajęcia: rewalidacyjne, 
w formie terapii logopedycznej, 
oligofrenopedagogiki, rehabilita-
cji, w formie integracji sensorycz-
nej, w formie opieki pielęgniarskiej. 

Noclegownia dla bezdomnych – 
Spyrkówka 20a 

W 2020 r. udzielono 3487 noc- 
legów. Z Noclegowni dla bez-
domnych w wymienionym okre-
sie skorzystało 50 bezdomnych. 
Stołówka wydała 3948 posiłków,  
zorganizowano 1761 kąpieli,  
przeprowadzono 263 prania  
bieliz ny osobistej, pościelowej, 
kocy, odzieży itp.

Dożywianie
W 2020 r. opłacono obiady 

dla 104 osób. Ponadto przyznano 
zasiłek celowy z przeznaczeniem 
na zakup żywności lub posiłku 
dla 274 rodzin. Łącznie środki 
na pomoc w ramach dożywiania 
wyniosły 760 843,14 zł. 

Świadczenia wychowawcze
W 2020 r. wypłacono  

48 243 świadczenia wychowaw-
cze w ramach Programu Rodzina 
500+. Koszty realizacji programu 
wraz z kosztami obsługi wyniosły 
24 224 523,89 zł.

Świadczenie szkolne  
„Dobry start” 

Łącznie przyznano i wypła-
cono 2447 świadczeń. Całkowity 
koszt realizacji programu wyniósł 
758 420,00 zł.

Świadczenia rodzinne
Wydano 1362 decyzje w spra-

wie świadczeń rodzinnych i do-
datków do świadczeń. Ponadto 
wypłacono świadczenia w ramach 
funduszu alimentacyjnego dla 
117 osób. Całkowity koszt realizacji 
zadania wyniósł 6 326 633,86 zł.
 
Asystenci rodziny

Asystenci rodziny w swojej 
pracy z rodzinami spotykają się 
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z wieloma trudnościami, takimi 
jak: problemy w sferze opiekuń-
czo-wychowawczej, niezaradność 
życiowa, ubóstwo lub uzależnie-
nie. Głównym celem działań asy-
stentów jest poprawa funkcjono-
wania rodziny i sytuacji życio-
wej. W 2020 r. pomocy w formie 
wsparcia asystenta rodziny udzie-
lono 29 rodzinom, w tym 54 dzie-
ciom.

Rodziny zastępcze, 
opłaty za domy dziecka

W 2020 r. na opłaty za pobyt 
40 dzieci w 24 rodzinach zastęp-
czych wydano kwotę 229 099,78 zł, 
natomiast na pobyt 7 dzieci 
w domach dziecka przezna- 
czono środki w wysokości  
246 466,80 zł. 

Program „Opieka 75+” – 
edycja 2020

W ramach usług opiekuń-
czych w 2020 r. realizowano pro-
gram „Opieka 75+”. W ramach 
programu zrealizowano 5692 go-
dziny usług opiekuńczych świad-
czonych przez opiekunki u osób 
powyżej 75. roku życia. Na reali-
zację programu tj. wynagro-
dzenia opiekunek wydano  
97 576,00 zł ze środków otrzy-
manych z budżetu państwa.

Program „Wspieraj Seniora” 
Zakupiono termometry, pul-

soksymetry, ciśnieniomierze oraz 
środki ochrony osobistej. Wydano 
ogółem – 106 484,48 zł.

Projekt „Bezpieczny Dom” 
Jest to projekt Małopolskiej 

Tarczy Antykryzysowej. W ra-
mach projektu zakupiono środki 
ochrony osobistej oraz defibryla-
tor, torbę medyczną wraz z wy-
posażeniem, oczyszczacze powie-
trza, termometry elektroniczne, 
ciśnieniomierze, kozetkę lekarską 
i parawan medyczny na potrzeby   
Noclegowni. Wydano ogółem  
32 083,38 zł. 

Środki ochrony osobistej 
dla zakopiańskich służb

Zakupiono środki ochrony 
osobistej oraz generatory ozonu 
i lampy antywirusowe UV 
do użytkowania OSP Olcza  
oraz w siedzibie MOPS Zakopane. 
Wydano ogółem 37 399,00 zł.

Program „Usługi opiekuńcze 
dla osób niepełnosprawnych” – 
edycja 2020

W ramach programu zrealizo-
wano ok. 1656 godzin usług opie-
kuńczych świadczonych przez 
opiekunki u osób niepełnospraw-
nych poniżej 75 lat. Z Funduszu 
Solidarnościowego wydano ogó-
łem 33 948,00 zł.

KOOPERACJE 3D – model 
wielosektorowej współpracy 

na rzecz wsparcia osób i rodzin
MOPS Zakopane uczestni-

czył w projekcie, który był reali-
zowany w formule partnerskiej 
przez Regionalny Ośrodek Poli-
tyki Społecznej w Krakowie, Ka-
towicach, Opolu i Łodzi w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś 
Priorytetowa, Efektywne polityki 
publiczne na rynku pracy, go-
spodarki i edukacji, Działanie 2.5 
Skuteczna pomoc społeczna. Ce-
lem projektu było zwiększenie 
kooperacji oraz poprawa współ-
pracy pomiędzy instytucjami 
pomocy i integracji społecznej, 
a podmiotami innych polityk sek-

torowych istotnych z punktu wi-
dzenia włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa.

Cel główny zostanie osiągnię - 
ty przez wypracowanie i testowa-
nie modelu kooperacji w 30 gmi-
nach (powyżej 20 tys. mieszkań-
ców) i 20 powiatach na terenie 
4 województw: małopolskiego, 
śląskiego, opolskiego i łódzkiego, 
w tym 5 gmin i 5 powiatów z te-
renu Małopolski. Wypracowy-
wany model obejmował poziom 
współpracy międzyinstytucjo-
nalnej, współpracy między pra-
cownikiem socjalnym a pracow-
nikami innych instytucji oraz 
między pracownikiem socjal-
nym a klientem. Ponadto, w każ-
dej z gmin wsparciem zgodnym 
z założeniami wypracowanego 
w ramach projektu modelu ob-
jęto od 5 do 10 osób/rodzin. 

Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa

W ramach współpracy Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej Zakopane z Caritas Archi-
diecezji Krakowskiej mieszkańcy 
spełniające określone kryterium 
dochodowe mogą korzystać 
z nieodpłatnej żywności dostar-
czanej w ramach tego programu. 
Każdy z zakwalifikowanych 
mieszkańców ma prawo otrzy-
mać paczkę żywnościową o wa-
dze około 50 kg na jedną osobę 
w rodzinie. W 2020 r. przygoto-
wano i wydano 1550 takich pa-
czek (około 90 ton żywności). 

Wolontariat 
W 2020 r. w sposób szcze-

gólny była rozwijana idea wolon-
tariatu. W szczególności miało 
to związek z akcją pt. Seniorze  
zostań w domu. W ramach  
wolontariatu współpracowało 
z MOPS Zakopane ogółem  
80 wolontariuszy: członkowie  
Obwodu Tatrzańskiego ZHR  
oraz uczniowie Zespołu Szkół  
Hotelarskich w Zakopanem. 
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Do zadań własnych 
gminy należą 
sprawy kultury, 

w tym bibliotek gminnych oraz 
innych instytucji kultury, a także 
ochrony i opieki nad zabytkami 
położonymi na jej terenie.

 WYDARZENIA
W roku 2020 z powodu pandemii 
odwołane zostały niektóre wy-
darzenia kulturalne, odbywające 
się cyklicznie. Pomimo trudnej 
sytuacji w Zakopanem zrealizo-
wane zostały następujące przed-
sięwzięcia:

 Imprezy patriotyczne
Obchody Dnia Żołnierzy Wyklę-

tych, Obchody rocznicy Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja w ograniczo-
nym zakresie z powodu pandemii, 
Dzień Sybiraka, Obchody 102. rocz-
nicy Odzyskania Niepodległości.

 Imprezy kulturalne
Sylwester Marzeń z TVP 2,  

XII Koncert Kolęd Kolęd, Pastora-
łek i Pieśni Bożonarodzeniowych 
„Dobrze ześ sie Jezu pod Giewon-
tem zrodziyl”, Dudaskie Ostatki, 
XVIII Dni Zakopanego, Dzień Dziec-
ka w formule on-line, Program 
Cool-turalny Człowiek, Zakopiań-
ski Festiwal Literacki, Międzyna-
rodowy Festiwal Folkloru Ziem 
Górskich, Kino letnie SO POT- 
-ZAKOPANE, Festiwal „Inspiro-

wane Górami” im. Ewy i Ma-
cieja Berbe ków, Festyn ro-

dzinny Mikołajki miejskie w for-
mule on-line, Otwarcie szopki 
Bożonarodzeniowej przy Urzędzie 
Miasta Zakopane, Koncert sylwe-
strowy w wykonaniu Tatrzańskiej 
Orkiestry Klimatycznej.

 WYDAWNICTWA, 
FILMY PROMOCYJNE, 
NAGRANIA AUDIO 
DOTYCZĄCE MIASTA
 Filmy związane z MFFZG 

„Górale świata sercem w Zako-
panem”m.in.: 11 filmów „Spot-
kania z zakopiań skimi twórcami”, 
15 filmów z warsztatami i ani-
macjami, 2 wirtualne spacery 
po wystawach, 5 filmów – spa-
cerów po zakopiańskich mu-
zeach, galeriach i pracowniach 
twórców, Film – prezentacja 
dwóch publikacji: pokonferen - 
cyjnej z 51. MFFZG „Wesele. Mię-
dzy przeszłością a te raź niejszoś- 
cią” oraz „Wtopieni w krajobraz. 
Zakopiańscy Twórcy Ludowi”. 

 Filmy zrealizowane 
we współpracy ze Stowarzy sze-
niem Muzeum Walki i Męczeń-
stwa „Palace”: Historia Katowni 
Podhala Palace, Historia działalno-
ści Bronisława Czecha, Historia 
kapliczki z Auschwitz, Życie i dzia-
łalność Jana Szala, Życie i działal-
ność bł. ks. Piotra Dańkowskiego 
i kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
Życie i działalność Stanisława 
Marusarza i Wacława Felczaka.

 POPULARYZACJA 
ZAKOPIAŃSKIEGO 
DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO

W 2020 r. nadal realizowany był 
Projekt „Popularyzacja Zakopiań-
skiego dziedzictwa Kulturowego” 
współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014–2020. Działa-
nie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury 
oraz udostępnianie dziedzictwa  
kulturowego.

Działania zrealizowane w jego 
ramach to: opracowanie i wyda-
nie drukiem książki „Wtopieni 
w krajobraz. Zakopiańscy Twórcy 
Ludowi” autorstwa Joanny Sta-
szak. Nakład wydawnictwa:  
1000 egzemplarzy. W ramach za-
dania przygotowano również wy-
stawę prac Zakopiańskich Twór-
ców Ludowych oraz „Zakopiań-
scy Twórcy Ludowi w obiektywie 
Adama Brzozy” w Centrum Kul-
tury Rodzimej Willa „Czerwony 
Dwór”. Wystawy zwiedzane były 
zarówno stacjonarnie jak i w wer-
sji on-line.

 NAGRODY BURMISTRZA
W 2020 r. doroczne Nagrody  
Burmistrza przyznano: Marcie  
Walczak Stasiowskiej, Janowi 
Gąsiorowskiemu i Zbig nie-
wowi Moździerzowi.

KULTURA 
I DZIEDZICTWO NARODOWE 
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Całkowita kwota przekaza-
na przez Miasto Zakopane 
organizacjom pozarządo-
wym dla zadań z zakresu 
kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i tradycji  
wyniosła 350 000 zł.

 WSPÓŁPRACA MIASTA 
ZAKOPANE Z ZAKRESU 
KULTURY, SZTUKI, 
OCHRONY DÓBR 
KULTURY I TRADYCJI 
Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI

Współpraca o charakterze 
finansowym 

Zlecenie realizacji zadań pu-
blicznych odbywa się w trybie 
ogłaszanego przez Burmistrza 
Miasta Zakopane otwartego kon-
kursu ofert lub w trybie zamó-
wienia publicznego.

Zrealizowane projekty: organi-
zacja festiwali, koncertów, kon-
kursów, przeglądów, plenerów, 
warsztatów, konferencji, wystaw 
artystycznych i historycznych 
oraz spektakli teatralnych, Wyda-
wanie niekomercyjnych, niskona-
kładowych książek i czasopism, 
organizacja i prowadzenie ama-
torskiego ruchu artystycznego 
i twórczości ludowej, upowszech-
nianie, promocja i popularyzacja 
kultury i sztuki, edukacja kultu-
ralna. 

W roku 2020 Miasto Zakopane 
uhonorowało działalność nastę-
pujących organizacji pozarządo-
wych za szczególne osiągnięcia  
w zakresie upowszechniania 

i ochrony kultury przyznając nagro-
dy finansowe: Związek Podha-
lan Oddział Zakopane dla ze-
społu im. Klimka Bachledy, Pa-
rafia MB Objawiającej Cudowny 
Medalik dla zespołu „Giewont”, 
Stowarzyszenie Muzeum Walki 
i Męczeństwa „Palace” – katownia 
Podhala, Polskie Stowarzyszenie 
na rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną. 

 MIEJSKA GALERIA 
SZTUKI

Wystawy 
 Zakopiańskie Targi Sztuki 

(30 IX 2019 – 12 III 2020)
 Katarzyna Józefowicz –  

Bez Końca (13 XII 2019 – 16 II 2020)
 SALON MARCOWY 2020 

Andrzej Kreütz-Majewski –  
Malarstwo, Scenografia  
(28 II 2020 – 30 IV 2020)

 Święci Nie Przemijają  
20 V 2020 – 31 VII 2020)

 Artyści Zakopiańscy 2020  
(7 VIII 2020 – 11 X 2020)

 Litera – Idea I Forma  
(18 X 2020 – 12 III 2021)

 CENTRUM KULTURY 
RODZIMEJ 
„CZERWONY DWÓR”

Wystawy
 „Barwy Pokoleń” Włady-

sław Walczak-Baniecki, Barbara 
Baniecka Dziadzio i Bogdan 
Dziadzio (23 XI 2019 – 08 II 2020)

 „Góralskie kożuchy i ser-
daki. 50 lat pracy twórczej Stani-

sława Gąsienicy-Wawrytko”  
(21 XII 2019 – 31 I 2020)

 „W parze z samotnością” 
Agnieszka Różak (14 II 2020 – 
7 III 2020)

 „Pozwólcie działać  
we mnie tajemnicy” (14 III 2020 –
31 VII 2020)

 Jan Paweł II i Zakopane. 
Wystawa fotografii Pawła Mu-
rzyna (10 X – 5 XII 2020)

 „Świat kolorów Zenona  
Remiego” (11 XII 2020 – 19 III 2021)

 stała ekspozycja malar- 
stwa na szkle zakopiańskich 
twórców

 wystawa plenerowa „Czer-
wony Dwór i jego mieszkańcy”

 Wtopieni w krajobraz.  
Zakopiańscy twórcy ludowi  
(7 VIII – 30 IX 2020), organizator 
UM Zakopane

 wystawa plenerowa „Por-
trety Zakopiańskich Twórców 
Ludo wych w obiektywie Adama 
Brzozy (7 VIII – 30 IX 2020), orga-
nizator UM Zakopane
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 MIEJSKIA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA IM. STEFANA 
ŻEROMSKIEGO 
W  ZAKOPANEM

Użytkownicy biblioteki, odwie-
dziny, udostępnianie zbiorów:

 liczba czytelników: 3775
 liczba odwiedzin: 36 514
 liczba wypożyczeń księgo-

zbioru na zewnątrz: 44 939
 liczba egzemplarzy udo-

stępnionych na miejscu: 18 750

Jako zadania  własne gminy 
z zakresu ochrony zabytków 
i opieki nad zabytkami zrealizo-
wano  następujące uchwały: 

1. Uchwała nr XXII/240/2020 
Rady Miasta Zakopane z dnia  
25 czerwca 2020 r. w sprawie 
przyznania dotacji na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, 
w wysokości 26 000,00 zł na sfi-
nansowanie prac konserwator-
skich restauratorskich lub robót 
budowlanych w obrębie zabyt-
kowego kościoła pw. Św. Jana 
Apostoła i Ewangelisty w Zako-
panem na os. Harenda 14.

2. Uchwała nr XXII/241/2020 
Rady Miasta Zakopane z dnia  
25 czerwca 2020 r. w sprawie 
przyznania dotacji na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, 
w wysokości 15 000,00 zł, na sfi-
nansowanie prac konserwator-
skich restauratorskich lub robót 
budowlanych w obrębie zabyt-
kowej willi „Harenda” zlokalizo-
wanej w Zakopanem na os. Ha-
renda 12a.

3. Uchwała nr XXII/284/2020 
Rady Miasta Zakopane z dnia  
22 października 2020 r. w sprawie 
przyznania dotacji na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie lub 

KSIĘGOZBIÓR MBP 
W ZAKOPANEM

Księgozbiór ogółem 
(książki i czasopisma)

158 169

Zbiory specjalne – 
audiowizualne

2417

W tym audiobooki 1817 

roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, 
w wysokości 90 000,00 zł,  
na sfinansowanie prac konser-
watorskich restauratorskich lub 
robót budowlanych w obrębie  
zabytkowej willi „Harenda” 
zlokalizowanej w Zakopanem 
na os. Harenda 12a.

Z inicjatywy Burmistrza Mia-
sta Zakopane w ramach zadań 
własnych gminy przeprowadzono 
konserwację i renowację  
4 obiektów: 

 krzyż przydrożny – Rondo 
Dmowskiego/ul. Nowotarska 9, 

 krzyż przydrożny/krzyż 
cmentarny – Rondo Solidarności/
Aleje 3-go Maja/os. Łukaszówki,

 kapliczka przydrożna 
„Na Bachledach” z 1872 r. wraz 
z drewnianym ołtarzykiem,  
wpisana do rejestru zabytków  
województwa małopolskiego 
pod nr 529 [A-1113/M] z dn. 
20.08.1935 r., ul. Bachledy 10a,

 kapliczka przydrożna 
„Na Spyrkówce” z 1900 r. ujęta 
w gminnej ewidencji zabyt-
ków miasta Zakopane ul. Spyr-
kówka 4.

 MIEJSKI KONSERWATOR 
ZABYTKÓW

Jako zadania  z zakresu admi-
nistracji rządowej, powierzone 
na mocy Porozumienia z dnia  
3 stycznia 2017 r. zawartego po-
między Wojewodą Małopolskim 
a Gminą Miejską Zakopane 
„w sprawie powierzenia niektó-
rych spraw z zakresu właściwo-
ści Małopolskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków” 
oraz aneksu do Porozumienia 
z dnia 5 września 2019 r. Biuro 
Miejskiego Konserwatora Za-
bytków rozpatrzyło 192 sprawy, 
w tym 28 w formie uzgodnień/
pozwoleń/decyzji administra-
cyjnych, zredagowało 357 pism 
w ramach realizacji zdań powie-
rzonych z zakresu ochrony zabyt-
ków i opieki nad zabytkami.
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 UDZIAŁY I AKCJE GMINY 
MIASTA ZAKOPANE 
W SPÓŁKACH  
WG STANU NA DZIEŃ  
31 GRUDNIA 2020 R.

Gmina Miasto Zakopane posiada 
udziały i akcje w sześciu niżej wy-
mienionych spółkach:

1. Przedsiębiorstwo Energe-
tyki Cieplnej Geotermia Podha-
lańska S.A. z siedzibą w Bańskiej 
Niżnej – 105 625 akcji o wartości 
10 562 500 zł,

2. „TESKO” Tatrzańska  
Komunalna Grupa Kapitałowa  
Sp. z o.o. z siedzibą w Zako-
panem – stan udziałów  
65 815 000 zł,

MAJĄTEK I BUDŻET 
MIASTA ZAKOPANE

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za rok 2020 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2020 WYKONANIE 2020 %

1.
Dochody ogółem, w tym: 
19,41 zł (PPK)

185 916 794,95 zł 189 072 040,18 zł 101,70%

a. Dochody bieżące  162 272 984,95 zł 156 628 184,01 zł

b. Dochody majątkowe 23 643 810,00 zł 32 443 856,17 zł

2. Wydatki ogółem, w tym: 187 572 594,95 zł 160 411 757,66 zł 85,52%

a. Wydatki bieżące 159 278 846,95 zł 143 369 667,52 zł

Wydatki majątkowe 28 293 748,00 zł 17 042 090,14 zł

3. SEWiK Tatrzańska Komu-
nalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. 
z siedzibą w Zakopanem –  
9625 udziałów o wartości  
5 775 000 zł,

4. Spółka Akcyjna POLSKIE 
TATRY z siedzibą w Zakopanem – 
209 296 akcji o wartości:  
20 929 600 zł, tj. 100%,

5. Zakopiańskie TBS Tatrzań-
ska Komunalna Grupa Kapita-
łowa Sp. z o.o. z siedzibą w Za-
kopanem – 6875 udziałów o war-
tości 3 437 500 zł, 

6. Spółka pn. Polskie Koleje 
Linowe S.A. z siedzibą w Zako-
panem – 3250 akcji o wartości  
325 000 zł.

Łącznie we wszystkich  
wyżej wymienionych 

spółkach na dzień  
31 grudnia 2020 r.  

Gmina Miasto Zakopane 
posiada 400 986 udzia-

łów i akcji o wartości  
107 344 600 zł.

 

SUMA dotacji ze źródeł 
zewnętrznych otrzyma-

nych pomiędzy 01.01.2020 r.
a 31.12.2020 r.:

20 733 017,55 zł.

Wybrane wydatki budżetowe
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Ulotki dla mieszkańców 
Ulotki dołączane były co mie-

siąc do rachunków za wodę przez 
spółkę SEWiK. Nakład: 5 tys. szt. 

Program „Pod Tatrami. 
Zakopane, Zakopane…”  
TVP3 Kraków

W 2020 r. kontynuowana była 
kampania edukacyjno-informa cyj-
na dotycząca działalności samo-
rządu. Realizowane cotygodniowo 
odcinki programu emitowane były 
na antenie TVP Kraków, ogólno-
polskiej TVP3 oraz TVP Polonia. 
Program realizowany był w spraw-
dzonej formule reportaży oraz od-
cinków z udziałem prowadzącej 
Hanki Wójciak. W 2020 r. zrealizo-
wane zostały 42 odcinki programu.

 DZIAŁALNOŚĆ 
PROMOCYJNA 
ZAKOPIAŃSKIEGO 
CENTRUM KULTURY

Social media
Media społecznościowe to już 

nie tylko komunikator, to źródło 
informacji z ogromnym poten-
cjałem medialnym. Zakopiańskie 
Centrum Kultury posiada na nim 
konta dedykowane Miejskiej Ga-
lerii Sztuki oraz willi Czerwony 
Dwór oraz niektórym wydarze-
niom, m.in. Pucharowi Zakopa-
nego w narciarstwie alpejskim, 

 Portal internetowy  
Zakopane.pl – 2,1 mln odsłon

 Biuletyn Informacji Pu-
blicznej bip.zakopane.eu –  
295 tys. odsłon

 Media społecznościowe:
– Facebook – 1,8 mln odbior-

ców
– Facebook dla mieszkań-

ców – 182 tys. odbiorców
– Youtube – 3,6 tys. godzin
– Instagram – 23 tys. obserwu-

jących

Informator dla Mieszkańców 
Miasta Zakopane.pl 

W 2020 r. ukazały się dwa wy-
dania informatora poświęconego 
najważniejszym sprawom mia-
sta z dziedziny inwestycji, kultury, 
sportu, edukacji i ochrony środo-
wiska, a także bieżącym wydarze-
niom, ważnym jubileuszom, dzia-
łalności Rady Miasta i poradom 
dla mieszkańców. Do jednego 
wydania załączony został „Raport  
o stanie Miasta za rok 2019”.  
Wydawany w nakładzie 8 tys. eg-
zemplarzy informator jest kolpor-
towany w zakopiańskich insty-
tucjach, sklepach, restauracjach, 
a część nakładu trafia bezpośred-
nio do mieszkańców. Ponadto 

w wersji elektronicznej infor-
mator zamieszczany jest 

na portalu Zakopane.pl.

Przeglądowi Filmów o Sztuce, 
Wiośnie Jazzowej, Kulturalnemu 
Placu Niepodległości oraz Tar-
gowi Maślanemu.

Facebooka Miasta Zakopa-
nego obserwuje prawie 75 tys. 
użytkowników. W każdym tygo-
dniu aktywizowaliśmy poprzez 
lajki czy komentarze ponad 5 tys. 
osób, docierając w ten sposób ty-
godniowo do ponad 38 tys. osób.

Oficjalny profil Zakopanego 
na Instagramie w ciągu tygodnia 
generuje wartość prawie 98 tys. 
wyświetleń. Obserwuje go prawe 
23 tys. osób, a posty, relacje 
i filmy zamieszczone na koncie 
docierają tygodniowo do ok.  
15,5 tys. odbiorców.

Aktywnie wykorzystywaliśmy  
również kanały YOUTUBE Zako-
piańskiego Centrum Kultury, 
Centrum Kultury Rodzimej w willi 
Czerwony Dwór oraz Miejskiej 
Galerii Sztuki. W raportowanym 
okresie na YouTube pojawiły się 
łącznie 143 materiały filmowe, 
generując 10 700 wyświetleń.

 INFORMATOR 
ZAKOPANE.PL – 
INTERAKTYWNE 
CZASOPISMO 
ELEKTRONICZNE

Informator miejski Zakopane.pl 
oraz pozostałe wydawnictwa 
takie jak foldery ewoluowały 

KOMUNIKACJA 
SPOŁECZNA I PROMOCJA 
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w stronę interaktywnych czaso- 
pism elektronicznych, stając się 
w ten sposób dzięki światowej 
platformie ISSUU wydawnictwami 
dostępnym dla każdego w każ-
dym zakątku naszego globu.

Codziennik Zakopiański
To zupełnie nowy projekt, 

stworzony przez Zakopiańskie 
Centrum Kultury od podstaw. 
Idei jego powstania przyświe-
cał cel poznawania tak bliskiego 
dla wszystkich miejsca, jakim 
jest Zakopane, odkrywania go 
na nowo. Każdego dnia poja-
wiał się krótki artykuł, zgłębiający 
tematykę miasta pod Giewon-
tem, podejmujący tematy bliskie 
i ważne dla Zakopanego.  
Opowiadaliśmy o jego historii 
i kulturze, również tej rodzimej, 
zapraszaliśmy do zapoznania się 
z jego szeroką ofertą turystyczną. 
Tematy zgromadziliśmy w pięciu 

blokach: poniedziałkowej „Histo-
rii jakiej nie znacie”, wtorkowych 
„Wiadomości turystycznych”,  
dostępnej w środy „Naszej kul-
tury”, „Czwartków literackich” 
oraz piątkowej „Kultury rodzimej”.

Mapy panoramiczne 360
Zakopiańskie Centrum pra-

cowało nad stworzeniem kom-
pleksowego, czytelnego i łatwego 
w obsłudze nowoczesnego prze-
wodnika, z jeden strony będącego 
skarbnicą informacji o naszym 
mieście, a z drugiej strony pro-
duktem satysfakcjonującym mar-
ketingowo dla przedsiębiorców, 
dotkniętych konsekwencjami 
przedłużającego się lock downu.

Takim właśnie projektem 
są zaimplementowane na stro-
nie www.zakopane.pl wirtualne 
mapy panoramiczne 360 stopni 
pozwalające w unikalny sposób  
zapoznać się z kompleksową 
ofertą Zakopanego. Projekt obej-
muje wizualizacje z naniesionymi 
miejscami użyteczności publicz-
nej, nie zapominając przy tym 
o zaprezentowaniu bogatej oferty 
komercyjnej prowadzonej przez 
zakopiańskich przedsiębiorców 
na terenie naszego miasta.

Szlakiem literatów i muzyków. 
Trasy spacerowe w wersji on-line

W 2019 r. na zakopiańskim 
rynku wydawniczym pojawiła się 

nowa publikacja pt. „Spacerem 
po Zakopanem – szlakiem litera-
tów i muzyków.” wydana przez 
Miasto Zakopane i Zakopiańskie  
Centrum Kultury. W 2020 r. dzięki 
nawiązanej współpracy pomiędzy 
Miastem Zakopane, Zakopiańskim 
Centrum Kultury, a Małopolskim 
Instytutem Kultury, na podsta-
wie tej właśnie publikacji opra-
cowana została wirtualna trasa 
turystyczna dostępna poprzez 
platformę – Małopolska To Go. 
Przewodnik funkcjonuje nie tylko 
w wydaniu papierowym oraz 
on-line, dodatkową jego atrakcją 
jest wersja audio w formie e-booka 
dostępna w serwisie Storytel.

Centrum Informacji 
Turystycznej – działania 
w obszarze obsługi ruchu 
turystycznego i promocji 
aktywności miejskich wśród 
turystów

Do marca i od czerwca pro-
wa dzone były punkty informacji 
turystycznej przy ul. Kościeliskiej 
7 (w ramach projektu „MSIT”) 
i ul. Kościuszki 17 oraz przy ul. Cha-
łubińskiego (punkt wydzierżawiony 
podmiotowi zewnętrznemu). 
W okresie wiosennym, w którym 
obowiązywał całkowity lockdown, 
punkty informacji pozostawały 
do dyspozycji turystów i mieszkań-
ców poprzez świadczenie usług 
drogą telefoniczną i mailową.
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 WŁADZE MIASTA 
Miasto Zakopane jest gminą 
miejską. Zgodnie z ustawą o sa-
morządzie gminnym oraz ze Sta-
tutem Miasta Zakopane organem 
stanowiącym i kontrolnym Mia-
sta Zakopane jest Rada Miasta 
Zakopane, natomiast organem 
wykonawczym – Burmistrz Mia-
sta Zakopane. Informacje na te-
mat Rady Miasta Zakopane  
oraz Burmistrza Miasta Zako - 
pane znajdują się na stronie 
www.bip.zakopane.eu. 

 RADA MIASTA ZAKOPANE 
Rada Miasta Zakopane liczy  
21 radnych. 

Na dzień 31 grudnia roku 2020 
w jej skład wchodzili radni: BA-
CHLEDA-CURUŚ Aneta, BRYJAK 
Bartłomiej, BYSTRZYCKI Wawrzy-
niec, DONATOWICZ Marek, FI-
GIEL Józef, GALICA JURECKA Lu-
cyna, GĄSIENICA WALCZAK Ma-
ciej, GLUC Jan JĘDRYSIAK Jerzy, 
JÓŹKIEWICZ Grzegorz, KALATA 
Jacek, KARP Stanisław, KONAR-
SKI Kazimierz, ŁUKASZCZYK Ma-
ria, MRÓZ Tymoteusz, SĘK Mar-
cin, SOLIK Wojciech, STRĄCZEK 
Paweł, SZCZERBA Zbigniew,  
TATAR Wojciech, WIŚNIOWSKI  
Krzysztof.

Pracą Rady Miasta Zakopane  
kieruje Przewodniczący Rady 
Miasta Zakopane Jan Gluc przy  
pomocy Wiceprzewodniczących: 
Józefa Figla i Wojciecha Tatara. 

Ścisłe kierownictwo Urzędu 
Miasta Zakopane: 

Od 2014 r. funkcję Burmistrza 
Miasta Zakopane sprawuje Le-
szek Dorula, który sprawuje bez-
pośredni nadzór między innymi 
nad sprawami planowania prze-
strzennego oraz Straży Miejskiej. 

Zastępcy Burmistrza to: 
Agnieszka Nowak Gąsienica  
odpowiedzialna m.in. za sprawy 
oświaty, kultury, sportu, ochrony 
zabytków, promocji, sprawy spo-
łeczne oraz Tomasz Filar nadzo-
rujący sprawy inwestycji, pozy-
skiwania środków europejskich, 
ochrony środowiska, drogow-
nictwa i transportu oraz mienia 
i nadzoru właścicielskiego. 

Funkcję Skarbnika pełni Hele -
na Mamcarz nadzorująca sprawy 
finansowe oraz podatków i opłat, 
natomiast Sekretarza Miasta Za-
kopane – Grzegorz Cisło, któremu 
podlegają sprawy Wydziału Orga-
nizacyjnego, Wydziału Ewidencji  
i Pozwoleń, Biura Rady Miasta 
oraz Biura Zamówień Publicznych. 

 BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE

Straż Miejska jest umunduro-
waną formacją powołaną przez 
Radę Miasta Zakopane. W celu 
realizacji zadań określonych 
w ustawie o strażach gminnych 
Straż Miejska zatrudnia 20 funk-
cjonariuszy.

Wykonując ustawowe zada-
nia w zakresie poprawy spokoju 
i porządku publicznego w 2020 r. 
funkcjonariusze Straży Miejskiej 

w Zakopanem podjęli 3706 inter-
wencji w trakcie których nałożyli 
616 mandatów karnych. W trak-
cie interwencji udzielono również 
3061 pouczeń i upomnień. 

Zadania ochrony spokoju i po-
rządku publicznego związane 
były głównie z ulicą Krupówki. 
W zakresie ochrony Parku Kultu-
rowego przeprowadzono łącznie 
533 interwencje, podczas których 
nałożono 120 mandatów karnych 
oraz skierowano 6 wniosków 
o ukaranie do Sądu Rejonowego 
w Zakopanem. W dwóch przypad-
kach dokonano również konfiskaty 
towaru z nielegalnego handlu. 

W zakresie realizacji uchwały 
antysmogowej województwa ma-
łopolskiego, strażnicy miejscy 
przeprowadzili 308 kontroli ko-
tłowni i innych miejsc, gdzie do-
konywano spalania różnego ro-
dzaju odpadów. 

Na podstawie zgłoszeń doty-
czących nieprawidłowego parko-
wania pojazdów, podjęto 2157 in-
terwencji, w trakcie których nało-
żono 327 mandatów karnych oraz 
udzielono 1172 pouczeń. Zasto-
sowano oprócz mandatu punkty 
karne w stosunku do 161 kierow-
ców. Na koła nieprawidłowo za-
parkowanych pojazdów 288 razy 
założono blokady samochodowe.

W ramach współpracy z Komen-
dą Powiatową Policji w 2020 r. 
wykonano 167 służb wspólnych 
obejmujących centrum miasta. 
Działania dotyczyły głównie kon-
troli przestrzegania obowiązku 
zasłaniania ust i nosa w przestrze -
ni publicznej i przestrzegania  
innych obostrzeń wprowadzo-
nych w związku z epidemią SARS  
Covid-19. Funkcjonariusze Straży
Miejskiej i Policji kontrolowali rów-
nież osoby przebywające na kwa-
rantannie i izolacji domowej.

ZARZĄDZANIE 
SAMORZĄDOWE

ODBYTE SESJE, W TYM: 11

uroczyste 1

Podjęte uchwały, z tego: 150

dotyczące finansów 13 

dotycząc miejskich 
jednostek organizacyjnych

15

podjęte rezolucje 1

przyjęte stanowiska 1

Działalność Rady Miasta Zakopa-
ne w 2020 r.


