
 
 

Szanowni Państwo,

26 czerwca podczas IX Sesji Rady 
Miasta Zakopane po raz pierwszy zgod

nie z nowymi przepisami przedstawiony 
został przygotowany przeze mnie i pracow

ników Urzędu Miasta Zakopane „Raport o stanie 
miasta” za rok 2018. Został on przyjęty przez Rad

nych, którzy tym samym udzielili mi wotum zaufania.

Raport o stanie Zakopanego zawiera dane dotyczące 
każdego aspektu funkcjonowania miasta i jego mieszkańców. 

Prezentuje szczegóły działalności Urzędu Miasta i jego jednostek 
oraz stanowi wykaz wszystkich podjętych inicjatyw z zakresu kultu

ry, sportu, promocji, finansów, edukacji, ochrony środowiska, pomocy 
społecznej, gospodarki komunalnej i transportu. Całość dokumentu liczy 

264 strony i można się z nim zapoznać na stronie zakopane.pl.  

Na łamach informatora przedstawiam Państwu skrót Raportu z najważniej
szymi danymi i informacjami, które pozwolą zobrazować, w jaki sposób i na jak wie

lu płaszczyznach funkcjonuje i rozwija się Zakopane, a także co ważnego wydarzyło 
się w ubiegłym roku. Zachęcam do lektury, by byli Państwo na bieżąco ze sprawami na

szego miasta.

Leszek Dorula
Burmistrz Miasta Zakopane

RAPORT
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 Według stanu na dzień 31 grud
nia 2018 r. w Zakopanem zameldowa
nych było 26 141 mieszkańców. W ro
ku 2018 zameldowano na pobyt stały 
545 osób, w tym 6 cudzoziemców,  
natomiast na pobyt czasowy zamel
dowano 449 osób, w tym 220 cudzo
ziemców. Jednocześnie z pobytu sta
łego wymeldowało się 619 osób.

 W 2018 r. wydano 3518 dowo
dów osobistych.

 Urząd Stanu Cywilnego w Za
kopanem w roku 2018 wydał 1057  
aktów urodzenia, 351 aktów małżeń
stwa oraz 535 aktów zgonu. 

 W roku 2018 w mieście Zakopa
ne Jubileusz 50lecia Pożycia Małżeń
skiego obchodziło 36 par. 1 osoba  
obchodziła setne urodziny.

 Na koniec 2018 r. w Zakopanem 
zarejestrowanych było 6006 podmio
tów gospodarczych.

 Według danych Głównego 
Urzędu Statystycznego w Krakowie 
(oddział w Zakopanem) na dzień  
31 grudnia 2018 r. Zakopane zamiesz
kiwało 27 191 osób, w tym 14 513 ko
biet i 12 678 mężczyzn. Porównu
jąc dane za lata 2014–2018 można 
zauważyć, że choć liczba mieszkań
ców miasta stale maleje, to jednak 
są to niewielkie różnice i stan ludności 
Zakopanego utrzymuje się względnie 
na stałym poziomie.

Stan ludności miasta Zakopane w latach 2014–2018

ROK 2014 2015 2016 2017 2018

ogółem 27 556 27 442 27 305 27 266 27 191

kobiety 14 767 14 688 14576 14 575 14 513

mężczyźni 12 789 12 754 12 729 12 691 12 678

MIASTO I MIESZKAŃCY1
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Zezwolenia i licencje
 W roku 2018 wydano 353 ze

zwolenia na sprzedaż alkoholu  
w gastronomii i detalu, 128 decyzji 
o wygaszeniu zezwoleń oraz 15 de 
cyzji o odmowie wydania zezwole 
nia. Ponadto wydano 213 jednora

zowych zezwoleń na sprzedaż alko
holu.

 Według stanu na dzień 31 grud
nia 2018 r. ilość licencji taxi wyniosła 
575. Wydano 79 nowych licencji oraz 
wygaszono 19. Dokonano również  
47 zmian w licencjach.

Planowanie Przestrzenne

Obszar gminy Zakopane, z wyłą
czeniem terenów położonych w gra
nicach Tatrzańskiego Parku Narodo
wego, jest objęty obowiązującymi 
miejscowymi planami zagospodaro
wania przestrzennego na około 96% 
powierzchni. 

W związku z przeprowadzeniem  
analizy obowiązujących miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzen 
nego oraz Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze
strzennego, zawierającej jednoznacz
ne stwierdzenie konieczności aktua
lizacji i korekty obowiązujących 
w mieście opracowań planistycznych, 
przy stą piono do opracowania progra
mu sporządzania miej scowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 
w mie ście Zakopane na lata 2018–2022 
z perspektywą do roku 2025.

ZAGOSPODAROWANIE 
PRZESTRZENNE

W 2018 r. na podstawie dotychczas istniejącej internetowej ewidencji 
obiektów noclegowych stworzona została Baza Obiektów Noclegowych 

obejmująca łącznie blisko 2,5 tys. obiektów kategoryzowanych (hotele, pen
sjonaty, schroniska itp.) oraz tzw. innych obiektów (pokoje gościnne, apartamenty, 

wille itp.). Domyślnie wizytówki obiektów zawierają podstawowe dane – nazwę i ad
res obiektu oraz liczbę miejsc noclegowych, jakimi obiekt dysponuje. Każdy z usługo

dawców ma możliwość rozszerzenia swojej wizytówki o dodatkowe dane oraz zdjęcia. Kon
cepcja Bazy Obiektów Noclegowych została stworzona jako forma wsparcia przedsiębiorców 

legalnie prowadzących usługi hotelarskie w naszym mieście (www.bazanoclegowa.zakopane.pl).BAZA N
OCLEGOWA

2
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Zaproponowano kierunki działania dzieląc je na następujące główne grupy: 
priorytetowe (lata 2018–2019), pierwszoplanowe (lata 2018–2020), drugoplano
we (lata 2018–2021), trzecioplanowe (lata 2019–2022). 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w 2018 roku 
(obowiązujące i sporządzane plany miejscowe na dzień 31.12.2018 r.)

obszary obowiązujących planów miejscowych

obszary nieobjęte obowiązującymi planami miejscowymi

obszary sporządzanych planów miejscowych

obszary sporządzanych zmian planów miejscowych

granica miasta Zakopane

Program sporządzania M. P. Z. P. w mieście Zakopane na lata 2018–2022

Działania najbliższe w świetle programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w mieście Zakopane na lata 2018–2022 z perspektywą do roku 2025

opracowania priorytetowe

opracowania pierwszoplanowe

opracowania drugoplanowe

opracowania trzecioplanowe

granice obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego

granica miasta Zakopane
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Przyjęto zasadę rezygnacji z tzw. 
„zmian punktowych” w planach miej
scowych, z uwagi na niejednoznacz
ny pod względem prawnym cha
rakter takich zmian i przystąpiono 
do kompleksowych zmian planów 
miejscowych poprzez zastąpienie ca
łego planu lub jego części innym pla
nem miejscowym, stanowiącym nową 
kompletną uchwałę z załącznikami,  
w tym rysunkiem planu. Pozwala 
to na całościowe i spójne opracowa
nie zagadnienia, z uwzględnieniem 
wymaganych obowiązującymi przepi
sami prawa aspektów planowania za
gospodarowania przestrzeni.

Uchwała „Krajobrazowa” 
(„Reklamowa”)

W minionym roku kontynuowa
no prace przygotowawcze do sporzą
dzenia projektu uchwały ustalającej 
zasady i warunki sytuowania obiek
tów małej architektury, tablic rekla
mowych i urządzeń reklamowych 
oraz ogrodzeń. Przedmiotem regula
cji będą gabaryty, standardy jakościo

we oraz rodzaje materiałów budow
lanych, z jakich mogą być wykonane 
nośniki reklamowe i urządzenia re
klamowe oraz ogrodzenia i elementy 
małej architektury. Zakopane przystą
piło również do projektu Montevideo, 
mającego na celu poprawę jakości 
przestrzeni i krajobrazu wzdłuż „Zako
pianki”.

Park Kulturowy

Park kulturowy jako sposób na za
rządzanie zabyt kową przestrzenią jest 
obecnie najnowocześniejszą formą 
ochrony dziedzictwa. „Park Kulturowy 
obszaru uli cy Krupówki” został utwo
rzony uchwałą Rady Miasta Zakopa
ne nr XII/183/2015 z dnia 3 września 
2015 r., która weszła w życie w dniu 
1 lipca 2016 r. Swoim obszarem obej
muje 185 nieruchomości. Spośród 
nich 14 budynków i obiektów wpisa
nych jest do rejestru zabytków, 72 bu
dynki wpisane są do gminnej ewiden
cji zabytków.

Szczególnie widoczne zmiany 
na terenie Parku zaobserwować moż
na w miejscach, gdzie usunięte lub 
zmienione zostały nośniki reklamowe. 
Zgodnie z danymi in wentaryzacyjnymi 
przed wejściem w życie uchwały na te
renie Parku Kulturowego znaj dowało 
się 1036 reklam. 315 nośników zosta
ło całkowicie usuniętych, a 176 zostało 
zmienionych poprzez przystosowanie 
ich formy, wyglą du i lokalizacji do za
pisów miejscowych planów zagospo

darowania przestrzennego oraz 
uchwały o parku kulturowym. Pozo
stałe reklamy zgodne są z wytyczny 
mi obowiązującego prawa miejsco
wego, bądź są w trakcie dostosowy
wania.

Zespół ds. Zarządzania Parkiem 
Kulturowym w prze ciągu roku 2018 
skierował 201 pism do przedsiębior

ców, właścicieli oraz dzierżawców  
nie ruchomości zlokalizowanych  
w obszarze Parku, z czego 22 pisma  
skierowano do Straży Miejskiej 
w związku z zaobserwowanymi na
ruszeniami zapisów Uchwały. 53 pi
sma dotyczyły zaopiniowa nia reklam, 
tablic informacyjnych oraz szyldów. 
Sporządzono również 6 zawiadomień 
i pism do Prokuratury, Powia towego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
oraz Sane pidu.

Straż Miejska w zakresie naruszeń 
zapisów Uchwały podjęła łącznie  
812 interwencji, udzieliła 552 poucze
nia, wystawiła 111 mandatów kar
nych, skierowała 3 wnioski do Sądu, 
wysłała 6 zawiadomień do Powiato
wego Inspektoratu Nadzoru Budowla
nego oraz 2 wezwania na przesłucha
nie i 1 upomnienie pisemne.

Niewątpliwym sukcesem 2018 ro
ku było otrzymanie przez Urząd Mia
sta Zakopane Nagrody im. Jerzego 
Regulskiego w kategorii „Realizacja  
dzieła” za Park Kulturowy obszaru  

ulicy Krupówki. Nagroda ta przyzna
wana jest za wybitne osiągnięcia  
w kreowaniu ładu przestrzennego 
i rozwoju samorządności terytorial 
nej. O przyznaniu jej zadecydował  
wyraźny kontrast pomiędzy ilością  
reklam przed i po wprowadzeniu  
Parku.
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Powietrze

Wydział Ochrony Środowiska pro
wadzi dwa programy dotyczące dofi
nansowania do wymiany ogrzewania: 
Program miejski uchwalony w 2015 
roku (zmiana w 2018 r.) oraz pro
gram dofinansowania ze środków Re
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014–2020 (poddziałanie 4.4.2 i 4.4.3) 
uchwalony w grudniu 2017 r. z ostat
nią zmianą z marca 2019 r.

Program miejski został zmodyfi
kowany tak, aby uzupełniał program 
finansowany ze środków europej
skich. Z uwagi na działający program 
ze środków RPO program miejski  
nie cieszył się zainteresowaniem. 
W programie miejskim w 2018 wy
mienione zostały dwa piece węglowe 
na ogrzewanie elektryczne.

W roku 2018 w programie RPO: 
przyjęto 237 wniosków na wymianę 
kotłów, zawarto 167 umów z miesz
kańcami, rozliczono 87 dotacji oraz 
wymieniono w sumie 95 urządzeń 
grzewczych na paliwa stałe (część 
wnioskodawców likwidowała dwa  
źródła ciepła).

Ponadto złożono nowy wniosek 
na projekt w ramach poddziałania 
4.4.2 – dofinansowanie wymiany  
250 pieców na geotermię, gaz, pom

py ciepła i biomasę. Równocześnie 
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podjęto działania mające na celu przy
gotowane zmian, których skutkiem 
jest uproszczenie uregulowań zawar
tych w regulaminie wymiany kotłów.

Porozumienie z Geotermią 
Podhalańską 

W 2018 roku Geotermia Podhalań
ska zakończyła realizację rozpoczętej 
w 2017 roku budowy sieci ciepłowni
czej z przyłączami na os. Krzeptówki 
w Zakopanem oraz podłączyła odbior
ców indywidualnych w ramach pro
jektu „RPO WM Poddziałanie 4.4.2 Ob
niżenie poziomu niskiej emisji – SPR, 
typ projektów B. rozwój sieci ciepłow
niczych”. Wydział Ochrony Środowiska 
obsługiwał mieszańców, którzy z uwa
gi na budowę nowej sieci pozyskiwali  
dotację na wymianę starego kotła 
na wymiennik geotermalny.
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ZAKRES PRAC POWIERZCHNIA  
[m2]/[mb]/[szt.]

ILOŚĆ PRAC 
W CIĄGU ROKU

utrzymanie czystości 
i estetycznego wyglądu

306 010 365

grabienie wiosenne 306 010 1

grabienie jesienne 306 010 1

koszenie 114 439,5 10

koszenie Dolna Rówień
Krupowa

54 948 10

koszenie 18 771 5

koszenie 3646 3

koszenie 105 264 2

wykonanie skrajni drogowej 500 1

odsłonięcie punktu 100 1

Nasadzenia kwiatów

W zakresie kwietników i rabat 
prace realizowane są przez firmę ze
wnętrzną. Powierzchnie zieleńców, 
kwietników i rabat sukcesywnie się 
zwiększają. Podstawowy zakres prac 
obejmuje m.in.:

 nasadzenia jednoroczne – 
730 m2

 rabaty wieloletnie – 4563 m2

 przycinanie żywopłotów 
i krzewów – 7395 m2 + 10 797 m2

 nawożenie zieleńców około  
164 000 m2

Likwidacja Barszczu 
Sosnowskiego

W 2018 r. otrzymano na ten cel 
dofinansowanie z WFOŚiGW w wy
sokości 21 747,47 zł.

Wycinka i nasadzenia drzew:
 wykonano pielęgnację  

510 drzew i 1606 mb koron drzew 

wierzchni rabat z roślin wrzosowa
tych,

 utrzymywano w czystości tere
ny zieleni miejskiej o powierzchni  
84 100 616,00 m2. Ogólnie zebrano 
i wywieziono 10,72 Mg niesegrego
wanych odpadów komunalnych. Rów
nolegle do utrzymywania w czystości 
zieleńców wykonywano prace polega
jące na koszeniu zieleńców miejskich. 
Oddano do odzysku odpady biode
gradowalne w ilości 211,22 tony.

Działania edukacyjne 
 W 2018 r. Wydział Ochrony Śro

dowiska Urzędu Miasta ponownie zor
ganizował akcję sadzenia rodzimych 
gatunków drzew i krzewów na tere
nie Miasta Zakopane. W akcji wzięli  
udział uczniowie niemal wszystkich 
zakopiańskich szkół podstawowych. 
Posadzono m. in. limby, sosny, jodły, 
graby, jarzęby mączne, jodły i kosod
rzewiny. Podczas akcji pracownicy Ta
trzańskiego Parku Narodowego pro
wadzili lekcje edukacyjne.

W ramach projektu zintegrowa
nego LIFE „Wdrażanie Programu 
ochrony powietrza dla wojewódz
twa małopolskiego” Gmina Miasto 
Zakopane otrzymała oczyszczacze po
wietrza dla wszystkich przedszkoli 
z terenu naszego miasta. 

oraz odsłonięcia 100 punktów w ra
mach skrajni drogowej. W 2019 r. pla
nowane są prace w obrębie koron  
213 drzew (wyniki z ekspertyz den
drologicznych i wniosków mieszkań
ców z 2018 r.),

 wykonano nasadzenia 
1815 krzewów.

Ponadto w ramach pozyskanych 
środków z budżetu UE:

 wykonano zadania w zakresie  
pielęgnacji 3067 drzew i ok. 50 00 m2  
krzewów,

 wykonano nasadzenia  
ok. 1603 drzew żywopłotowych  
i ok. 4830 krzewów pełniących rolę 
szpaleru izolacyjnego,

 poddano rekultywacji  
ok. 65 381 m2 nawierzchni trawia
stych z zastosowaniem mieszanki  
zeolitowej na powierzchni,

 założono rabaty z 380 szt.  
pnączy, 4918 szt. bylin, 360 szt. 
krzewinek, 12 460 szt. cebul kwia
tów wiosennych oraz 112 m2 po

Zieleń miejska
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GOSPODARKA KOMUNALNA

Odbiór odpadów

Zadania Miasta Zakopane w zakre
sie odbioru odpadów są realizowane 
przez ,,TESKO” Tatrzańską Komunalną 
Grupę Kapitałowa Sp. z o.o.

Odpady komunalne odebrane przez Spółkę z terenu Miasta Zakopane w 2018 r.

ODPADY ZMIESZANE Mg 14 288,24

odpady pochodzące z selektywnej zbiórki 
(papier, tworzywa sztuczne, metale, szkło)

Mg 1 428,70

ODPADY WIELKOGABARYTOWE Mg 508,08

odpady elektryczne, elektroniczne, baterie i inne, 
w tym niebezpieczne 

Mg 51,52

POZOSTAŁE ODPADY (BIO, TEKSTYLIA, 
BUDOWLANE, POPIÓŁ) Mg 1 030,44

RAZEM Mg 17 306,98

W roku 2018 osiągnięto przycho
dy w kwocie 248,3 tys. zł z tytułu pro
wadzenia punktu selektywnej zbiórki 
odpadów i punktu wagowego na Woj
dyłach. Powyższe odpady przyjęto  
od 6685 klientów.

Efekty inwestycji:

WYBUDOWANO: PODŁĄCZONO: ZMODERNIZOWANO:

47,2 km sieci kanalizacyjnej 577 budynków do sieci kanalizacyjnej 4,8 km sieci kanalizacyjnej

23,2 km sieci wodociągowej 213 budynków do sieci wodociągowej 7,5 km sieci wodociągowej

2 oczyszczalnie ścieków

Zaopatrzenie w wodę  
oraz oczyszczanie ścieków

Spółka SEWiK posiada system  
zaopatrzenia w wodę, który obejmuje:  
14 ujęć, 8 sieciowych zbiorników 
wody, 9 hydroforni. Sieć wodociągo
wa ma długość 315 km.

Spółka posiada system odprowa
dzania ścieków, który obejmuje:  
326 km sieci kanalizacyjnej, 32 siecio
we pompownie ścieków, 2 oczysz
czalnie ścieków (Łęgi – 58 288 RLM, 
Spyrkówka – 23 247 RLM).

W 2018 r. prowadzono działania 
związane zarówno z eksploatacją sie
ci, jej stałym monitoringiem, jak rów
nież przeprowadzano prace remon
towe, dokonywano odbiorów, a także 
zapewniono funkcjonowanie pogoto
wia wod.kan.

4

Wartość inwestycji w latach 2009–2018 wyniosła  
71 997 705,00 zł.

1 Mg = 1 tona
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Dzięki działaniom Spółki w zakre
sie utrzymania i rozwoju infrastruk  
tury wodnokanalizacyjnej na terenie 
Zakopanego osiągnięto ok. 98%  
poziom „zawodociągowania”  
i blisko 94% poziom „skanalizowa
nia”.

W ramach inwestycji Spółki SE
WIK w 2018r. zrealizowano następu
jące zadania:

 os. Gubałówka – wykonanie  
9 083,5 mb sieci kanalizacji sanitarnej 
z przyłączami do 73 budynków  
i 3 pompowniami ścieków

 os. Topory – wykonanie  
561 mb kanalizacji sanitarnej z przyłą
czami do 12 budynków

 os. Topory – wykonanie  
747,5 mb sieci wodociągowej z przyłą
czami do 15 budynków wraz z hydro
fornią osiedlową

 Gładkie – Gubałówka – wy
konanie 1 342,0 mb rurociągu wodo
ciągowego z rurociągiem osłonowym 
dla kabla sterowniczego

 teren przekaźnika TV na Gu
bałówce – wykonanie 496,5 mb sieci 
wodociągowej z przyłączami do 2 bu
dynków

 Gubałówka, Fur
manowa – wykona
nie 2 562,5 mb sieci 
wodociągowej me
todą bezwykopo
wą oraz żelbetową 
komorą redukcyjną

 os. Bogdańskie
go – wykonanie hydrofor
ni sieciowej w celu zapewnienia 
odpowiedniego ciśnienia wody

 Bachledzki Wierch – wykona
nie hydroforni sieciowej w celu za
pewnienia odpowiedniego ciśnienia 
wody

 ul. Smrekowa – wykonanie 
437,5 mb sieci wodociągowej z przy
łączem do 1go budynku

 ul. Nowotarska, Chałubińskie
go, Kasprusie – przebudowanie  
2180,0 mb kanalizacji sanitarnej me
todą rękawa i metodą krakingu

 Małe Żywczańskie – przebu
dowanie 366,0 mb wodociągu

Zakopane ma jedną z naj
lepszych i najsmaczniejszych 

wód w Polsce. Od września 
uczniowie czterech zakopiańskich 

szkół mogą gasić nią pragnienie dzięki 
poidełkom zainstalowanym przez SEWiK 

we współpracy z Urzędem Miasta.

NAJLEPSZA W
ODA 

PROSTO Z K
RANU!

 ul. Broniewskie
go – przebudowie pom
powni ścieków

 wymiana rozdzielnicy  
R20 na pompowni osadu oczysz
czalni Łęgi

 kompleksowa instalacja syste
mu fotowoltaicznego o mocy  
200 kWp
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Zimowe i letnie utrzymanie miasta
W ramach akcji zimowej Spółka 

w 2018 r. utrzymywała:
 w sześciu standardach jezdnie 

o łącznej powierzchni 489 729 tys. m2

 chodniki o powierzchni:  
66 384 m2 

 przejścia dla pieszych  
w ilości: 213

 inne tereny: place, kładki, 
schodki o powierzchni 1831 m2

Łączna powierzchnia do utrzyma
nia zimowego w jednym dniu wynio
sła: 557 944 tys. m2.

W ramach akcji letniej Spółka 
w 2018 r. utrzymywała:

 codziennie ulice o powierzchni  
54 591 m2

 1 × w tygodniu chodniki i ulice 
o powierzchni 281 344 m2

 1 × w tygodniu inne tereny: 
place, kładki, przejścia dla pieszych 
o powierzchni 23 347 m2

Przyjmując średnio 30 dni w mie
siącu, łączna powierzchnia do utrzy 
mania miesięcznie wyniosła  
2 856 494 m2.

W ramach umowy wykonawczej 
zawartej w 2016 r. TESKO wykonywało 
remonty bieżące nawierzchni jezdni, 
chodników oraz elementów pasa dro
gowego:

 remonty bieżące ulic na kwo
tę – 758 881 zł

 remonty chodników na kwotę – 
126 527 zł

 pozostałe roboty (regulacja stu
dzienek, montaż słupków odgradzają
cych, przebudowa studni rewizyjnych, 
wykonanie progów zwalniających 
z kostki betonowej, naprawa drew
nianych elementów mostu, umac
nianie skarp drogi, montaż krat od
wadniających, remonty przepustów, 
umacnianie brzegów rzeki itp. ) –  
324 064,00 zł

 wykonanie odwodnienia kanali
zacji opadowej – 30 529,00 zł

Remonty dróg, mostów  
i chodników

 Jedną z ważniejszych dla mieszkań
ców inwestycją zakończoną w 2018 r. 
był remont ulicy Tatary. W ramach 
prowadzonych prac wyremontowa
na została jezdnia oraz wybudowany 
został nowy, obniżony chodnik, który 
umożliwiał będzie swobodne mijanie 
się samochodów. Przebudowana zo
stała również sieć gazowa, stworzone 
zostały nowe przyłącza do sieci wod
nokanalizacyjnej oraz zamontowane 
zostało nowe energooszczędne oświe
tlenie.

 W 2018 r. do użytku oddane zostały 
nowo wybudowana ścieżka rowerowa 
i chodnik na ul. Przewodników Ta
trzańskich oraz ulica Małe Żywczań
skie. Na ulicy Małe Żywczańskie wy

TRANSPORT I KOMUNIKACJA5

Transport Miejski

Średnio w 2018 roku uzyskano pokrycie kosztów utrzymania linii komunika
cji miejskiej ze sprzedaży biletów na poziomie 48%.

Liczba osób przewiezionych komunikacją miejską w 2018 r.

100 000

75 000

50 000

25 000

0
styczeń marzec wrzesieńmaj lipiec listopad

linia nr 14 razemlinia nr 11

Źródło: TESKO
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Zestawienie robót wykonanych w roku 2018 w ramach remontów bieżących dróg, mostów i chodników

Wykonanie nakładki asfaltowej: Topory, Słoneczna, Cyrhla, Jaszczurówka 
Bory, Janosówka, Bulwary Słowackiego, Do Bristolu, Droga na Szymoszkową, 
Tatary, Harenda, Karłowicza, Modrzejewskiej, Na Wilcznik, Ustup, Tuwima, 
Zwierzyniecka, Partyzantów

łączna powierzchnia: 22 495 m2

Ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych: Łosiówki, Mraźnica łączna powierzchnia: 1535 m2

Utwardzenie pobocza frezem: Walkosze, Gawlaki, Hrube Niżne, Hrube Wyżne łączna powierzchnia: 1924 m2

konany został kompleksowy remont 
wraz z częściową przebudową infra
struktury energetycznej, teletechnicz
nej oraz wodociągowej. Wykonana 
została nowa podbudowa drogi, uło
żono nowe warstwy bitumiczne, a po
bocza utwardzone zostały betonową 

zrównoważonego rozwoju publiczne
go transportu zbiorowego dla Zako
panego na lata 2017–2025 z kierun
kiem do 2030 r. Celem strategicznym 
Planu jest poprawa dostępności ze
wnętrznej i wewnętrznej Zakopane
go i okolicznych gmin poprzez rozwój 

wybranych biletów przewoźnika w Za
kopanem.

 W 2018 r. Zakopane dołączyło 
do systemu Małopolskiej Karty Aglo
meracyjnej. Od grudnia za pomocą  
5 automatów biletowych znajdują

cych się przy popularnych przystan
kach można kupić bilety zakopiańskiej 
komunikacji miejskiej, bilety na re
gionalne przewozy kolejowe, a tak
że bilety komunikacji miejskiej kilku 
małopolskich miast. Natomiast bile
ty zakopiańskiej komunikacji miejskiej 
można kupić w aplikacji oraz bileto
matach Małopolskiej Karty Aglome
racyjnej, znajdujących się w miastach 
uczestniczących w MKA oraz w pocią
gach regionalnych.

kostką. Zamontowane zostało energo
oszczędne ledowe oświetlenie. Odda
na do użytku została także ścieżka ro
werowa na ulicy Bronisława Czecha, 
która połączona została z istniejącym 
traktem na ul. Przewodników Tatrzań
skich.

 Przebudowano ul. Podhalańską 
oraz zakończono budowę nowego 
zjazdu do Szkoły Podstawowej nr 2 
na Skibówkach.

 Wykonano oświetlenie  
na ul. Gładkie, Buńdówki, Chłabów
ka Dolna. Zakupiono 3 szt. lamp  
fotowoltaicznych, które zostały za
montowane na: ul. Króle, Droga  
do Olczy – boczna i na Furmanowej.

 Uzupełniano na bieżąco ubytki  
masą na gorąco (na powierzchni  
6 597,92 m2), zamontowano 13 wła
zów samopoziomujących, zabezpie
czono skarpę na ul. Smrekowej.

 W 2018 r. na remonty wydatkowa
no kwotę 6 029 944,77 zł.

Realizacja Planu Transportowego
 18 maja 2017 r. uchwałą Rady Mia

sta Zakopane został przyjęty Plan 

zrównoważonego systemu transpor
tu zbiorowego w zgodzie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i ochrony 
unikalnych walorów przyrodniczych 
i kulturowych miasta i regionu.

 Zgodnie z planem transportowym 
funkcjonują dwie linie użyteczności 
publicznej obsługiwane przez Spółkę 
TESKO: linia nr 11 i 14. Jeżdżą na nich 
4 nowoczesne, niskowejściowe auto
busy spełniające normy emisyjne  
EURO 6.

 Zgodnie z zapisami planu wzbo
gacono ofertę biletów czasowych.  
Do funkcjonujących wcześniej biletów 
miesięcznych dodano bilety dobowe 
oraz 3dniowe, obniżono cenę biletów 
miesięcznych na wszystkie linie. 

 W 2018 r. realizowano zadanie in
tegracji taryfowej. Na podstawie pod
pisanej 27 kwietnia 2018 r. umo
wy z przewoźnikiem kolejowym 
Przewozy Regionalne od
bywa się honorowanie 
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W 2018 r. Urząd Miasta 
Zakopane zorganizował:
Imprezy patriotyczne

• obchody Rocznicy Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja• Dzień Sybiraka• obchody 100lecia powstania 
Rzeczypospolitej Zakopiańskiej• obchody 100lecia Odzyskania 
Niepodległości

Imprezy kulturalne

• IX i X Festiwal Kolęd, Pastorałek 
i Pieśni Bożonarodzeniowych• Dudaskie Ostatki• XIII Festiwal Twórczości Chrze
ścijańskiej „Szukałem Was...”• XVI Dni Zakopanego• IX Festiwal Góralskich Zespo
łów Regionalnych „O Złote Kierpce”• konkurs na wiersz o tematyce 
górskiej im. Tadeusza Staicha• festiwal „Inspirowane Górami”  
im. Ewy i Macieja Berbeków oraz 
85lecie praw miejskich Zakopanego• koncert „Różaniec sybiracki” • otwarcie Szopki Bożonaro
dzeniowej• koncert sylwestrowy Tatrzań
skiej Orkiestry Klimatycznej

Wydarzenia 
współorganizowane 
z podległymi jednostkami 
i partnerami zewnętrznymi:

• Koncert „Kocham Zakopane. 
Symphonica – Filharmonia Futura”• 21. Przegląd Filmów o Sztuce• 15. Wiosna Jazzowa Zakopane• Otwarcie Sezonu Letniego• 18. Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Organowej i Kameralnej• Widowisko „Święty z Wadowic – 
Jan Paweł II”• 3. Zakopiański Festiwal Literacki• obchody Dnia Żołnierzy Wy
klętych• Noc Muzeów• Rycerski Dzień Dziecka• spotkania „Czarne na Białym”• koncerty w zimowej strefie kibi
ca podczas konkursu skoków• wystawę Grand Press Foto • Święto Matki Boskiej Fatimskiej• Galę Olimpijską• Przegląd Musztry Klas Mundu
rowych• Czytanie Josepha Conrada• Święto ulicy Strążyskiej• koncert Gali Mozartowskiej • Wierchowe Spotkania

W 2018 r. realizowany był Projekt „Popularyzacja Zako
piańskiego dziedzictwa Kulturowego” współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Ma
łopolskiego na lata 2014–2020. Działanie 6.1.3 Rozwój instytucji kul

tury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

Działania zrealizowane w jego ramach to:

• organizacja warsztatów sztuki i rękodzieła podhalańskiego w Czerwonym 
Dworze oraz zakup materiałów do warsztatów• wykonanie kamiennych ławek multimedialnych• wydanie albumów „50 lat Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Za

kopanem” oraz „Kalejdoskopowy świat. Z historii kiermaszów sztuki ludowej w Zakopa  
nem w latach 1968–2017” autorstwa Jolanty Flach.

POPULARYZACJA 

ZAKOPIA
ŃSKIEGO 

DZIEDZIC
TWA 

KULT
UROW

EGO

6 KULTURA

• 50. Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru Ziem Górskich• premierę filmu „Ostatni Górale” • festyn rodzinny Zakopiańskie  
Mikołajki• imprezę masową Sylwester  
Marzeń z TVP2

Wydane książki:

• „Konie na Skalnym Podhalu”  
autorstwa Szymona Bafii• „Kronika Zakopanego podczas  
kadencji Burmistrza Leopolda Winnic
kiego”• „Slalom Maraton 2018”• Plakaty Międzynarodowego  
Festiwalu Folkloru Ziem Górskich• „Kwatera Legionistów Polskich 
na Nowym Cmentarzu w Zakopane”  
autorstwa Lesława Dalla• miejski kalendarz książkowy 
na 2019 rok• albumy i Przewodnik  
po Zakopanem

Zrealizowane filmy:

• Dudaski Tłusty Czwartek• Festiwal Twórczości Chrześcijań
skiej
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Program ma na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z ofertą wydarzeń 
proponowaną przez zakopiańskie instytucje i stowarzyszenia. W ciągu roku 

uczniowie potwierdzają na kartach uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych 
poprzez przybicie pieczątki organizatora. Młodsze dzieci zbierają 5 potwierdzeń, 

starsze 9. Uczestnicy, którzy ukończą program, składają karty w Wydziale Kultury.  
Laureaci otrzymują atrakcyjne nagrody. Corocznie program kończy około 300 dzieci. 

W 2018 roku główną laureatką programu została uczennica Liceum Ogólnokształcącego 
im. Oswalda Balzera w Zakopanem. Oprócz laptopa otrzymała także całoroczny karnet do  

Teatru im. St. I. Witkiewicza.

PROGRAM 

COOL-T
URALNY 

CZŁOW
IEK

• 50 MFFZG (6 etiud)• spot promocyjny – Zakopane 
na jesień• spoty dedykowane poszczegól
nym wydarzeniom

Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi 

Współpraca w roku 2018 miała 
charakter finansowy oraz pozafinan
sowy. Współpraca o charakterze finan
sowym polegała na zlecaniu realizacji 
zadań z zakresu kultury, sztuki, ochro
ny dóbr kultury i tradycji na zasadach 
określonych w ustawie i odbywała  
się w formie wspierania takich zadań 
wraz z udzieleniem dotacji na ich  
realizację. Zlecenie realizacji zadania  
publicznego odbywa się w trybie 
ogłaszanego przez Burmistrza Miasta 
Zakopane otwartego konkursu ofert 
lub w trybie zamówienia publicznego. 
W roku 2018 na przedmiotowe zada
nia zostały przeznaczone środki w wy
sokości 350 000,00 złotych. Środki 
te przekazano 14 podmiotom, które  
zrealizowały 18 zadań. 

Także Zakopiańskie Centrum Kul
tury wspierało wydarzenia organi
zowane przez zakopiańskie stowa 
rzyszenia i instytucje, m.in. 10. Mię  
dzynarodowy Festiwal Muzyki Kame
ralnej „Muzyka na Szczytach”, 8. Za
kopiańskie Prezentacje Artystyczne 
„Pępek Świata”, 14. Spotkania z Fil
mem Górskim.

Działalność Zakopiańskiego 
Centrum Kultury

• W ciągu 2,5 roku działalności ZCK 
uruchomiło nowe przestrzenie kultu
ralne, instytucje i wydarzenia. W 2016 
roku w strukturze ZCK znalazła się 
Miejska Galeria Sztuki im. Włady
sława hr. Zamoyskiego, prezentująca 
przede wszystkim współczesną sztukę 
polską. W jej przestrzeniach organizo
wane są również spotkania autorskie, 
oprowadzania kuratorskie, warsztaty 
plastyczne, koncerty kameralne, spo
tkania literackie i promocje książek.

• Nowo powołaną do życia i prowa
dzoną przez ZCK instytucją jest Cen
trum Kultury Rodzimej w willi  
Czerwony Dwór, unikalne miejsce 
dedykowane Twórcom i Artystom 
podhalańskim. Od 16 sierpnia 2018 r. 
dla zwiedzających dostępnych jest kil
ka wystaw, odbywa się tu także wiele 
spotkań i warsztatów. Decyzją Burmi
strza Miasta Zakopane  

Leszka Doruli obiekt przeznaczony  
został na Centrum Kultury Rodzimej, 
promujące sztukę ludową. Twórcy  
ludowi pracujący dotychczas w zaci
szu domowym zyskali miejsce, w któ
rym mogą teraz zaprezentować swój 
dorobek. 

• ZCK nadzoruje działalność pro
gramową stworzonego przez Towa
rzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo 
w Zakopanem pierwszego studyjne
go Kina Miejsce, które jest miejscem 
upowszechniania szeroko pojętej wie
dzy o kulturze i sztuce filmowej. 

• Kolejny filmowy projekt to  
nowa odsłona Kina Letniego na Pla
cu Niepodległości, dostępnego przez 
62 dni w roku bezpłatnego festiwalu 
z wielkimi dziełami filmowymi.

• Oczekiwaną przez młodzież  
zakopiańską, dedykowaną ich aktyw
nościom i ambicjom, otwartą prze
strzenią jest Kulturalny Plac Nie
podległości – czyli stały program 
warsztatów, treningów i twórczych 
inicjatyw, ale także występów arty

stycznych.
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MIEJSKA 
GALERIA 
SZTUKI

CENTRUM 
KULTURY 

RODZIMEJ  
W WILLI 

CZERWONY 
DWÓR

wystawy 10 9

spotkania, 
prelekcje, 
przedsta
wienia, 
koncerty

30 21

warsztaty, 
lekcje

40
61

frekwencja 12 200 8304

wydawnictwa 5 5

nakład 1900 3050

Wystawy w Miejskiej Galerii 
Sztuki w 2018 r.: 

• Najważniejsze projekty wysta
wiennicze zorganizowane przez MGS 
w 2018 roku to m.in. to pierwsza edy
cja „Góry – Morze – Morze – Góry”  
(nawiązanie szerokiej współpracy  
z galeriami trójmiejskimi), „Tadeusz 
Brzozowski, Jerzy Stajuda – Iloczyn 
Zbiorów”, „Salon Marcowy 2018”, druga 
edycja „Alfabetu Sztuki DEF”, „Artyści 
Zakopiańscy 2018” – wystawa dedyko
wana jubileuszowemu 50. MFFZG,  
indywidualna wystawa laureatów  
„1. Ogólnopolskiego Konkursu Malar
skiego Moje Zakopane” zorganizowa
nego przez MGS w 2017 roku. W listo
padzie 2018 roku nastąpiło uroczyste 
otwarcie wystawy „Rzeźba w drewnie 
w twórczości polskich artystów 1918–
2018”, w ramach obchodów odzyska
nia przez Polskę niepodległości. Po
przez zorganizowane wystawy galeria 
nawiązała ścisłą współpracę z wielo
ma, najważniejszymi instytucjami kul
tury, galeriami i muzeami w Polsce. 

W MGS w 2018 roku odbyły się 
liczne koncerty, m.in. Zakopiańskiej 
Akademii Sztuki, Dni Muzyki Karola 

Miejska Biblioteka Publiczna – 
wybrane dane statystyczne za 2018 rok

LICZBA CZYTELNIKÓW 4979

LICZBA CZYTELNIKÓW 
NA 100 MIESZKAŃCÓW 18,27

LICZBA ODWIEDZIN 59 576

LICZBA WYPOŻYCZEŃ 
KSIĘGOZBIORU 
NA ZEWNĄTRZ

49 252

LICZBA EGZEMPLARZY 
UDOSTĘPNIONYCH 
NA MIEJSCU

26 571

Szymanowskiego, Festiwal Kolęd, Pa
storałek i Pieśni Bożonarodzeniowych. 
Dzieci, młodzież i dorośli wzięli udział 
w licznych warsztatach plastycznych, 
oprowadzaniach kuratorskich, spotka
niach z artystami. 

Działalność Miejskiej 
Biblioteki Publicznej

• Księgozbiór Biblioteki liczy po
nad 146 tys. woluminów i jest stale 
uzupełniany o nowości wydawnicze. 
W roku 2018 zakupiono 2290 książek, 
129 zbiorów nieelektronicznych oraz 
1 czasopismo oprawne. Oprócz książek 
w formie tradycyjnej gromadzone są  
zbiory specjalne, wśród nich audio
booki, ebooki, multimedialne kursy 
do kompleksowej nauki języków obcych, 
muzyka czy filmy. Osoby niewidome 
i słabo widzące mogą korzystać z urzą
dzenia Czytak Plus – Usłysz Książkę.

• Miejska Biblioteka Publiczna 
w Zakopanem oferuje również swoim 
czytelnikom szeroki zakres eusług: 
dostęp online do katalogów bibliotecz
nych, dostęp do konta czytelnika, za
mawianie i rezerwacja książek przez 
Internet, powiadamianie za pomocą 
poczty elektronicznej o zbliża jącym 
się terminie zwrotu książek, dostęp 
do portalu w.bibliotece.pl, do Biblio

grafii Małopolski, do Cyfrowej Wypo
życzalni Publikacji Naukowych ACA
DEMICA, dostęp do darmowej bazy 
ponad 2100 ebooków oferowanych 
przez Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.

• Biblioteka organizuje szereg 
wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.  
W 2018 r. były to:

– 133 wydarzenia dla dzieci,
– 16 spotkań dla dorosłych,
– 2 edycje kursu komputerowego,
– 3 szkolenia dla bibliotekarzy.

• Od 2016 roku Biblioteka jest 
również współorganizatorem najwięk
szej imprezy literackiej pod Tatrami – 
Zakopiańskiego Festiwalu Literac
kiego, który w 2018 r. objął łącznie  
37 spotkań, w tym 28 dla dorosłych  
i 9 dla dzieci. Nagrodą Literacką Zako
panego wyróżniono ex aequo Mariu
sza Urbanka oraz Macieja Pinkwarta.

Ochrona zabytków

Uchwałą nr LIV/778/2018 Rady Mia
sta Zakopane z dnia 12 września 2018 r. 
przyjęty został Gminny Program 
Opieki nad Zabytkami Gminy Miej
skiej Zakopane na lata 2018–2021. 
Został on opracowany po raz pierwszy 
w historii Miasta. Podstawą do jego spo
rządzenia było właściwe rozpoznanie 
dziedzictwa poprzez zaktualizowa nie 
i zweryfikowanie zasobów gminnej 
ewidencji zabytków, zawierającej w swo
im katalogu wszystkie obiekty oraz 
obszary uznane za zabytkowe, zlokali
zowane na terenie miasta Zakopane.

Program Opieki nad Zabytkami 
służyć będzie podejmowaniu planowych 
działań dotyczących inicjowania, wspie
rania, koordynowania badań i prac 
z dziedziny ochrony dziedzictwa 
kulturowego i krajobrazu kul
turowego oraz upowszech
niania i promowania 
dóbr kultury znajdu
jących się na te
renie Zakopa
nego.



15

EDUKACJA, SPORT I REKREACJA

Edukacja

Liczba uczniów w placówkach 
oświatowych prowadzonych  
przez Gminę Miasto Zakopane w roku 
szkolnym 2017/2018

TYP PLACÓWKI
LICZBA 

UCZNIÓW/
DZIECI

przedszkola, 
oddziały i punkty 
przedszkolne 
przy SP

482

szkoły 
podstawowe

1557

gimnazjum 
i oddziały 
gimnazjalne 
przy SP

343

RAZEM 2382

• W roku szkolnym 2017/2018 
Gmina Miasto Zakopane była orga
nem prowadzącym dla 1 gimna
zjum, 7 szkół podstawowych oraz 
dla 3 przedszkoli.

• W roku szkolnym 2017/2018 
cztery zakopiańskie szkoły uczestni
czyły w projekcie współfinansowanym 
z Europejskiego Funduszu Społeczne
go Kompetencje – klucz do sukcesu, 
którego celem było podniesienie po
ziomu edukacji poprzez wprowadze
nie do nauki innowacyjnych metod 
kształtujących u uczniów kompetencje 
kluczowe niezbędne na rynku pracy. 
Szkoły w ramach projektu zostały wy
posażone w pracownie przyrodnicze – 
w sprzęt niezbędny do realizacji pra
cy z uczniami metodą eksperymentu 
w kwocie 800 000,00 zł. Uczniowie 
mieli możliwość kształtowania i rozwi

jania kompetencji matematycznych, 
przyrodniczych i informatycznych.

• W roku szkolnym 2017/2018 
zorganizowano dyżur wakacyjny  
dla dzieci uczęszczających do pu
blicznych przedszkoli w Zakopanem. 
W czasie wakacji zajęcia zorganizowa
ne były w Przedszkolu nr 3 i 9, gdzie 
opiekę sprawowały wykwalifikowane 
nauczycielki oraz pracownicy przed
szkoli. Poza zajęciami opiekuńczowy
chowawczymi, dzieci uczestniczyły 
w różnorodnych zajęciach plastycz
nych, muzycznych, rytmice oraz za
bawach ruchowych na świeżym po
wietrzu.

• Reforma obowiązująca od  
1 września 2017 roku zmieniła ustrój 
szkolny wydłużając okres kształcenia 
w szkole podstawowej do ośmiu lat 
i likwidując gimnazja. Rada Miasta Za 
kopane przyjęła 30 marca 2017 r. 
uchwałę dostosowującą sieć szkół 
podstawowych i gimnazjów do no
wego ustroju szkolnego. Zgodnie 
z uchwałą Gimnazjum nr 1 zostało 
włączone do Szkoły Podstawowej nr 5, 
a Gimnazjum nr 3 zostało włączone  
do Szkoły Podstawowej nr 4. Od wrze
śnia 2017 r. do czerwca 2019 r. w Zako
panem funkcjonowało jedynie Gimna
zjum nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera.

• Burmistrz Miasta Zakopane 
przyznaje stypendia za wyniki w nau 
ce uzdolnionym uczniom. Oprócz 
przyznanego stypendium uczniowie 
otrzymują pamiątkowe dyplomy i pa
miątki, a rodzice listy gratulacyjne. 
Uczniowie szkoły podstawowej otrzy
mują stypendium w wysokości 100 zł 
miesięcznie, a uczniowie gimnazjum 
i klas gimnazjalnych – 150 zł. 

• Przyznawane są także stypen
dia szkolne o charakterze socjalnym 

i zasiłki szkolne. W roku  
2017 wydano 210 decyzji  
przyznających stypendium szkol
ne uczniom na łączną kwotę  
103 360,21 zł z czego 38 934,21 zł po
chodziło z budżetu gminy. W roku 
2017 do czerwca wydanych zostało 
80 decyzji na łączną kwotę 55 587,33 zł 
z tego 10 587,33 zł pochodziło 
ze środków gminnych.

• Rok szkolny 2017/2018 był ko
lejnym okresem, w którym uczniowie 
zakopiańskich szkół osiągali sukcesy 
w różnych dziedzinach. Wielu uczniów 
uczestniczyło w konkursach przed
miotowych i tematycznych oraz w za
wodach sportowych na szczeblu po
wiatowym i wojewódzkim.

• Gmina Miasto Zakopane może 
pochwalić się bardzo dobrze wykształ
caną kadrą pedagogiczną. Nauczycie
le uczący w zakopiańskich jednost 
kach oświatowych regularnie pod  
noszą kwalifikacje zawodowe. Podział 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
podstawowych, gimnazjach i przed
szkolach ze względu na stopień awan
su zawodowego przedstawia wykres 
na następnej stronie:

7
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Inwestycje w budynkach placówek 
oświatowych w roku szkolnym 
2017/18:

• Budowa nowego zjazdu i drogi 
dojazdowej od ul. Skibówki do Szkoły 
Podstawowej nr 2 wraz z zagospoda
rowaniem terenu• Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej nr 4 na Olczy• Modernizacja boiska wraz z bu
dową bieżni lekkoatletycznej oraz 
skoczni do skoku w dal przy SP nr 4• Zagospodarowanie terenu 
przy SP nr 2 ul. Skibówki• Termomodernizacja budynku 
Gimnazjum nr 3 na Olczy• Modernizacja budynku i oto
czenia Gimnazjum nr 1• Modernizacja budynku Przed
szkola nr 7• Budowa Przedszkola przy Szko
le Podstawowej nr 9

Sport dzieci i młodzieży

• Ważnym elementem w pracy dy
daktycznowychowawczej zakopiań
skich szkół był sport dzieci i mło
dzieży. Jak co roku uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół po

Wyniki sportowej rywalizacji szkół

MIEJSCE IGRZYSKA 
DZIECI

IGRZYSKA 
MŁODZIEŻY SZKOLNA LICEALIADA

1.
SP 3 

w Zakopanem
SP 5 

w Zakopanem
Zespół Szkół Hotelarsko 

Turystycznych w Zakopanem

2.
SP 10 ZSMS 

w Zakopanem
ZSMS 

w Zakopanem
Zespół Szkół Budowlanych 

w Zakopanem

3.
SP 5 

w Zakopanem
SP 4 

w Zakopanem

LO w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących 

w Zakopanem

Liczba nauczycieli wg stopnia awansu 
zawodowego

nadgimnazjalnych uzyskiwali znaczące 
osiągnięcia w rywalizacji suportowej 
na  różnych szczeblach. W Sportowej 
Rywalizacji Szkół Powiatu Tatrzań
skiego organizowanej przez Miasto 
Zakopane wzięło udział 2,5 tysiąca 
uczniów z 39 szkół.

Wsparcie Gminy w zakresie 
edukacji dzieci i młodzieży 
z zakresu Kultury Fizycznej:

• Poszerzony program Wycho
wania Fizycznego – w roku 2018 prze
prowadzono 1966 godziny zajęć w ra
mach tego programu.• Realizacja zajęć nauki jaz
dy na nartach w klasach III „Jeżdżę 
z głową” – w programie udział wzięło 
307 dzieci.• Program „Już pływam” – pro
gramem objęte zostały dzieci klas IV 

Szkół Podstawowych – łącznie  
306 uczniów w okresie 
od 14.03.2018 – 15.06.2018 oraz  
316 uczniów w okresie 
od 10.09.2018 – 21.12.2018.• Zajęcia sportowe dla uczniów 
w ramach zadania „Sport dla Wszyst
kich”, działania „Upowszechnianie 
Sportu dzieci i młodzieży”

Gmina Miasto Zakopane 
organizowała lub 
współorganizowała 
szereg imprez sportowych 
i zawodów, m.in.:

• 12h Slalom Maraton – Zakopane• Rodzinny Festyn Zimowy FIS 
„World Snow Day”• Start VI etapu 74. Tour de Pologne• Puchar Zakopanego w narciar
stwie alpejskim

0 1801359045

Źródło: spis SIO na dzień 30.09.2017

nauczyciel bez stopnia awansu  
zawodowego

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel stażysta
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Działalność Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w 2018 roku zorganizował 246 im
prez sportowych, w których udział 
wzięło 15 101 uczestników.

ka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, 
halowa piłka nożna, narciarstwo alpej
skie, snowboard, sztafety narciarskie, 
sztafety łyżwiarskie oraz ligi: w bie
gach przełajowych, skokach narciar
skich, kombinacji norweskiej, biegach 
narciarskich, narciarstwie alpejskim 
i łyżwiarstwie. W zawodach udział 
wzięło 8516 uczniów ze Szkół Podsta
wowych, Gimnazjalnych oraz Ponad
gimnazjalnych.

• MOSiR przeprowadził również  
24 imprezy ogólnodostępne, w któ
rych udział wzięło 3824 osób oraz 
bezpłatne zajęcia nordic walking – 
łącznie 51 zajęć, w których średnio 
udział brało 17 osób.

W ramach wydatkowania  
środków na działania  
zdrowotne w 2018 r.  
zrealizowano następujące  
konkursy:

• z zakresu zdrowia – „Program 
profilaktyki i wczesnego wykrywa
nia chorób tarczycy i raka płuc osób 
zameldowanych na pobyt stały w Za
kopanem”• z zakresu pomocy społecznej – 
„Otwarty konkurs ofert na wsparcie 
realizacji zadań publicznych z zakre
su pomocy społecznej wraz z udzie
leniem dotacji na dofinansowanie ich 
wykonania w 2018 r.”

Gospodarka mieszkaniowa

W roku 2018:• przydzielono 24 lokale miesz
kalne (komunalne i socjalne)• sporządzono 42 umowy najmu• wpłynęło ok. 126 wniosków 
o przydział lokalu, które rozpatrzono 

pod względem formalnym i przygoto
wano dla Komisji Mieszkaniowej• opracowano listę osób ubie
gających się o lokal z zasobu gminy 
na rok 2019, na której znalazły się  
152 nazwiska• odbyło się 13 posiedzeń Komi
sji Mieszkaniowej• dokonano jednej eksmisji  
z lokalu przy ulicy Droga do Białe
go 14• dokonano 78 wizji lokalnych 
w mieszkaniach wnioskodawców 
i mieszkańców zasobu gminnego.

Działalność Miejskiego 
Ośrodka Pomocy  
Społecznej

• W 2018 r. na zadania w zakre 
sie przeciwdziałania przemocy w ro
dzinie przeznaczono środki w wyso
kości 62 194,51 zł. Wydatki rzeczowe 
obejmowały koszty utrzymania  
Punktu Konsultacyjnego dla Osób 
Uwikłanych w Przemoc Domową.

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA

• Pomoc finansowa dla miesz
kańców jest zadaniem własnym  
Miasta Zakopane, które realizuje  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz 
nej:

– Zasiłki okresowe (m.in. z po
wodu bezrobocia, długotrwałej  
choroby, niepełnosprawności) –  
134 522,33 zł

– Zasiłki celowe – 274 630,37 zł
– Dodatki mieszkaniowe –  

256 640,29 zł
– Zryczałtowane dodatki ener

getyczne – 13 204,89 zł
– Zasiłki stałe – dla 136 osób 

na łączną kwotę 745 054,43 zł

• MOPS objął:
– 459 rodzin – pomocą niezależ

nie od rodzaju i formy świadczeń
– 365 rodzin – pomocą mate

rialną
– 257 rodzin – świadczeniem nie

pieniężnym
– 499 rodzin – pracą socjalną

8

25 kwietnia 2018 r. w Urzę
dzie Miasta Zakopane odbyła się 

Gala Olimpijska, podczas której Bur
mistrz Leszek Dorula w imieniu miesz

kańców miasta podziękował olimpijczy
kom związanym z Zakopanem za sportowe 

emocje, jakich dostarczali nam podczas Igrzysk 
Olimpijskich w Pjongczang.GALA O

LIM
PIJSKA

• W sporcie szkolnym na szczeblu 
Gminy Zakopane i Powiatu Tatrzań
skiego zorganizowano 82 imprezy 
w następujących dyscyplinach spor
towych: biegi przełajowe, kolarstwo 
górskie, lekkoatletyka, pływanie, tenis 
stołowy, badminton, koszykówka, pił
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• Przeprowadzono 1487 wywia
dów środowiskowych oraz przyjęto 
3864 interesantów

• Usługami opiekuńczymi  
objętych było 111 osób w tym  
89 osób samotnych.

• Noclegownia dla bezdom
nych ul. Spyrkówka 20a udzieli
ła 1547 noclegów, z których skorzy
stało 26 bezdomnych: 21 mężczyzn 
i 5 kobiet.

• Opłacono obiady dla 250 osób, 
w tym:

– dla 137 dzieci na kwotę  
79 520,58 zł

– dla 113 osób starszych  
i niepełnosprawnych na kwotę  
209 521,00 zł

• Świadczenia wychowawcze – 
wypłacono 28.662 świadczenia wy
chowawcze w ramach Programu Ro
dzina 500+ na kwotę:  
14 286 984,50 zł.

• Świadczenia rodzinne – 
wydano 2311 decyzji w sprawie świad
czeń rodzinnych. Kwota świadczeń 
rodzinnych wyniosła 5 614 977,39 zł.

PROJEKTY:

Ogólnopolska Karta Seniora
W czerwcu 2018 roku Zakopane przystąpiło do projektu Ogólnopolska Karta Seniora. Seniorzy z terenu Gminy 
Miasta Zakopane mogą wyrobić Kartę w Urzędzie Miasta w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia. Karta umożliwia 
korzystanie ze zniżek w rozmaitych punktach, instytucjach i ośrodkach zdrowia. Na terenie naszej Gminy do projektu, 
jako partnerzy przystąpiło już 14 przedsiębiorców i instytucji. W 2018 roku zostało wydanych około 500 kart 
Seniorom z terenu naszej Gminy.

Wszyscy Razem
Na wiosnę 2018 roku ogłoszono VIII edycję konkursu plastycznego „Wszyscy Razem”. Adresatami konkursu były  
dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych. Tematem konkursu było przedstawienie 
w formie rysunku, malunku, kolażu lub innej ekspresji artystycznej w formie płaskiej, prac podejmujących problemy 
integracji osób z różnego rodzaju problemami rozwojowymi i niepełnosprawnościami. Hasło przewodnie VIII edycji 
konkursu brzmiało „Osoby niepełnosprawne w pracy”. Jak co roku z 12 nagrodzonych prac powstał kalendarz 
na rok 2019.

Niepełnosprawność już wiem
W 2018 roku odbyła się V edycja projektu „Niepełnosprawność już wiem”. Projekt przeznaczony
był dla uczniów klas III Szkół Podstawowych oraz po raz ostatni klas III Gimnazjów. Głównym założeniem 
projektu było przybliżenie dzieciom i młodzieży zagadnienia niepełnosprawności w szerokim ujęciu. Założenie 
to zostało zrealizowane poprzez przeprowadzenie szkoleń – warsztatów.

Savoirvivre wobec klientów z niepełnosprawnościami
W 2018 roku Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia stworzył przy współpracy z Fundacją Integracja przewodnik 
po zachowaniach wobec klientów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W ramach projektu powstało  
8 tabliczek informacyjnych, plakat i zestaw obrazków komiksowych z wykorzystaniem wizerunku Mr Blupa.  
Tabliczki oraz plakaty zostały dostarczone do ponad 50 instytucji na ternie Gminy Miasta Zakopane.

• Karta Dużej Rodziny – zreali
zowano 75 wniosków o wydanie Kar
ty Dużej Rodziny, w tym 61 wniosków 
o dodanie nowej rodziny.

• Asystenci rodziny – pomocy 
w formie wsparcia asystenta rodziny 
udzielono 23 rodzinom.

• Świadczenie Dobry Start – 
nowe świadczenie, realizowane od  
1 lipca 2018 r. W okresie do 31 grud
nia 2018r. łącznie przyznano i wypła
cono 2491 świadczeń na kwotę  
747 300,00 zł.
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Realizacja Miejskiego 
Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz 
Narkomanii na rok 2018

• Łącznie w ramach Programu Profi
laktyki w 2018 r. zrealizowano zadania 
na kwotę 2 299 213,00 zł. 

• Część zadań zostało przekazanych 
stowarzyszeniom i innym organiza
cjom realizującym działania z zakresu 
profilaktyki. Kwota wsparcia wyniosła 
213 036,00 zł.

• Działania w ramach Programu 
obejmowały m.in. wsparcie osób uza
leżnionych od alkoholu, prowadzenie 
zajęć grupy wsparcia dalszego zdro
wienia, działalność telefonu zaufa
nia, funkcjonowanie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo
wych, kierowanie wniosków do Sądu 
w sprawie zastosowania obowiązku 
poddania się leczeniu odwykowemu, 
finansowanie lub współfinansowanie 

szkoleń przedstawicieli grup zawodo
wych stykających się w środowisku 
pracy z problemami alkoholowymi, 
prowadzenie Punktu Informacyjnego 
dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin, 
zapewnienie wsparcia psychologicz
nego w punkcie konsultacyjnym,  
zapewnienie pomocy psychologicz 
nej i terapeutycznej dla członków  
rodziny poprzez prowadzenie punk
tu pomocy rodzinie w sytuacji kryzy
sowej, wspieranie działań i inicjatyw 
promujących trzeźwy i bezpieczny 
sposób spędzania czasu przez miesz
kańców miasta, organizowanie lub 
wspieranie zajęć pozaszkolnych, zada

PROMOCJA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

W 2018 r. Miasto 
Zakopane zadania 
związane z komunikacją 
społeczną i promocją 
realizowało za pomocą 
następujących kanałów:

• Portal internetowy  
zakopane.eu (styczeń–październik 
2018) oraz nowy portal zakopane.pl 
(od listopada 2018)

W 2018 r. wspólnie przez Biuro Ko
munikacji Społecznej i Promocji oraz 
Zakopiańskie Centrum Kultury konty
nuowane były zapoczątkowane jesz
cze w 2017 r. prace związane ze stwo
rzeniem portalu Miasta Zakopane, 

łączącego funkcje turystyczne i miej
skie. Portal został uruchomiony  
w listopadzie 2018r. Składa się 
z dwóch stref „DLA TURYSTÓW”  
i „DLA MIESZKAŃCÓW”. Dodatkowo 
jego ważnymi elementami są „BAZA 
WYDARZEŃ” i „BAZA NOCLEGO
WA”. W 2018 r. zamieszczo
no na portalu miasta blisko 
1 tys. aktualności i ogło
szeń.

• Biuletyn Infor
macji Publicznej  
bip.zakopane.eu 

9

nia profilaktyczne realizowane przez 
zakopiańskie szkoły podstawowe oraz 
Gimnazjum nr 2.

• Kontrola punktów sprzedaży na
pojów alkoholowych pod względem 
przestrzegania przepisów ustawy 
oraz prawa miejscowego – Przez cały 
rok prowadzono kontrole lokali sprze
dające napoje alkoholowe, pod ką
tem przestrzegania zasad i warunków 
korzystania z zezwolenia oraz czy nie 
prowadzona jest sprzedaż napojów al
koholowych nieletnim i nietrzeźwym. 
Kontroli dokonano w 161 punktach 
sprzedaży alkoholu.

W Zakopiańskim Centrum Edu
kacji w dniach 2 lipca do 17 sierpnia 

2018 r. zorganizowano półkolonie, któ
re odbywały się od poniedziałku do piątku. 

Uczestnicy byli zorganizowani w 34 grupach 
po 15 dzieci. Ogółem z wypoczynku skorzysta

ło 482 dzieci pod opieką 12 opiekunów.

WAKACJE 

W
 M

IEŚCIE
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FACEBOOK

POLUBIENIA – stan na 31.12.2018 ZASIĘG

69,8 tys.
(wzrost o 4 tys. w ciągu roku)

maks. 95,7 tys. użytkowników,
średnio 15–20 tys. użytkowników

W 2018 r. zamieszczono ok. 1 tys. postów na fanpage’u Zakopanego,  
w tym 160 materiałów filmowych i transmisji na żywo.

YOUTUBE
W 2018 r. zamieszczono 61 materiałów filmowych, w tym 45 odcinków programu  

„Pod Tatrami. Zakopane, Zakopane…” oraz wszystkie nagrania sesji Rady Miasta Zakopane.

INSTAGRAM W 2018 r. zamieszczono ponad 90 postów.

• Totem (infokiosk) • Informator dla Mieszkańców 
Miasta ZAKOPANE.PL• Program „Pod Tatrami. Zako
pane, Zakopane…” TVP3 Kraków• Materiały promocyjne i infor
macyjne w lokalnych mediach

Działania służyły promocji Miasta, 
wzmacnianiu marki Zakopanego, in
formowaniu o najważniejszych wy
darzeniach i przedsięwzięciach oraz 
budowanie społeczności związanej 
z miastem (turyści i mieszkańcy).

• Kontakty z mediami:
Biuro Komunikacji Społecznej i Pro

mocji w 2018 r. przygotowało ponad 
260 fotorelacji z wydarzeń oraz po
nad 70 informacji prasowych dla me
diów lokalnych i ogólnopolskich. Na bie
żąco mailowo i telefonicznie codzien
nie udzielało informacji dziennikarzom, 
udostępniało potrzebne materiały, in
formowało o wydarzeniach, wydawało
akredytacje, koordynowało udział przed
stawicieli Miasta w programach tele
wizyjnych i radiowych oraz prowadzi
ło monitoring mediów. Zorganizowało 
także 10 konferencji prasowych.

• Współpraca z miastami part
nerskimi:

W ramach współpracy z miastami 
partnerskimi w roku 2018 zrealizowa
no następujące działania:

– promocja 50. MFFZG w Sopocie
– wymiana szkół podstawowych: 

SP1 Zakopane i SP9 Sopot – projekt 
„Od Bałtyku do Tatr i nazad”

– wymiana młodzieży Siegen– 
Zakopane współfinansowana przez 
PolskoNiemiecką Współpracę Mło
dzieży

– wymiana grup akrobatycznych: 
Akro Dance przy Gimnazjum nr 1  
z Zakopanego i Czerwone Nosy  
z SaintDiedesVosges dofinansowa
na z programu Erasmus+

– współpraca Straży Miejskich 
z Sopotu i Zakopanego

– otwarcie sezonu zimowego z So
potem

Działania Zakopiańskiego 
Centrum Kultury:

• Każdy sezon zapowiadany 
jest z wyprzedzeniem w materiałach 
i na nośnikach o ogólnopolskim za
sięgu, najczęściej wykorzystując w ko
munikacji różnorodne wydarzenia 
i sposoby spędzania czasu wolnego 
w Zakopanem. W oparciu o badania 
turystyczne i analizę grup turystów, 
oferta miasta kierowana jest w czte
rech sezonach do odbiorców zgodnie 
z ich preferencjami.

• Centra Informacji Turystycz
nej prowadzone przez ZCK obsłużyły 
ok. 80–100 tys. turystów, z czego ok. 

45–50 tys. w ciągu jednego tylko se
zonu letniego (lipiec, sierpień).

• Największe imprezy i wydarze
nia organizowane przez Miasto Zako
pane uzyskały dotarcie do wielu mi
lionów osób np. Puchar Zakopanego 
do ponad 6 mln, Wiosna Jazzowa  
7 mln, MFFZG o przeszło 23 mln, każ
da z wystaw w Miejskiej Galerii Sztuki 
dotarła do 1 mln odbiorców. Promu
jąc wydarzenia miejskie współpracuje
my stale z mediami klasycznymi (me
dia drukowane, prasa, radio, telewizja),  
portalami internetowymi i social me
diami (Facebook, Twitter, blogi, serwi
sy foto, serwisy wideo, w tym YouTu
be). Współpraca z mediami to jedna 
z głównych linii strategicznych, wpisu
jąca się w budowę wizerunku miasta, 
ale też przekładająca się na sukces tu
rystyczny.

• Aby ocenić skuteczność naszej 
obecności programowej Instytut  
Monitorowania Mediów dostarcza  
nam dzienne i miesięczne raporty  
oraz analizy medialne. Po 12 mie
siącach 2018 roku raport medialny 
to przeszło 12 tys. publikacji dot. wy
darzeń w Zakopanem. Liczba kon  
taktów, czyli dotarcie do określonej 
liczby osób, to 508 mln, wartość  
medialna publikacji (bez reklam)  
to 54 mln zł.

• Media społecznościowe:
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LP. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2018 WYKONANIE 2018 %

1. Dochody ogółem, w tym: 155 402 663,25 150 465 592,15 96,82

a. Dochody bieżące 137 476 523,34 137 350 301,81 99,91

b. Dochody majątkowe 17 926 139,91 13 115 290,34
73,16

2. Wydatki ogółem, w tym: 193 387 263,25 182 384 993,30 94,31

a. Wydatki bieżące 135 970 910,35 129 894 690,99
95,53

b. Wydatki majątkowe 57 416 352,90 52 490 302,31 91,42

MAJĄTEK I BUDŻET MIASTA10

Struktura wykonania wydatków za 2018 rok  
wg największych wydatków (w mln zł)
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RAPORT
o stanie Miasta Zakopane za 2018 r.

• Dotacje ze źródeł zewnętrz
nych otrzymane w 2018 r. –  
8 506 600,96 zł

• Umowy o dofinansowanie 
projektów ze źródeł zewnętrznych 
zawarte w 2018 r. – wartość dotacji 
43 385 271,12 zł

Należy zwrócić uwagę na znacz
ny wzrost pozyskanego dofinansowa
nia w latach 2017 i 2018. W roku 2017 
związane jest to ze zdarzeniem jedno
razowym, jakim było pozyskanie środ
ków ze Skarbu Państwa na zakup bu
dynku Palace. W roku 2018 wyraźnie 
wzrosło wykorzystanie środków z UE, 
co jest skutkiem realizacji projektów, 
które uzyskały dofinansowanie w la
tach 2016–2018. Biorąc pod uwagę 
projekty będące obecnie w realiza
cji, w kolejnych latach należy rów
nież oczekiwać wysokich wpływów 
ze środków unijnych.

– modernizacja budynku internatu 
przy ZCE w Zakopanem

– termomodernizacja Szkoły Pod
stawowej nr 4 w Zakopanem 

– budowa Przedszkola przy Szkole 
Podstawowej nr 9

– modernizacja budynku Przed
szkola Nr 7 przy ul. Nowotarskiej

– termomodernizacja Gimnazjum 
nr 3 w Zakopanem

– rewaloryzacja miejskich terenów 
zielonych w Zakopanem

– budowa boiska ze sztuczną na
wierzchnią przy ZCE z Zakopanem

– rewitalizacja terenu Górnej Rów
ni Krupowej

• Zamówienia publiczne
Biuro zamówień publicznych 

w oparciu o założenia komórek orga
nizacyjnych Urzędu przeprowadziło 
w 2018 r. 32 postępowania o udziele
nie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na łącz
ną kwotę 50 230 466,10 zł.

• Opłata miejscowa
W roku 2018 dokonano przypisów 

9737 deklaracji z tytułu opłaty miej
scowej na kwotę 4 198 050,47 zł.

• Łączne nakłady finansowe 
na zadania inwestycyjne w 2018 r. 
wyniosły 45 713 596,00 zł.

• Najważniejsze zadania inwe
stycyjne w 2018 r.

– przebudowa drogi ul. Chłabów
ka Górna

– przebudowa ul. Tatary – etap I
– przebudowa drogi ul. Małe Żyw

czańskie
– przebudowa drogi ul. Przewod

ników Tatrzańskich
– budowa odwodnienia drogi 

na Kotelnicę
– modernizacja dróg gminnych: 

ul. Zubka, Droga przez Gubałówkę, 
Furmanowa w celu utworzenia ścież
ki rowerowej łączącej Gminę Poronin 
z Gminą Kościelisko

– budowa ścieżki rowerowej  
ul. Bronisława Czecha

– budowa budynku wielo
rodzinnego przy ul. Kamie

niec 3
– modernizacja 

budynku „Czerwo
ny Dwór”

2018

Pozyskane dofinansowanie, w tym ze środków UE
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dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków budżetu państwa
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ZARZĄDZANIE SAMORZĄDOWE

• System elektronicznego  
głosowania radnych

Podczas II sesji Rady Miasta  
Zakopane, w myśl uregulowań usta
wy o samorządzie gminnym, po raz 
pierwszy wprowadzony został elek
troniczny system głosowania. Każdy 
z radnych otrzymał tablet, na którym, 
za pomocą systemu eSesja, otrzymuje 
zarówno bieżące informacje na temat 
przebiegu sesji, jak i materiały  
konieczne do przeprowadzenia  
głosowań. System pozwala również  
Przewodniczącemu Rady Miasta 

Działalność Rady Miasta Zakopane

• Uroczysta Sesja Rady Miasta 
Zakopane

W ramach Dni Zakopanego 
we wtorek 12 czerwca 2018 r. w Miej
skiej Galerii Sztuki im. Wł. hr. Zamoy
skiego odbyła się Uroczysta Sesja Ra
dy Miasta. Co roku jest ona okazją, by 
Nagrodami Burmistrza uhonorować 
najbardziej zasłużonych mieszkańców. 
Wyjątkowym wydarzeniem było pod
jęcie przez radnych uchwały w spra
wie nadania tytułu Honorowego Oby
watela Miasta Zakopane. Za promocję 
miasta, za skromność i postawę godną 
naśladowania, a także jako wyraz naj
wyższego szacunku i uznania dla wy
bitnych dokonań sportowych ten za
szczytny tytuł otrzymał Kamil Stoch.

W Zakopanem 2018 rok ogłoszony został „Rokiem Twórczości Rodzimej” 
oraz „Rokiem Władysława Hasiora” na mocy podjętych przez Radę Miasta 

uchwał. Rok Twórczości Rodzimej związany był z jubileuszem największego fe
stiwalu pod Giewontem – Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich, 

którego Złote Gody świętowaliśmy w sierpniu. Z kolei postać wybitnego artysty Wła
dysława Hasiora upamiętniona została z okazji 90tej rocznicy urodzin.

11

KADENCJA 
2014–2018

KADENCJA 
2018–2023 RAZEM

Odbyte sesje, w tym: 11 4 15

nadzwyczajne 0 0 0

uroczyste 1 0 1

Podjęte uchwały, z tego: 153 35 188

dotyczące finansów 15 4 9

dotyczące miejskich 
jednostek organizacyjnych

11 3 14

Podjęte rezolucje 1 0 1

Przyjęte stanowiska 1 0 1

na sprawne prowadzenie dyskusji – 
każdy z radnych, który chce zabrać 
głos, dokonuje zgłoszenia za pomo
cą tabletu. eSesja to również auto
matyczny system, który ułatwi miesz
kańcom dostęp do materiałów 
z poszczególnych sesji Rady Miasta. 
Pod adresem http://zakopane.esesja.pl/ 
znaleźć można zapis przebiegu  
sesji, imienne wyniki głosowań  
oraz rejestr uchwał. Zapis wideo  
sesji dostępny jest na kanale Urzędu 
Miasta Zakopane w portalu  
Youtube.
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RAPORT
o stanie Miasta Zakopane za 2018 r.

• Urząd Miasta Zakopane ja
ko pierwszy samorząd w Małopolsce 
wdrożył system Elektronicznego Za
rządzania Dokumentacją (EZD). Do
celowo większość spraw prowadzo
na będzie elektronicznie, co wiąże się 
z takimi korzyściami jak: usprawnienie 
pracy urzędu, większa transparent
ność, a także oszczędności związa
ne ze zmniejszeniem ilości dokumen
tów papierowych.

Bezpieczeństwo publiczne

• Straż Miejska w Zakopanem 
w okresie od 1 stycznia 2018 r.  
do 31 grudnia 2018 r. realizowała  
szereg ustawowych zadań w zakresie 
posiadanych uprawnień.

• 881 kontroli prowadzono 
na terenie Parku Kulturowego  
obszaru ulicy Krupówki, polegających 
na sprawdzaniu przestrzegania za
pisów uchwały nr XII/183/2015 Rady 
Miasta Zako pane z dnia  
3 września 2015 roku. Działania  
Straży Miejskiej przyczyniły się  
do tego, że estetyka ulicy Krupówki 
uległa znacznej poprawie.• Na podstawie upoważnień wy
danych przez Burmistrza Miasta Za
kopane strażnicy miejscy przeprowa
dzili 184 kontroli kotłowni i innych 
miejsc, gdzie dokonywano spalania 
różnego rodzaju odpadów, od komu
nalnych po biodegradowalne. Gmina 
Miasta Zakopane zawarła umowę  
z Instytutem Chemicznej Przeróbki 

Węgla w Zabrzu, na podstawie której 
strażnicy miejscy pobierali z palenisk 
próbki popiołów, które następnie były 
przekazywane do laboratorium celem 
potwierdzania faktu spalania odpa
dów. W trakcie tych kontroli pobrano  
23 próbki, w tym w 11 próbkach prze
prowadzone badanie wykazało spala
nie odpadów.• Straż Miejska dbała o ład  
i porządek podczas imprez maso
wych i kulturalnych. Obok Policji 
i pracowników ochrony fizycznej  
przyczyniła się do tego, że pomimo 
prawie 100 – tysięcznej publiczno 
ści uczestniczącej w Sylwestrze  
nie odnotowano poważniejszych  
incydentów.


