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WSTĘP 
Zakopane to od lat jedna z najpopularniejszych miejscowości turystycznych w Polsce. Każdego 
roku miasto pod Giewontem odwiedza kilka milionów turystów. Przez wielu ceniona za 
artystyczny klimat stworzony przez Witkacego, Rafała Malczewskiego, Zofię Stryjeńską, czy 
Wojciecha Brzegę. Zwiedzając miasto, w poszukiwaniu artystycznych wrażeń, wstąpić możemy do 
Willi Atma, otoczonej ogrodem takim, jak ten z czasów, gdy mieszkał tu Karol Szymanowski. W 
drewnianym wnętrzu starego kościółka przy ul. Kościeliskiej, wsłuchując się w ciszę, podziwiamy 
piękno podhalańskich zabytków. Na Kasprowym Wierchu otacza nas piękno Tatr, które tak 
uwielbiał święty Jan Paweł II. Spacerując uliczkami miasta minąć możemy Dom Pracy Twórczej 
Astoria, gdzie Wisława Szymborska dowiedziała się o przyznanej jej nagrodzie Nobla. Na 
Pęksowym Brzyzku odnajdujemy ślady przewodników tatrzańskich, ratowników TOPR, artystów, 
Kurierów Tatrzańskich. W chałupie Sabały zanurzamy się w klimacie czasów Henryka 
Sienkiewicza, czy Tytusa Chałubińskiego. Patrząc na strzelistą kaplicę na Jaszczurówce otoczoną 
smrekami możemy zrozumieć dlaczego Stanisław Witkiewicz zauroczył się pięknem drewnianej 
architektury góralskiej.  

Zakopane, posiadające niewątpliwe walory historyczne, kulturowe i krajobrazowe, to także 
nowoczesne miasto, w którym na codzień żyje blisko 30 tys. mieszkańców. 

Przedstawiamy Państwu Raport o stanie Zakopanego na rok 2018. Zawiera on dane dotyczące 
każdego aspektu funkcjonowania miasta i jego mieszkańców - prezentuje szczegóły działalności 
Urzędu Miasta oraz stanowi wykaz wszystkich podjętych inicjatyw z zakresu kultury, sportu, 
promocji, finansów, edukacji oraz pomocy społecznej. 
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REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA ZAKOPANE PRZEZ 
BURMISTRZA MIASTA 

KADENCJA 2014-2018

L.p. Numer 
uchwały

Data 
podjęci

a 
uchwały

Przedmiot uchwały Jednostka 
realizująca

Sposób 
realizacji

Uwagi

XLV/
654/2018

25.01. 
2018r

w sprawie: zmiany uchwały 
dotyczącej powierzenia przez 

Miasto Zakopane spółce 
TESKO TKGK Sp. z o.o. 

realizacji zadania polegającego 
na wykonywaniu remontów 

bieżących nawierzchni jezdni, 
chodników oraz elementów pasa 

drogowego

WDT Przygotowanie 
i podpisanie 
aneksu do 

umowy 
wykonawczej.

brak

XLV/
655/2018

25.01. 
2018r.

w sprawie: zmiany uchwały 
dotyczącej określenia 

przystanków komunikacyjnych i 
dworca, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina 

Miasto Zakopane

WDT Aktualizacja 
wykazu 

przystanków.

brak

XLV/
656/2018

25.01. 
2018

w sprawie dzierżawy miejskiej 
nieruchomości gruntowej, 

Zborowskiego /dz. ewid. nr 
737/37, 737/69 obr. 5/

WMNW Zrealizowana brak

XLV/
657/2018

25.01. 
2018

w sprawie zbycia lokalu 
mieszkalnego stanowiącego 

własność Gminy Miasta 
Zakopane w drodze 

przetargu, Jagiellońska /dz. 
ewid. nr 557/11 obr. 6/

WMNW Zrealizowana brak

XLV/
658/2018

25.01. 
2018

w sprawie 
bezprzetargowego zbycia 

nieruchomości stanowiącej 
własność gminy Miasta 

Zakopane, Kościelna /dz. 
ewid. nr 263/22 obr. 8/

WMNW Zrealizowana brak

XLV/
659/2018

25.01. 
2018

w sprawie bezprzetargowego 
zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność gminy 
Miasta Zakopane, Jana Pawła 
II /dz. ewid. nr 737/30 obr. 

5/

WMNW Zrealizowana brak
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XLV/
660/2018

25.01. 
2018

w sprawie 
bezprzetargowego zbycia 

nieruchomości stanowiącej 
własność gminy Miasta 

Zakopane, Podhalańska / 
dz. ewid. nr 245 obr. 123/

WMNW Zrealizowana brak

XLV/
661/2018 

25.01. 
2018

w sprawie bezprzetargowego 
zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność gminy 
Miasta Zakopane, Kamieniec, 
/dz. ewid. nr 543/1, 543/2 

obr. 3/

WMNW Uchylona 

Podjęta nowa 
uchwała

brak

XLV/
662/2018 

25.01. 
2018

w sprawie obciążenia 
nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Miasta 
Zakopane ograniczonym 

prawem rzeczowym, 
Smrekowa, /dz. ewid. nr 

327/3 obr.6

WMNW Zrealizowana brak

XLV/
663/2018

25.01. 
2018

Zmiana uchwały w 
sprawie realizacji 

dodatkowych usług w 
zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi.

Gmina 
Miasto 

Zakopane
/TESKO

Na bieżąco 
wg 

przyjmowanyc
h wniosków.

Zmieniono 
termin płatności 

za realizacje 
usług 

dodatkowych na 
7 dni od dnia 
podstawienia 

kontenera.

XLV/
664/2018

25.01. 
2018

Zmiana zasad udzielania dotacji 
celowej z budżetu Gminy Miasto 

Zakopane na zadania służące 
ochronie powietrza polegające 

na zmianie ogrzewania 
węglowego na ekologiczne, 
planowane do realizacji na 

terenie Gminy Miasto Zakopane

Gmina 
Miasto 

Zakopane

Na bieżąco 
wg 

przyjmowanyc
h wniosków 
mieszkańców

----------------
-------

XLV/
665/2018

25.01. 
2018

Zniesienie formy ochrony 
w obszarze pomnika 

przyrody „Aleja drzew 
prowadząca do Kuźnic”

Gmina 
Miasto 

Zakopane

Na bieżąco – 
wykonywanie 
pielęgnacji 

drzew.

----------------
-------

XLV/
666/2018

25.01. 
2018

zmian w budżecie Miasta 
Zakopane na rok 2018

WFB Zrealizowana brak

XLV/
667/2018

8.03. 
2018

powołania stałych komisji Rady 
Miasta Zakopane, ustalenia 
przedmiotu ich działania i 

składu osobowego.

------------- Zrealizowana brak

XLV/
668/2018

8.03. 
2018

powołania Przewodniczącego 
Komisji Sportu i Turystyki 

Rady Miasta Zakopane.

RMZ Zrealizowana brak
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XLVI/
669/2018

8.03. 
2018

Zmiana regulaminu 
określającego zasady udzielania 
dotacji z budżetu Gminy Miasta 

Zakopane oraz ze środków 
Europejskiego Funduszu  w 
ramach R.P.O Województwa 

Małopolskiego na lata 
2014-2020 na realizację zadań 

inwestycyjnych Regionalnej 
polityki energetycznej, działanie 

4.4 Redukcja emisji 
zanieczyszczeń do 

powietrza, poddziałanie 4.4.2 
Obniżenie poziomu niskiej 

emisji – SPR oraz poddziałanie 
4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej 

emisji- paliwa stałe – 
polegających na zmianie systemu 
ogrzewania opartego na paliwie 

stałym na ogrzewanie 
niskoemisyjne

Gmina 
Miasto 

Zakopane

Na bieżąco wg 
przyjmowanych 

wniosków 
mieszkańców

----------------
-------

XLVI/
670/2018

8.03. 
2018

Przyjęcie Gminnego 
Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi.

Gmina 
Miasto 

Zakopane

Na bieżąco wg 
przyjmowanych 

wniosków.

----------------
-------

XLVI/
671/2018

8.03. 
2018r

zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej 

miasta Zakopane na lata 
2018-2030

WFB

Zrealizowana

brak

XLVI/
672/2018

8.03. 
2018 r.

przystąpienie do zmiany 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
„Gubałówka I”

BPP w trakcie prac 
planistycznych 

realizowany jest 
I etap umowy z 

wykonawcą

XLVI/
673/2018

8.03. 
2018 r.

powołania 
Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej Rady 
Miasta Zakopane.

-------------

Zrealizowana

brak

XLVI/
674/2018

8.03. 
2018 r.

zmiany w składzie 
osobowym w Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta 
Zakopane

-------------

Zrealizowana

brak
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XLVI/
675/2018

17.03. 
2018 r.

ustalenia na rok 2018 planu 
dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego 
nauczycieli szkół prowadzonych 
przez Gminę Miasto Zakopane, 

maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za 

kształcenie pobierane przez 
szkoły wyższe i zakłady 

doskonalenia nauczycieli oraz 
specjalności i formy kształcenia, 
na które dofinansowanie może 

być przyznane

Wydział 
Oświaty Zrealizowana

brak

XLVII/
676/2018

17.03. 
2018

Zniesienie formy ochrony 
w obszarze pomnika 

przyrody  „Las 
Chałubińskich”

Gmina 
Miasto 

Zakopane

Na bieżąco – 
wykonywanie 

pielęgnacji 
drzew.

----------------
-------

XLVII/
677/2018

17.03. 
2018r.

Ogłoszenia roku 2018 
„ Rokiem Twórczości 

Rodzimej”

Burmistrz Przygotowani
e i realizacja 

programu 
jubileuszu

XLVII/
678/2018 

17.03. 
2018

Zmiany uchwały 
dotyczącej przebiegu drogi 
publicznej gminnej nr G 
420271 K, Zaryckiego, / 

dz. ewid. nr 533 obr. 153/

WMNW Zrealizowana

XLVII/
679/2018

17.03. 
2018

Ustalenia przebiegu 
istniejącej drogi publicznej 
gminnej nr G 420130 K, ul. 
Władysława Broniewskiego 
w Zakopanem, /dz. ewid. nr 
705 i nr 148/11 obr. 12, nr 
150 obr. 107, nr 165 obr. 

145/

WMNW Zrealizowana

XLVII/
680/2018

17.03. 
2018

Ustalenia przebiegu drogi 
gminnej nr G420186 K – 
ul. Tadeusza Kościuszki w 

Zakopanem.

WMNW Zrealizowana

XLVII/
681/2018

17.03. 
2018

Ustalenia przebiegu drogi 
gminnej nr G 420200 K – 

ul. Na Gubałówkę w 
Zakopanem, /dz. ewid nr 

452/4 obr. 4/

WMNW Zrealizowana

XLVII/
682/18

17.03. 
2018

Zmiany nieruchomości będących 
własnością gminy Miasta 

Zakopane, Stachonie, /dz. ewid. 
nr 434/2 obr. 15, dz. ewid. nr 

110/1 obr. 14/

WMNW Zrealizowana
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XLVII/
683/2018

17.03. 
2018

Dzierżawy miejskiej 
nieruchomości gruntowej, 

Ogrodowa, /dz. ewid. nr 398/4 
obr. 5, nr 398/3 obr. 5/

WMNW Zrealizowana

XLVII/
684/2018

17.03. 
2018

Dzierżawy miejskiej 
nieruchomości gruntowej, 
Bulwary Słowackiego, dz. 
ewid. nr 107/3 obr. 12/

WMNW Zrealizowana

XLVII/
685/2018

17.03. 
2018

Dzierżawy miejskiej 
nieruchomości gruntowej, 

Kościelnej, dz. ewid. nr 
263/23 obr. 8

WMNW Zrealizowana

XLVII/
686/2018

17.03. 
2018

Dzierżawy miejskiej 
nieruchomości gruntowej, 

Żeromskiego, dz. ewid. nr 534/1 
obr. 11, dz. ewid. nr 534/2 obr. 
11, Zwierzyniecka, dz. ewid. nr 

534/3 obr. 11.

WMNW Zrealizowana

XLVII/
687/2018

17.03. 
2018

Dzierżawy miejskiej 
nieruchomości gruntowej, 
Bulwary Słowackiego, dz. 
ewid. nr 107/3 obr. 12.

WMNW Zrealizowana

XLVII/
688/2018

17.03. 
2018r.

w sprawie: ustanowienia 
uprawień do przejazdów 

środkami Komunikacji Miejskiej 
w Zakopanem dla pasażerów 

korzystających z pociągów 
organizowanych przez 

Województwo Małopolskie na 
odcinku Nowy Targ – 

Zakopane, posiadających ważne 
bilety kolejowe.

WDT Rozszerzenie 
uprawień do 
przejazdów 
środkami 

Komunikacji 
Miejskiej

brak

XLVII/
689/2018

17.03. 
2018r.

w sprawie: zmiany uchwały 
dotyczącej uprawień do 
bezpłatnych i ulgowych 

przejazdów oraz zasad systemu 
taryfowego i cen na usługi w 

publicznym transporcie 
zbiorowym na terenie miasta 

Zakopane.

WDT Zmiana 
uprawień do 
bezpłatnych i 

ulgowych 
przejazdów

brak

XLVII/
690/2018

17.03. 
2018r.

w sprawie: zawarcia 
Porozumienia dotyczącego 
przystąpienia Gminy Miasta 

Zakopane do projektu 
„ Małopolska Karta 

Aglomeracyjna” – system 
zarządzania transportem 

zbiorowym w Województwie 
Małopolskim.

WDT Podpisanie 
porozumienia.

brak

XLVII/
691/2018

17.03. 
2018r.

zmian w budżecie Miasta 
zakopane na rok 2018

WFB zrealizowana brak

!14



XLVII/
692/2018

17.03. 
2018r.

Zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Miasta 
Zakopane na lata 2018 -2030

WFB zrealizowana brak

XLVII/
693/2018

28.03. 
2018r.

Rozpatrzenia skargi na 
działalność Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej

------------- zrealizowana brak

XLVII/
694/2018

28.03. 
2018r.

Rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza 

Miasta Zakopane

------------- zrealizowana brak

XLVII/
695/2018

28.03. 
2018r.

Rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza 

Miasta Zakopane

------------- zrealizowana brak

XLVII/
696/2018

28.03. 
2018r.

Rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza 

Miasta Zakopane

------------- zrealizowana brak

XLVII/
697/2018

28.03. 
2018r.

Rozpatrzenia skargi na 
działalność Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej

------------- zrealizowana brak

XLVI/
698/2018

28.03. 
2018r.

Ogłoszenie roku 2018 
„Rokiem Władysława 

Hasiora”

Burmistrz Przygotowanie 
i realizacja 
programu 
jubileuszu

XLVI/
699/2018

28.03. 
2018r.

podziału Gminy Miasto 
Zakopane na okręgi 

wyborcze oraz ustalenia ich 
granic, numerów i liczby 
radnych wybieranych w 

każdym okręgu wyborczym

ORG zrealizowana brak

XLVI/
700/2018

24.04. 
2018r.

Zatwierdzenia planu pracy 
Rady Miasta Zakopane 

oraz planów pracy stałych 
komisji Rady Miasta 

Zakopane na rok 2018

RMZ zrealizowana brak

+ XLVI/
701/2018

24.04. 
2018r.

utworzenia stałych obwodów 
głosowania, ustalenia ich granic i 
numerów obwodów głosowania 

oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych w Gminie 

Miasto Zakopane

ORG zrealizowana brak

XLIX/
702/2018

24.04. 
2018

Zniesienie formy ochrony 
w obszarze pomnika 

przyrody „Aleja drzew 
prowadząca do Kuźnic”

Gmina 
Miasto 

Zakopane

Na bieżąco – 
wykonywanie 
pielęgnacji 

drzew.

----------------
-------
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XLIX/
703/2018

24.04. 
2018

zmiany uchwały dotyczącej 
uprawnień do bezpłatnych i 

ulgowych przejazdów oraz zasad 
systemu taryfowego i cen na 

usługi w publicznym transporcie 
zbiorowym na terenie miasta 

Zakopane

WDiT zrealizowana brak

XLIX/
704/2018

24.04. 
2018r.

W sprawie zmiany Uchwały 
dotyczącej ustalenia 

rekompensaty za realizację 
zadania własnego Gminy, 

polegającego na konserwacji i 
bieżących naprawach systemu 

oświetlenia ulicznego oraz 
sygnalizacji świetlnej ruchu 

drogowego na terenie miasta 
Zakopane, w okresie od 

01.06.2017r. do 31.05.2018r.

WDT Przygotowanie 
i podpisanie 
aneksu do 

umowy 
wykonawczej.

brak

XLIX/
705/2018

24.04. 
2018r.

w sprawie ustalenia 
rekompensaty za realizację 
zadania własnego Gminy, 

polegającego na konserwacji i 
bieżących naprawach systemu 

oświetlenia ulicznego oraz 
sygnalizacji świetlnej ruchu 

drogowego na terenie miasta 
Zakopane, w okresie od 

01.06.2018r. do 31.05.2019r.

WDT Przygotowanie 
i podpisanie 
aneksu do 

umowy 
wykonawczej.

brak

XLIX/
706/2018

24.04. 
2018r.

ustalenia opłat za świadczenia 
udzielane przez przedszkola 

publiczne, oddziały 
przedszkolne w szkołach 

podstawowych oraz inne formy 
wychowania przedszkolnego, dla 
których organem prowadzącym 
jest Gmina Miasto Zakopane

Wydział 
Oświaty

zrealizowana brak

XLIX/
707/2018

24.04. 
2018

Dzierżawy miejskiej 
nieruchomości gruntowej, 

Zwierzyniecka i Pocztowców, 
dzi.ewid. nr 471 obr. 11, Bulwary 

Słowackiego, dz. ewid. nr 459 
obr. 12, Chałubińskiego, dz. 

ewid. nr 208 obr. 12, Kamieniec, 
dz. ewid. nr 632/4 obr. 3, 

Nowotarska, dz. ewid. nr 514 
obr. 4, Małe Żywczańskie dz. 

ewid. nr 700 obr. 5.

WMNW Zrealizowana

XLIX/
708/2018

24.04. 
2018

Dzierżawy miejskiej 
nieruchomości gruntowej, 

Małe Żywczańskie, dz. 
ewid. nr 21 obr. 9.

WMNW Zrealizowana

XLIX/
709/2018

24.04. 
2018

Dzierżawy miejskiej 
nieruchomości gruntowej, 
Zborowskiego, dz. ewid. nr 

737/37, 737/69, 737/71 obr. 5.

WMNW Zrealizowana
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XLIX/
710/2018

24.04. 
2018

Dzierżawy miejskiej 
nieruchomości gruntowej, 
Szkolna, Nowotarska, dz. 

ewid. nr 410/2, 414/1 obr. 4.

WMNW W trakcie 
realizacji

XLIX/
711/2018

24.04. 
2018

Dzierżawy miejskiej 
nieruchomości gruntowej, 

Bilinówka, dz. ewid. nr 
468/9 obr. 4.

WMNW Zrealizowana

XLIX/
712/2018

24.04. 
2018

Dzierżawy lokalu 
użytkowego, Kamieniec 6

WMNW Zrealizowana

XLIX/
713/2018

24.04. 
2018

Bezprzetargowe zbycie 
nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy 
Miasta Zakopane na rzecz jej 

użytkownika wieczystego, 
Tetmajera, dz. ewid. nr 555/14

WMNW Zrealizowana

1. XLIX/
714/2018

24.04. 
2018

w sprawie: przyznania dotacji na 
prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, 
w kwocie 10 000,00 zł Pani 

Małgorzacie Dorocie Brońskiej, 
na sfinansowanie prac 

konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót 
budowlanych, w obrębie 

zabytkowej chałupy Walczaków - 
Wójciaków, zlokalizowanej w 

Zakopanem przy ul. 
Kościeliskiej 78

MKZ przyznana kwota 
była kwotą 
niższą od 

wnioskowanej, w 
związku z czym 
Wnioskodawca 
zrezygnował – 
nie podpisano 

umowy o 
przekazaniu 

dotacji.

brak

2. XLIX/
715/2018

24.04. 
2018

w sprawie: przyznania dotacji na 
prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, 
w kwocie 20 000,00 zł , Pani 
Magdalenie Kraszewskiej, na 

sfinansowanie prac 
konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót 
budowlanych, w obrębie 
zabytkowej willi "Dom 

Doktora", zlokalizowanej w 
Zakopanem przy ul. Witkiewicza 

19

MKZ przyznana kwota 
była kwotą 
niższą od 

wnioskowanej, 
podpisano 

umowę, jednakże 
Wnioskodawca 

nie znalazł 
wykonawcy do 

realizacji zadania 
– dotację 

zwrócono. 

brak
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3. XLIX/
716/2018

24.04. 
2018

w sprawie: przyznania dotacji na 
prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków, w kwocie 8 

000,00 zł, Stowarzyszeniu Przyjaciół 
Twórczości Jana Kasprowicza - 
Muzeum Jana Kasprowicza, na 

sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych, w obrębie 

zabytkowej willi „Harenda" 
zlokalizowanej w Zakopanem na os. 

Harenda 12 a

MKZ przyznana 
kwota była 
niższa od 

wnioskowanej, 
podpisano 
umowę – 
zadanie 

zrealizowano 
oraz rozliczono

brak

4. XLIX/
717/2018

24.04. 
2018

sprawie: przyznania dotacji na 
prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków 
w kwocie 62 000,00 zł, Pani 

Annie Sztaudynger - 
Kaliszewicz, na sfinansowanie 

prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót 
budowlanych, w obrębie 

zabytkowej willi "Koszysta", 
zlokalizowanej w Zakopanem 

przy ul. Piłsudskiego 69

MKZ przyznana 
kwota była 
niższa od 

wnioskowanej, 
podpisano 
umowę – 
zadanie 

zrealizowano 
oraz rozliczono

brak

XLIX/
718/2018

24.04. 
2018r.

Zatwierdzenie sprawozdania 
finansowego Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. 
Stefana Żeromskiego w 
Zakopane za rok 2017

Miejska 
Biblioteka 
Publiczna

-

XLIX/
719/2018

24.04. 
2018r.

zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego 
Zakopiańskiego Centrum 

Kultury za rok 2017.

Zakopiańs
kie 

Centrum 
Kultury

-

XLIX/
720/2018

24.04. 
2018r.

zmian w budżecie Miasta 
Zakopane na rok 2018

WFB zrealizowana brak

XLIX/
721/2018

24.04. 
2018r.

dzierżawy miejskiej 
nieruchomości gruntowej

WMNW Zrealizowana brak

L/
722/2018 

24.05. 
2018

Dzierżawy miejskiej 
nieruchomości gruntowej, 

Kasprusie, dz. ewid. nr 
1001 obr. 5.

WMNW Zrealizowana

L/
723/2018 

24.05. 
2018

Dzierżawy miejskiej 
nieruchomości gruntowej, 

Szymanowskiego, dz. 
ewid. nr 276/1 obr. 11

WMNW Zrealizowana
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L/
724/2018 

24.05. 
2018

Dzierżawy miejskiej 
nieruchomości gruntowej, 
Janosówka, dz. ewid. nr 62 

obr. 71

WMNW Zrealizowana

L/
725/2018 

24.05. 
2018

Dzierżawy miejskiej 
nieruchomości gruntowej, 
Kościuszki, dz. ewid. nr 

596/1 obr. 6

WMNW Zrealizowana

L/
726/2018 

24.05. 
2018

uchylenia Uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego, „Gubałówka I”

BPP Zrealizowana brak

L/
727/2018 

24.05. 
2018

uchylenia Uchwały Nr XLIII/
558/2013 Rady Miasta z dnia 27 

czerwca 2013 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania 

Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 

Przestrzennego „Połączenie 
drogowe Grunwaldzka-

Strążyska” w Zakopanem.

BPP Zrealizowana brak

L/
728/2018

24.05. 
2018

Zmiana upoważnienia 
Zarządu SP. TESKO do 

załatwiania indywidualnych 
spraw z zakresu administracji 

publicznej.

TESKO/
Gmina 
Miasto 

Zakopane

Zadania 
przekazano do 
realizacji przez 
Urząd Miasta 

Zakopane.

Przejęcie 
części 

pracownikó
w TESKO 
do UMZ

L/
729/2018

24.05. 
2018

zmieniająca uchwałę w 
sprawie uchwalenia Strategii 
Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta 
Zakopane na lata 2014-2019

GKRPA Zrealizowana brak

L/
730/2018

24.05. 
2018

zmian w budżecie Miasta 
Zakopane

WFB Zrealizowana brak

L/
731/2018

24.05. 
2018

Zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej  

Miasta Zakopane na lata 
2018-2030

WFB Zrealizowana brak

L/
732/2018 

24.05. 
2018

Podjęcia działań dotyczących 
zakupu akcji Polskiej Kolei 
Linowych Spółka Akcyjna.

WMNW W trakcie 
realizacji

LI/
733/2018

04.06. 
2018

odwołania 
Przewodniczącego Rady 

Miasta Zakopane

------------- zrealizowana brak

LI/
734/2018

04.06. 
2018

wyboru Przewodniczącego 
Rady Miasta Zakopane

------------- zrealizowana brak

!19



LII/
735/2018

12.06. 
2018

nadania tytułu 
Honorowego Obywatela 

Miasta Zakopanego

------------- zrealizowana brak

LIII/
736/2018

28.06. 
2018

W sprawie określenia zasad 
usytuowania na terenie 

Gminy Miasto Zakopane 
miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych

Wydział 
Ewidencji 

i 
Pozwoleń

Zgodnie z 
zapisami 
uchwały

brak

LIII/
737/2018

28.06. 
2018

W sprawie wprowadzenia 
odstępstwa od zakazu 
spożywania napojów 

alkoholowych w miejscach 
publicznych na terenie Miasta 

Zakopane

Wydział 
Ewidencji 

i 
Pozwoleń

Zgodnie z 
zapisami 
uchwały

brak

LIII/
738/2018

28.06. 
2018

W sprawie określenia 
maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży jak i w 

miejscu sprzedaży na terenie 
Miasta Zakopane

Wydział 
Ewidencji 

i 
Pozwoleń

Zgodnie z 
zapisami 
uchwały

brak

LIII/
738/2018

28.06. 
2018

w sprawie określenia 
maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży jak i w 

miejscu sprzedaży na terenie 
Miasta Zakopane.

Wydział 
Ewidencji 

i 
Pozwoleń

zrealizowana brak

LIII/
739/2018

28.06. 
2018

Przyjęcia rezygnacji z 
pełnienia funkcji 

Wiceprzewodniczącego 
Rady Miasta Zakopane

------------- zrealizowana brak

LIII/
740/2018

28.06. 
2018

Przyjęcia rezygnacji z 
pełnienia funkcji 

Wiceprzewodniczącego 
Rady Miasta Zakopane

------------- zrealizowana brak

LIII/
741/2018

28.06. 
2018

zmiany w składzie 
osobowym w komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta 
Zakopane

------------- zrealizowana brak

LIII/
742/2018

28.06. 
2018

Rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza 

Miasta Zakopane

------------- zrealizowana brak
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LIII/
743/2018

28.06. 
2018

ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć niektórych nauczycieli oraz 

zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dyrektorów i 

wicedyrektorów szkół oraz 
nauczycieli pełniących inne 
stanowiska kierownicze w 
szkole, a także nauczycieli, 

którzy obowiązki kierownicze 
pełnią w zastępstwie nauczyciela, 
któremu powierzono stanowisko 

kierownicze.

Wydział 
Oświaty

zrealizowana brak

LIII/
744/2018

28.06. 
2018

zmian w budżecie Miasta 
Zakopane na rok 2018

WFB Zrealizowana brak

LIII/
745/2018

28.06. 
2018

Zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej  Miasta 
Zakopane na lata 2018-2030

WFB Zrealizowana brak

LIII/
746/2018

28.06. 
2018

zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego 

oraz sprawozdania z 
wykonania budżetu Miasta 

Zakopane za rok 2017

WFB Zrealizowana brak

LIII/
747/2018

28.06. 
2018

udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta 

Zakopane za 2017 rok

WFB

LIII/
748/2018

28.06. 
2018

ustalenia wynagrodzenia 
Burmistrza Miasta 

Zakopane

------------- zrealizowana brak

LIII/
749/2018

28.06. 
2018

Określenie wysokości 
rekompensaty dla TESKO za 
prowadzenie punktu PSZOK 
i punktu ważenia odpadów.

Gmina 
Miasto 

Zakopane
/TESKO

Bieżąca 
wypłata 

rekompensaty.

----------------
-------

LIII/
750/2018

28.06. 
2018

Zniesienie formy ochrony 
w obszarze pomnika 

przyrody „Aleja drzew 
prowadząca do Kuźnic”

Gmina 
Miasto 

Zakopane

Na bieżąco – 
wykonywanie 
pielęgnacji 

drzew.

----------------
-------

LIII/
751/2018

28.06. 
2018

udzielenia pomocy 
finansowej dla Gminy 

Poronin z przeznaczeniem 
na budowę oświetlenia 

ulicznego w miejscowości 
Suche – Rafaczówki.

WFB zrealizowana brak
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LIII/
752/2018

28.06. 
2018r.

w sprawie: zmiany uchwały 
dotyczącej określenia 

przystanków komunikacyjnych i 
dworca, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina 

Miasto Zakopane

WDT Powiększenie 
liczy 

przystanków.

brak

LIII/
753/2018

28.06. 
2018r.

w sprawie: udzielenia pomocy 
finansowej w formie dotacji 
celowej dla Województwa 

Małopolskiego na realizację 
zadania tj. „ Dofinansowanie 

zadań z związanych z 
organizacją regionalnych 
kolejowych przewozów 

pasażerskich” polegającego na 
uruchomieniu przewozów 

kolejowych pn. „Podhalańska 
Kolej Regionalna” na linii 
kolejowej nr 99 na odcinku 

Nowy Targ- Zakopane.

WDT Podpisanie 
umowy o 
udzielenie 
pomocy 

finansowej.

brak

LIII/
754/2018

28.06. 
2018r.

w sprawie ustalenia 
rekompensaty dla Spółki 

TESKO TKGK za realizację 
zadania polegającego na letnim i 
zimowym utrzymaniu czystości i 

porządku na drogach 
publicznych gminnych oraz 

letnim i zimowym utrzymaniu 
przystanków komunikacyjnych 

na terenie Gminy Miasta 
Zakopane w okresie od 

01.08.2018r. do 31.07.2019r.

WDT Przygotowanie 
i podpisanie 
aneksu do 

umowy 
wykonawczej.

brak

LIII/
755/2018 

28.06. 
2018

Dzierżawy miejskiej 
nieruchomości gruntowej, 
Al. 3 Maja, Krupówki, dz. 

ewid. nr 958/4 obr. 5.

WMNW Zrealizowana

LIII/
756/2018 

28.06. 
2018 

Dzierżawy miejskiej 
nieruchomości gruntowej, 

Chałubińskiego, dz. ewid. nr 
42,43 obr. 12, Chramcówki, dz. 

ewid. nr 269/2 obr. 6, 
Jagiellońskiej, dz. ewid. nr 348 
obr. 5, Kamieniec, dz. ewid. nr 
537 obr. 3, Na Wilcznik, dz. 

ewid. nr 586/1.

WMNW Zrealizowana

LIII/
757/2018 

28.06. 
2018

Dzierżawy miejskiej 
nieruchomości gruntowej, Małe 
Żywczańskie, dz. ewid. nr 

1000/1 obr. 5, Kamieniec, dz. 
ewid. nr 537 obr. 3, 537 obr. 3.

WMNW Zrealizowana

LIII/
758/2018 

28.06.
2018

Ustalenie przebiegu drogi 
gminnej nr G 420260 K – 

ul. Stanisława Zubka w 
Zakopanem.

WMNW Zrealizowana
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LIII/
759/2018

28.06.
2018

Ustalenie przebiegu drogi 
gminnej nr G 420260 K – 
ul. Stanisława Witkiewicza 

w Zakopanem.

WMNW Zrealizowana

LIV/
760/2018

12.09.
2018

utworzenia odrębnych obwodów 
głosowania w wyborach do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików 
województw oraz w wyborach 

wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast

Wydział 
Organizac

yjny

zrealizowana brak

LIV/
761/2018

12.09.
2018

zmiany w składzie osobowym 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Zakopane

-------------
---

zrealizowana brak

LIV/
762/2018

12.09.
2018

rozpatrzenia skargi  na 
działalność  Burmistrza 

Miasta Zakopane

-------------
---

zrealizowana brak

LIV/
763/2018

12.09.
2018

Bezprzetargowego zbycia 
nieruchomości lokalowej 

stanowiącej własność Gminy 
Miasto Zakopane, Kamieniec, 

dz. ewid. nr 543/1, 543/2 obr. 3.

WMNW Zrealizowana

LIV/
764/2018

12.09.
2018

Bezprzetargowego zbycia 
nieruchomości lokalowej 

stanowiącej własność Gminy 
Miasto Zakopane, Bachledy, 
dz. ewid. nr 197/2 obr. 33.

WMNW Zrealizowana

LIV/
765/2018

12.09.
2018

Bezprzetargowego zbycia 
nieruchomości lokalowej 

stanowiącej własność Gminy 
Miasto Zakopane, Zaryckiego, 
dz. ewid. nr 400/3 obr. 153.

WMNW W trakcie 
realizacji

LIV/
766/2018

12.09.
2018

Bezprzetargowego zbycia 
nieruchomości lokalowej 

stanowiącej własność Gminy 
Miasto Zakopane, 

Broniewskiego, dz. ewid. nr 
133/1 obr. 12

WMNW Zrealizowana

LIV/
767/2018

12.09.
2018

Nieodpłatnego przekazania 
nieruchomości na rzecz 

Gminy Miasta Zakopane, dz. 
ewid. nr 26/1 obr. 27

WMNW W trakcie 
realizacji

LIV/
768/2018

12.09.
2018

Zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasto Zakopane, Regle, dz. 

ewid. nr 706/4 obr. 8

WMNW W trakcie 
realizacji
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LIV/
769/2018

12.09.
2018

Zbycie lokalu mieszkalnego 
stanowiącego własność Gminy 

Miasto Zakopane oraz wyrażenie 
zgody na udzielenie bonifikaty 

od ceny nieruchomości, 
Kościelna, dz. ewid. nr 263/5 

obr. 8

WMNW Zrealizowana

LIV/
770/2018

12.09.
2018

Uchylenia uchwały dotyczącej 
zmiany nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 
Miasto Zakopane.

WMNW Zrealizowana

LIV/
771/2018

12.09.
2018

Ustalenia przebiegu drogi 
gminnej nr G 420139 K – ul. 
Chramcówki w Zakopanem

WMNW Zrealizowana

LIV/
772/2018

12.09.
2018

Ustalenia przebiegu drogi 
gminnej nr G 420174 K – ul. 
Jagiellońskiej w Zakopanem

WMNW Zrealizowana

LIV/
773/2018

12.09.
2018r.

w sprawie: udzielenia pomocy 
finansowej dla Województwa 

Małopolskiego z 
przeznaczeniem na „Wykonanie 
aktywnej informacji wizualnej na 

przejściu dla pieszych w km 
0+390 odc. 090 DW 958 w m. 

Zakopane”

WDT Podpisanie 
umowy o 
udzielenie 
pomocy 

finansowej.

brak

LIV/
775/2018

12.09.
2018

Przyjęcie Wieloletniego Planu 
rozwoju i modernizacji 

urządzeń wod-kan na lata 
2015-2020.

SEWiK Wykonywanie 
na bieżąco 

zadań 
inwestycyjnych.

----------------
-------

LIV/
776/2018

12.09.
2018r.

w sprawie: zmiany uchwały 
dotyczącej powierzenia przez 

Miasto Zakopane spółce 
TESKO TKGK Sp. z o.o. 

realizacji zadania polegającego 
na wykonywaniu remontów 

bieżących nawierzchni jezdni , 
chodników oraz elementów pasa 

drogowego.

WDT Przygotowanie 
i podpisanie 
aneksu do 

umowy 
wykonawczej.

brak

LIV/
777/2018

12.09.
2018r.

powołania komisji 
statutowej

-------------
---

zrealizowana brak

LIV/
778/2018

12.09.
2018

w sprawie: przyjęcia 
Gminnego Programu Opieki 

nad Zabytkami Gminy 
Miejskiej Zakopane na  lata 

2018-2021

MKZ Realizowana 
na bieżąco 
zgodnie z 
zapisami 
uchwały

brak

LV/
779/2018

7.11.2
018

rozpatrzenia skargi  na 
działalność  Burmistrza 

Miasta Zakopane

-------------
---

zrealizowana brak
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LV/
780/2018

7.11.2
018

zmieniająca uchwałę w 
sprawie uchwalenia statutu 

Miasta Zakopane

-------------
---

zrealizowana brak

LV/
781/2018

7.11.2
018

szczegółowych zasad wnoszenia 
inicjatyw obywatelskich, zasad 
tworzenia komitetów inicjatyw 

uchwałodawczych, zasad 
promocji obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych oraz 
formalnych wymogów jakim 
muszą odpowiadać składane 

projekty

-------------
---

zrealizowana brak

LV/
782/2018

7.11.2
018

Przekazanie do zaopiniowania 
organowi regulacyjnemu 

projektu regulaminu 
dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków.

Wody 
Polskie/
SEWiK

Uzyskano 
pozytywną 

opinię.

----------------
-------

LV/
783/2018

7.11.2
18

Uzgodnienie prac 
pielęgnacyjnych w 
obszarze pomnika 

przyrody „Aleja drzew 
prowadząca do Kuźnic”

Gmina 
Miasto 

Zakopane

Na bieżąco – 
wykonywanie 
pielęgnacji 

drzew.

----------------
-------

LV/
784/2018

7.11.2
18

zmiany Uchwały dotyczącej 
kwoty rekompensaty dla Spółki 

„TESKO” Tatrzańska 
Komunalna Grupa Kapitałowa 

za realizację zadania 
polegającego na opróżnianiu i 
wywozie nieczystości z koszy 

ulicznych, opróżnianiu i wywozie 
nieczystości z koszy 

znajdujących się na przystankach 
na terenie Gminy Miasta 
Zakopane oraz wywozie 

nieczystości z terenów będących 
w zarządzie Burmistrza Miasta 
Zakopane i terenów objętych 

wywozem na podstawie 
porozumień w 2018r

WOŚ zrealizowana brak

LV/
785/2018

7.11.2
018

Uchylenie uchwały dotyczącej 
zamiany nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 
Miasto Zakopane.

WMNW Zrealizowana

LV/
786/2018

7.11.2
018

Wyrażenia zgody na przyjęcie 
przez Gminę Miasto Zakopane 
darowizny nieruchomości, dz. 

ewid. nr 921 obr. 0051.

WMNW W trakcie 
realizacji

LV/
787/2018

7.11.2
018

Wyrażenia zgody na 
przejęcie przez Gminę 

Miasta Zakopane 
darowizny nieruchomości, 
dz. ewid. nr 649/37 obr. 5.

WMNW W trakcie 
realizacji
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LV/
788/2018 

7.11.2
018

Nieodpłatnego przekazania 
nieruchomości na rzecz Gminy 
Miasta Zakopane, dz. ewid. nr 

595, 148/2, 244/4, 244/7, 244/9 
obr. 12.

WMNW W trakcie 
realizacji

LV/
789/2018 

7.11.2
018

Nabycie nieruchomości na 
rzecz Gminy Miasto 

Zakopane, Droga pod Regle, 
dz. ewid. nr 163 obr. 155.

WMNW Niezrealizowa
na

LV/
790/2018 

7.11.2
018

Zbycie nieruchomości 
lokalowej niemieszkalnej 

stanowiącej własność Gminy 
Miasto Zakopane w drodze 

przetargu, Szymony, dz. ewid. 
nr 547/4 obr. 6

WMNW W trakcie 
realizacji

LV/
791/2018 

7.11.2
018

Zbycie nieruchomości lokalowej 
niemieszkalnej stanowiącej 
własność Gminy Miasto 

Zakopane w drodze przetargu, 
Słoneczna, dz. ewid. nr 13/1 

obr. 5

WMNW W trakcie 
realizacji

LV/
792/2018 

7.11.2
018

Zbycie nieruchomości 
lokalowej niemieszkalnej 

stanowiącej własność Gminy 
Miasto Zakopane w drodze 

przetargu, Szymony, dz. ewid. 
nr 547/1 obr. 6.

WMNW W trakcie 
realizacji

LV/
793/2018

7.11.2
018

Dzierżawy pomieszczenia 
garażowego, Małe 

Żywczańskie, dz. ewid. nr 
1000/1 obr. 5.

WMNW Zrealizowana

LV/
794/2018

7.11.2
018

Dzierżawy miejskich 
nieruchomości gruntowych, 

Marusarzówny, dz. ewid. nr 136 
obr. 9, dz. ewid. nr 543 obr. 9, 

Broniewskiego i Kurierów 
Tatrzańskich, dz. ewid. nr 150 
obr. 107, Kasprusie , dz. ewid. 
nr 2/10 obr. 9, Chyców Potok, 
dz. ewid. nr 1556/3, 1556/4, 

150/2 obr. 6, Pola, dz. ewid. nr 
227, 235 obr. 11, Księdza 

Kaszelewskiego dz. ewid. nr 
504/5 obr 7, Kasprowicza, dz. 
ewid. nr 469/7, 469/1 obr. 3, 
Bilinówka, dz. ewid. nr 225/1 

obr. 4, Na Wilcznik, dz. ewid. nr 
667 obr. 5.

WMNW Zrealizowana

LV/
795/2018

7.11.2
018

Dzierżawy miejskiej 
nieruchomości gruntowej, 

Kościuszki, dz. ewid. nr 1030 
obr. 5

WMNW Zrealizowana
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LV/
796/2018

7.11.2
018

Dzierżawy miejskiej 
nieruchomości gruntowej, 

Smrekowa, dz. ewid. nr 390/1, 
390/2 obr. 6.

WMNW Zrealizowana

LV/
797/2018

7.11.2
018

Dzierżawy miejskich 
nieruchomości gruntowych, 

Jagiellońska, dz. ewid. nr 314/2 
obr. 6.

WMNW Zrealizowana

LV/
798/2018

7.11.2
018

Bezprzetargowego  zbycia 
nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Miasta 
Zakopane, Jagiellońska, dz. ewid. 
nr 32/2 obr. 12, dz. ewid. nr 35 

obr. 12.

WMNW w trakcie 
realizacji

LV/
799/2018

7.11.2
018 r.

przystąpienie do zmiany 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego „Bachledzki 
Wierch”

BPP w trakcie prac 
planistycznych 

realizowany jest I 
etap umowy z 

wykonawcą

LV/
800/2018

7.11.2
018 r.

zmiany w Budżecie  Miasta 
Zakopane na lata 2018

WFB w trakcie 
realizacji

LV/
801/2018

7.11.2
018 r.

zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej 

Miasta Zakopane na lata 
2018 -2030

WFB w trakcie 
realizacji

LV/
802/2018

7.11.2
018

Zmiana Regulaminu 
Utrzymania Czystości i 

Porządku Gminy

Gmina 
Miasto 

Zakopane/
podmiot 

odbierający 
odpady

W zakresie 
zawartych umów 

na odbiór i 
zagospodarowanie 

odpadów.

Zmiana systemu 
zbiórki odpadów 
wielkogabarytow
ych z podziałem 

na rejony.

KADENCJA 2018 - 2023

I/1/2018 22.11.
2018

wyboru Przewodniczącego 
Rady Miasta Zakopane

-------------
---

zrealizowana brak

I/2/2018 22.11.
2018

wyboru 
Wiceprzewodniczącego 
Rady Miasta Zakopane

-------------
---

zrealizowana brak

I/3/2018 22.11.
2018

wyboru 
Wiceprzewodniczącego 
Rady Miasta Zakopane

-------------
---

zrealizowana brak

I/4/2018 22.11.
2018

powołania stałych komisji Rady 
Miasta Zakopane oraz ustalenia 

przedmiotu ich działania

-------------
---

zrealizowana brak

II/5/2018 6.12.2
018

ustalenia składu osobowego 
stałej komisji  Rady Miasta 

Zakopane- Komisji Rodziny i 
Spraw Społecznych

-------------
---

zrealizowana brak

!27



II/6/2018 6.12.2
018

ustalenia składu osobowego 
stałej komisji  Rady Miasta 

Zakopane- Komisji 
Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska

------------ zrealizowana brak

II/7/2018 6.12.2
018

ustalenia składu 
osobowego stałej komisji  
Rady Miasta Zakopane- 

Komisji Oświaty

------------- zrealizowana brak

II/8/2018 6.12.2
018

ustalenia składu 
osobowego stałej komisji  
Rady Miasta Zakopane- 

Komisji Kultury

------------- zrealizowana brak

II/9/2018 6.12.2
018

ustalenia składu 
osobowego stałej komisji  
Rady Miasta Zakopane- 

Komisji Sportu i Turystyki

------------- zrealizowana brak

II/
10/2018

6.12.2
018

ustalenia składu 
osobowego stałej komisji  
Rady Miasta Zakopane- 

Komisji Ekonomiki

------------- zrealizowana brak

II/
11/2018

6.12.2
018

ustalenia składu osobowego 
stałej komisji  Rady Miasta 

Zakopane- Komisji 
Urbanistyki i Rozwoju

------------- zrealizowana brak

II/
12/2018

6.12.2
018

powołania  Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta 

Zakopane.

------------- zrealizowana brak

III/
13/2018

13.12.
2018r.

rocznego programu współpracy 
Miasta Zakopane z 

organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003r. o 
działalności pożytku 

publicznego 

i o wolontariacie.

Burmistrz Udostępnienie 
publiczne 

programu i 
realizacja w 

ramach 
poszczególnych 

działów

III/
14/2018

13.12.
2018

Dzierżawy miejskiej 
nieruchomości, Kasprusie, dz. 
ewid. nr 479/7 479/3 obr. 5.

WMNW W trakcie 
realizacji

III/
15/2018

13.12.
2018

Dzierżawy miejskiej 
nieruchomości, Dolna 
Równia Krupowa, dz. 
ewid. nr 1030 obr. 5.

WMNW W trakcie 
realizacji
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III/
16/2018

13.12.
2018r.

w sprawie zmiany uchwały nr 
LIV/773/2018 dotyczącej 

udzielenia pomocy finansowej 
dla Województwa 
Małopolskiego z 

przeznaczeniem na „Wykonanie 
aktywnej informacji wizualnej na 

przejściu dla pieszych w km 
0+390 odc. 090 DW 958 w m. 

Zakopane”

WDT Podpisanie 
aneksu do 
umowy.

brak

III/
17/2018

13.12.
2018r.

w sprawie ustalenia 
rekompensaty dla Spółki 

TESKO TKGK za realizację 
zadania polegającego na 

świadczeniu usług napraw, 
konserwacji, wymiany 
zniszczonych znaków 

drogowych oraz na wykonaniu 
oznakowania pionowego w 

wypadku wprowadzenia zmian 
w organizacji ruchu drogowego 

na terenie miasta Zakopane

WDT Przygotowanie 
i podpisanie 
aneksu do 

umowy 
wykonawczej 

na 2019r.

brak

III/
18/2018

13.12.
2018r.

w sprawie: zmiany uchwały 
dotyczącej powierzenia przez 

Miasto Zakopane spółce 
TESKO TKGK Sp. z o.o. 

realizacji zadania polegającego 
na wykonywaniu remontów 

bieżących nawierzchni jezdni , 
chodników oraz elementów pasa 

drogowego

WDT Przygotowanie 
i podpisanie 
aneksu do 

umowy 
wykonawczej.

brak

III/
19/2018

13.12.
2018r.

w sprawie: ustalenia 
rekompensaty dla Spółki 
„TESKO” Tatrzańska 

Komunalna Grupa Kapitałowa 
za realizację zadania 

polegającego na opróżnianiu i 
wywozie nieczystości z koszy 

ulicznych, opróżnianiu i wywozie 
nieczystości z koszy 

znajdujących się na przystankach 
na terenie Gminy Miasta 
Zakopane oraz wywozie 

nieczystości z terenów będących 
w zarządzie Burmistrza Miasta 
Zakopane i terenów objętych 

wywozem na podstawie 
porozumień w okresie od 

01.01.2019r. do 31.12.2019r. 

WDT Przygotowanie 
i podpisanie 
aneksu do 

umowy 
wykonawczej 

na 2019r.

brak

III/
20/2018

13.12.
2018

Zmiana sposobu i zakresu 
świadczenia usług w 
zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi.

Gmina 
Miasto 

Zakopane/
podmiot 

odbierający 
odpady

W zakresie 
zawartych umów 

na odbiór i 
zagospodarowanie 

odpadów.

Zmiana systemu 
zbiórki odpadów 
wielkogabarytow
ych na 4 razy w 

roku.
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III/
21/2018

13.12.
2018

Zmiana powierzenia 
TESKO w zakresie 

utrzymania czystości i 
porządku.

TESKO/
Gmina 
Miasto 

Zakopane

Zadania 
przekazano do 
realizacji przez 
Urząd Miasta 

Zakopane.

Przejęcie części 
pracowników 
TESKO do 

UMZ

III/
22/2018

13.12.
2018

Określenie wysokości 
rekompensaty dla TESKO za 
realizację zadania utrzymania 

czystości i porządku na terenie 
Gminy Miasto Zakopane.

Gmina 
Miasto 

Zakopane/
TESKO

Bieżąca 
wypłata 

rekompensaty.

----------------
-------

III/
23/2018

13.12.
2018

Uchwalenie Regulaminu 
dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków.

SEWiK/ 
mieszkańcy 

gminy

Realizowanie 
zasad zgodnie 

z zapisami 
regulaminu.

----------------
-------

III/
24/2018

13.12.
2018

określenia wysokości 
stawek podatku od 

nieruchomości

WPO zrealizowana brak

III/
25/2018

13.12.
2018

zmian w budżecie Miasta 
Zakopane na rok 2018

WFB zrealizowana brak

III/
26/2018

13.12.
2018

ustalenia wydatków, które nie 
wygasają z upływem 2018 
roku oraz ustalenia planu 

finansowego tych wydatków

WFB zrealizowana brak

IV/
27/2018

28.12.
2018r.

ustalenia wynagrodzenia 
Burmistrza Miasta 

Zakopane

-------------
---

zrealizowana brak

IV/
28/2018

28.12.
2018r.

ustalenia składu 
osobowego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady 

Miasta Zakopane

-------------
---

zrealizowana brak

IV/
29/2018

28.12.
2018r.

w sprawie: zmiany uchwały 
dotyczącej uprawień do 
bezpłatnych i ulgowych 

przejazdów oraz zasad systemu 
taryfowego i cen na usługi w 

publicznym transporcie 
zbiorowym na terenie miasta 

Zakopane

WDT Rozszerzenie 
uprawień do 
bezpłatnych i 

ulgowych 
przejazdów.

brak

IV/
30/2018

28.12.
2018r.

w sprawie: zmiany uchwały 
dotyczącej określenia 

przystanków komunikacyjnych i 
dworca, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina 

Miasto Zakopane

WDT Wydłużono termin 
obowiązywania 

zgody na 
korzystanie z 
przystanków.

brak
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IV/
31/2018

28.12.
2018

Zmiana regulaminu 
określającego zasady udzielania 
dotacji z budżetu Gminy Miasta 

Zakopane oraz ze środków 
Europejskiego Funduszu  w 
ramach R.P.O Województwa 

Małopolskiego na lata 
2014-2020 na realizację zadań 

inwestycyjnych Regionalnej 
polityki energetycznej, działanie 

4.4 Redukcja emisji 
zanieczyszczeń do 

powietrza, poddziałanie 4.4.2 
Obniżenie poziomu niskiej 

emisji – SPR oraz poddziałanie 
4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej 

emisji- paliwa stałe – 
polegających na zmianie systemu 
ogrzewania opartego na paliwie 

stałym na ogrzewanie 
niskoemisyjne

Gmina 
Miasto 

Zakopane

Na bieżąco wg 
przyjmowanych 

wniosków 
mieszkańców

Uchwała podjęta 
w celu 

uproszczenia 
procesu 

przyznawania i 
rozliczania 

dotacji celowej 
na wymianę 

kotła węglowego 
na ogrzewanie 
ekologiczne 

W związku z 
zaleceniami 

Regionalnej Izby 
Obrachunkowej 

w roku 2019 
podjęta została 
uchwała VI/

81/2019 z dnia 
13.03.2019

IV/
32/2018

28.12.
2018

podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego 

do przyznania nieodpłatnie 
pomocy w zakresie dożywiania 

w formie świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku 
lub żywności oraz w sprawie 

określenia zasad zwrotu 
wydatków w zakresie dożywiania 

w formie posiłku albo 
świadczenia rzeczowego w 

postaci produktów 
żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim rządowym 
programem „Posiłek w szkole i 
w domu” na lata 2019 - 2023.

WSSiZ zrealizowana brak

IV/
33/2018

28.12.
2018

zmiany uchwały dotyczącej 
ustalenia wydatków, które nie 

wygasają z upływem 2018 roku 
oraz ustalenia planu finansowego 

tych wydatków

WFB zrealizowana brak

IV/
34/2018

28.12.
2018

w sprawie Budżetu Miasta 
Zakopane na rok 2019

WFB zrealizowana brak

IV/
35/2018

28.12.
2018

Przyjęcie wieloletniej 
prognozy finansowej Miasta 
Zakopane na lata 2019-2030

WFB zrealizowana brak

V/
36/2019

31.01.
2019

zmiany w  składzie osobowym  
stałej komisji  Rady Miasta 

Zakopane- Komisji Rodziny i 
Spraw Społecznych

-------------
---

zrealizowana brak
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V/
37/2019

31.01.
2019

zmiany w  składzie osobowym  
stałej komisji  Rady Miasta 

Zakopane- Komisji Rodziny i 
Spraw Społecznych

-------------
---

zrealizowana brak

V/
38/2019

31.01.
2019

wyboru delegatów do 
Kongresu Związku 
Euroregion „Tatry”

-------------
---

zrealizowana brak

V/
39/2019

31.01.
2019

wyboru delegata do 
Związku Miast Polskich

-------------
---

zrealizowana brak

V/
40/2019

31.01.
2019

ogłoszenia roku 2019 
„ Rokiem Muzeum 

Tatrzańskiego”.

Wydział 
Kultury

zrealizowana brak

V/
41/2019

31.01.
2019

ogłoszenia roku 2019 „Rokiem 
Związku Podhalan”.

------------ zrealizowana brak

V/
42/2019

31.01.
2019

przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania 
przestrzennego 

ZAMOYSKIEGO

BPP zrealizowana brak

V/
43/2019

31.01.
2019

przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania 
przestrzennego 

STRĄŻYSKA – MAŁE 
ŻYWCZAŃSKIE

BPP zrealizowana brak

V/
44/2019

31.01.
2019

ustalenia lokalnych 
standardów urbanistycznych 

dla inwestycji 
mieszkaniowych na obszarze 

miasta Zakopane

BPP zrealizowana brak

V/
45/2019

31.01.
2019

przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania 
przestrzennego SKOCZNIA

BPP zrealizowana brak

V/
46/2019

31.01.
2019

metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami 

komunalnymi z nieruchomości, 
na której zamieszkują 

mieszkańcy oraz stawki opłat.

WOŚ zrealizowana brak

V/
47/2019

31.01.
2019

stawki za pojemnik o 
określonej pojemności

WOŚ zrealizowana brak
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V/
48/2019

31.01.
2019

zmiany uchwały nr XXIII/
355/2016 Rady Miasta 

Zakopane z dnia 30 czerwca 
2016r. w sprawie określenia 
rodzaju dodatkowych usług 
świadczonych przez Gminę 
Miasto Zakopane w zakresie 

odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i 
zagospodarowania tych 
odpadów, sposobu ich 

świadczenia oraz wysokość cen 
za te usługi.

WOŚ zrealizowana brak

V/
49/2019

31.01.
2019

dzierżawy nieruchomości 
lokalowej niemieszkalnej 

stanowiącej własność 
Gminy Miasto Zakopane

WMNW zrealizowana brak

V/
50/2019

31.01.
2019

najmu miejskiej 
nieruchomości gruntowej

WMNW zrealizowana brak

V/
51/2019

31.01.
2019

dzierżawy miejskich 
nieruchomości 

gruntowych

WMNW zrealizowana brak

V/
52/2019

31.01.
2019

zamiany  nieruchomości  
będącej własnością Gminy 

Miasto Zakopane

WMNW zrealizowana brak

V/
53/2019

31.01.
2019

Zamiany nieruchomości 
będącej własnością Gminy 

Miasto Zakopane

WMNW zrealizowana brak

V/
54/2019

31.01.
2019

zmiany uchwały Rady Miasta 
Zakopane Nr III/24/2018 z 

dnia 13 grudnia 2018 r.w 
sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od 
nieruchomości

WPO zrealizowana brak

V/
55/2019

31.01.
2019

zatwierdzenia Lokalnego 
Programu Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych 
Dzieci i Młodzieży z terenu 
Gminy Miasta Zakopane

Wydział 
Oświaty

zrealizowana brak

V/
56/2019

31.01.
2019

przyjęcia regulaminu 
udzielania stypendiów 

Burmistrza Miasta Zakopane 
za wyniki w nauce dla 
uzdolnionych uczniów

Wydział 
Oświaty

zrealizowana brak
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V/
57/2019

31.01.
2019

ustalenia przebiegu drogi 
gminnej nr G 420136K – ul. 

Bronisława Czecha w 
Zakopanem

WMNW zrealizowana brak

V/
58/2019

31.01.
2019

warunków udzielania bonifikat 
od opłat jednorazowych z tytułu 

przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego 

gruntów stanowiących własność 
Gminy Miasto Zakopane w 

prawo własności tych gruntów i 
wysokości stawek procentowych 

tych bonifikat

WMNW zrealizowana brak

V/
59/2019

31.01.
2019

wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz 
terminu i miejsca składania 
deklaracji przez właścicieli 

nieruchomości położonych na 
terenie Gminy Miasto Zakopane 
oraz warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej

WOŚ zrealizowana brak

V/
60/2019

31.01.
2019

Zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Miasta 
Zakopane na lata 2019-2030

WFB zrealizowana brak

V/
61/2019

31.01.
2019

powołania doraźnej 
komisji statutowej

-------------
---

zrealizowana brak

VI/
62/2019

13.03.
2019

zatwierdzenia planu pracy 
Rady Miasta Zakopane oraz 

planów     pracy stałych 
komisji Rady Miasta 

Zakopane na rok 2019

-------------
---

zrealizowana brak

VI/
63/2019

13.03.
2019

skargi na Burmistrza 
Miasta Zakopane

-------------
---

zrealizowana brak

VI/
64/2019

13.03.
2019

rozpatrzenia skargi na 
działanie Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zakopanem

-------------
---

zrealizowana brak

VI/
65/2019

13.03.
2019

szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za 

pobyt w mieszkaniu 
chronionym

WSSiZ zrealizowana brak

VI/
66/2019

13.03.
2019

zamiany  nieruchomości  
będącej własnością Gminy 

Miasto Zakopane
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VI/
67/2019

13.03.
2019

bezprzetargowego zbycia 
nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy 
Miasto Zakopane na rzecz jej 

użytkownika wieczystego

WMNW zrealizowana brak

VI/
68/2019

13.03.
2019

bezprzetargowego zbycia 
nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy 
Miasto Zakopane na rzecz jej 

użytkownika wieczystego

WMNW zrealizowana brak

VI/
69/2019

13.03.
2019

dzierżawy miejskiej 
nieruchomości gruntowej

WMNW zrealizowana brak

VI/
70/2019

13.03.
2019

dzierżawy miejskiej 
nieruchomości gruntowej

WMNW zrealizowana brak

VI/
71/2019

13.03.
2019

dzierżawy miejskiej 
nieruchomości gruntowej

WMNW zrealizowana brak

VI/
72/2019

13.03.
2019

dzierżawy miejskiej 
nieruchomości gruntowej

WMNW zrealizowana brak

VI/
73/2019

13.03.
2019

dzierżawy miejskiej 
nieruchomości gruntowej

WMNW zrealizowana brak

VI/
74/2019

13.03.
2019

zmiany uchwały dotyczącej 
udzielenia pomocy finansowej 

dla Gminy Poronin z 
przeznaczeniem na budowę 

oświetlenia ulicznego w 
miejscowości Suche – 

Rafaczówki.

WTiT zrealizowana brak

VI/
75/2019

13.03.
2019

zmiany Uchwały dotyczącej 
powierzenia przez Miasto 

Zakopane spółce „TESKO” 
Tatrzańska Komunalna Grupa 

Kapitałowa Spółka z o.o. 
realizacji zadania polegającego 

na wykonywaniu remontów 
bieżących nawierzchni jezdni, 

chodników oraz elementów pasa 
drogowego dróg publicznych 

gminnych oraz dróg 
osiedlowych, dla których 

zarządcą jest Burmistrz Miasta 
Zakopane

WTiT zrealizowana brak
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VI/
76/2019

13.03.
2019

zmieniająca uchwałę w sprawie: 
trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla publicznych i 
niepublicznych szkół, 
przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych szkół 

podstawowych i innych form 
wychowania przedszkolnego 

prowadzonych na terenie Gminy 
Miasta Zakopane oraz trybu i 

zakresu kontroli prawidłowości 
pobrania i wykorzystywania 

dotacji.

Wydział 
Oświaty

zrealizowana brak

VI/
77/2019

13.03.
2019

ustalenia na rok 2019 planu 
dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego 
nauczycieli szkół prowadzonych 
przez Gminę Miasto Zakopane, 

maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za 

kształcenie pobierane przez 
szkoły wyższe i zakłady 

doskonalenia nauczycieli oraz 
specjalności i formy kształcenia, 
na które dofinansowanie może 

być przyznane.

Wydział 
Oświaty

zrealizowana brak

VI/
78/2019

13.03.
2019

przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru 
urbanistycznego nazwanego: 

RÓWIEŃ KRUPOWA

BPP zrealizowana brak

VI/
79/2019

13.03.
2019

przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru 
urbanistycznego nazwanego: 

NOSAL

BPP zrealizowana brak

VI/
80/2019

13.03.
2019

przyjęcia Gminnego Programu 
opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na rok 

2019

WOŚ zrealizowana brak
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VI/
81/2019

13.03.
2019

zmiany uchwały Nr IV/31/2018 
Rady Miasta Zakopane z dnia 
28.12.2018 w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XLIII/647/2017 Rady 
Miasta Zakopane z dnia 21.12.2017r. 

w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego zasady udzielania 

dotacji celowej z budżetu Gminy 
Miasta Zakopane oraz ze środków 
EFR w ramach RPO WM na lata 

2014-2020 na realizację zadań 
inwestycyjnych Regionalnej polityki 
energetycznej, działanie 4.4 Redukcja 
emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

poddziałanie 4.4.2 Obniżenie 
poziomu niskiej emisji – SPR oraz 

poddziałanie 4.4.3. Obniżenie 
poziomu niskiej emisji- paliwa stałe 
– polegających na zmianie systemu 

ogrzewania opartego na paliwie 
stałym na ogrzewanie niskoemisyjne 
zmienionej uchwałą RM Zakopane 

nr XLVI/669/2018 z dnia 
08.03.2018r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XLIII/647/2017 RM 
Zakopane z dnia 21.12.2017r. w 

sprawie ustalenia regulaminu 
określającego zasady udzielania 

dotacji celowej z budżetu Gminy 
Miasta Zakopane oraz ze środków 
EFR w ramach RPO WM na lata 

2014-2020 na realizację zadań 
inwestycyjnych Regionalnej polityki 
energetycznej, działanie 4.4 Redukcja 
emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

poddziałanie 4.4.2 Obniżenie 
poziomu niskiej emisji – SPR oraz 

poddziałanie 4.4.3. Obniżenie 
poziomu niskiej emisji- paliwa stałe 
–polegających na zmianie systemu 
ogrzewania opartego na paliwie 

stałym na ogrzewanie niskoemisyjne

WOŚ zrealizowana brak

VI/
82/2019

13.03.
2019

zmiany uchwały nr XI/
156/2015 Rady Miasta 

Zakopane z dnia 30 lipca 2015r. 
w sprawie powierzenia spółce 

„TESKO” Tatrzańska 
Komunalna Grupa Kapitałowa 

Sp. z o.o. w Zakopanem 
obowiązkowego zadania 

własnego gminy polegającego na 
utrzymaniu czystości i koszeniu 

terenów zieleni miejskiej na 
terytorium gminy Miasto 

Zakopane.

WOŚ zrealizowana brak

VI/
83/2019

13.03.
2019

zniesienia formy ochrony 
przyrody z drzewa - pomnika 

przyrody i prac wykonywanych 

na potrzeby ochrony przyrody 
na obszarze pomnika przyrody 

‘Las Chałubińskich’

WOŚ zrealizowana brak
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VI/
84/2019

13.03.
2019

zwolnienia samorządowego 
zakładu budżetowego z 

obowiązku wpłaty nadwyżki 
środków obrotowych do 
budżetu Miasta Zakopane

WFB zrealizowana brak

VI/
85/2019

13.03.
2019

VI/
86/2019

13.03.
2019

zmian w budżecie Miasta 
Zakopane na rok 2019

WFB zrealizowana brak
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O ZAKOPANEM I JEGO MIESZKAŃCACH 

I. O ZAKOPANEM… 
Zakopane jest najwyżej położonym miastem Polski. W granicach administracyjnych miasta 
znajduje się część Tatr z najwyższym punktem, jakim jest wierzchołek Świnicy – 2301 m n.p.m.  

Zakopane usytuowane jest w Rowie Podtatrzańskim, ograniczonym od północy masywem 
Gubałówki, od północy – Tatr. Jak pisał Kornel Makuszyński: „z lewej Giewont, z prawej 
Gubałówka, a w środku leje”. Na szczęście nie jest to do końca prawda. 

 

Pierwsi osadnicy przybyli tutaj już prawdopodobnie w XV w. Karczowali, czyli kopali polany.  
Na nich powstawały pierwsze osady. Nazwa 
kopane – od karczowanych polan - 
prawdopodobnie dała nazwę miejscowości.  

Przywilej osadniczy dla Zakopanego, wydany 
przez króla Michała Wiśniowieckiego w 1670 
r., zatwierdzał prawa mieszkańców wsi, 
uzyskane podobno już w 1578 r.  od króla 
Stefana Batorego (oryginał tego przywileju nie 
został odnaleziony).  
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Pierwszy znany oryginalny dokument, w którym występuje nazwa „Zakopane”, pochodzi z 1615r. 

Kolejny etap rozwoju Zakopanego związany jest z górnictwem. W XIX i  XX w. intensywnie 
wydobywano rudę żelaza, głównie ze zboczy Doliny Jaworzynki oraz Doliny Kościeliskiej. 
Powstały Kuźnice – ówczesne centrum Zakopanego, gdzie stanął wielki piec hutniczy oraz dwór 
właścicieli huty – węgierskiej rodziny Homolacsów.  

W XIX w. Zakopane zaczęło ulegać przemianom. Doszło do tego nie tylko za sprawą położenia 
Zakopanego u stóp Tatr. Sprawili to przede wszystkim ludzie. Górale oraz przybysze – wybitni 
artyści, naukowcy, indywidualiści, którzy znaleźli tutaj natchnienie i dom. To za ich sprawą dziś 
Zakopane posiada tak wiele unikatowych miejsc, obiektów, zabytków składających się na jedyny w 
swoim rodzaju klimat. 

Był to również czas wielkich odkrywców Tatr 
– naukowców, eksploratorów, turystów, 
taterników, poetów, romantycznych duchów. 
Pod koniec XIX w. Zakopane staje się również 
uzdrowiskiem specjalizującym się w leczeniu 
gruźlicy, która zbierała wówczas śmiertelne 
żniwo. W Zakopanem i pobliskim Kościelisku 
wyrastały jak grzyby po deszczu sanatoria 
przeciwgruźlicze. Leżakowanie, górska dieta, 
tzw. kuracja żętycowa, sprawiały, że chętnych na 
leczenie wciąż przybywało, a wśród kuracjuszy 
byli wybitni pisarze, muzycy, artyści.  

Na to wszystko nałożyła się sytuacja 
polityczna Polski pozostającej wówczas pod zaborami. Galicja, na terenie której znajdowało się 
Zakopane, była biedna, ale wolności można było zaznać tu więcej niż pod innymi zaborami. 
Zakopane jako letnia stolica Polski awansowało również do roli kulturalnej i artystycznej stolicy 
kraju, pępka świata, w którym jak w soczewce skupiały się prądy artystyczne, literackie, muzyczne, 
zderzając się z góralskim żywiołem, dając jedyny w swoim rodzaju efekt.  

Bywali tu, tworzyli, a często i mieszkali m.in. Seweryn Goszczyński, Henryk Sienkiewicz, 
Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Jan Kasprowicz, Kornel Makuszyński, Karol Szymanowski, Helena 
Modrzejewska, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Wisława Szymborska i wielu innych.  

Dr Tytus Chałubiński, dr Andrzej Chramiec, 
Władysław hrabia Zamoyski, Oswald Balzer – 
bez tych dobroczyńców Zakopane być może 
miałoby dziś zupełnie inny charakter 

Podróż do Zakopanego nie była wtedy łatwa. 
Z Krakowa jechało się 2 dni furką. To dlatego 
budowa kolei w 1899 r.  stała się rewolucją. 
Pierwszy pociąg triumfalnie wjechał do 
Zakopanego, na nic zdały się protesty fiakrów, 
którzy ponoć stanęli na torach wypinając na 
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nadjeżdżającą lokomotywę cztery litery… W latach 30. XX w. na trasie Kraków -Zakopane 
kursowała luksusowa i szybka kolej Luxtorpeda, która pokonywała trasę w 2 godziny i 18 minut.  

W 1933 r. Zakopane otrzymało prawa miejskie. Budowa kolei linowej na Kasprowy  Wierch w 
rekordowo krótkim czasie (niespełna rok) uczyniły z Zakopanego jedną  z najpopularniejszych 
stacji narciarskich w Europie. Miasto zyskało również miano zimowej stolicy Polski. Szacuje się, 
że miasto rocznie odwiedza ok. 1,5 mln turystów.  

II. … I JEGO MIESZKAŃCACH 
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Krakowie (oddział w  Zakopanem) na dzień 
31 grudnia 2018 r. Zakopane zamieszkiwało 27.191 osób, w tym 14.513 kobiet i 12.678 
mężczyzn. 

Porównując dane za lata 2014 – 2018 można zauważyć, że choć liczba mieszkańców miasta stale 
maleje, to jednak są to niewielkie różnice i stan ludności Zakopanego utrzymuje się względnie na 
stałym poziomie, co obrazuje poniższa tabela.  

Źródło: GUS w Krakowie o/Zakopane 

Również liczba kobiet i mężczyzn zamieszkujących Miasto Zakopane w analizowanym okresie nie 
uległa znaczącej zmianie. 

!  
Źródło: GUS w Krakowie o/Zakopane 

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

STAN LUDNOŚCI MIASTA ZAKOPANE  
W LATACH 2014 - 2018

0

7000

14000

21000

28000

2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.

Mężczyźni Kobiety Ogółem

!42



Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., w Zakopanem zameldowanych było 26.141 
mieszkańców. W poniższej tabeli przedstawiono dane w zakresie meldunków. 

W roku 2018 zameldowano na pobyt stały 545 osób, w tym 6 cudzoziemców, natomiast na pobyt 
czasowy zameldowano 449 osób, w tym 220 cudzoziemców. Jednocześnie z pobytu stałego 
wymeldowało się 619 osób. 

 Źródło: Wydział Ewidencji i Pozwoleń UM Zakopane 

Ponadto w 2018 r. wydano 3.518 dowodów osobistych.  

 Źródło: Wydział Ewidencji i Pozwoleń UM Zakopane 

EWIDENCJA LUDNOŚCI W 2018 R.

Zameldowania na pobyt stały 545 

w tym 6 cudzoziemców 

Wymeldowania z  pobytu stałego 619

Zameldowania na pobyt czasowy 449  

w tym 220 cudzoziemców

Wydane decyzje o wymeldowaniu z pobytu 
stałego

45

Wydane decyzje o wpisaniu do stałego 
rejestru wyborców w związku z wyborami do 
rady gminy, rady powiatu, wybory burmistrza 

miasta.

123

Liczba udostępnionych informacji 
adresowych

1.564

Liczba zameldowanych mieszkańców na 
dzień 31.12.2018 r.

26.141

DOWODY OSOBISTE W 2018 R.

Wnioski 

 

Z terenu Zakopanego 3.469

Spoza terenu Zakopanego 701

Drogą elektroniczną 75

Ilość wydanych dowodów osobistych 3.518
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Akty stanu cywilnego 
Urząd Stanu Cywilnego w Zakopanem w roku 2018 wydał 1.057 aktów urodzenia, 351 aktów 
małżeństwa oraz 535 aktów zgonu.  

W tabelach poniżej przedstawiono dane porównawcze za lata 2015 – 2018 w zakresie wydanych 
przez Urząd Stanu Cywilnego aktów stanu cywilnego. 

Źródło: USC w Zakopanem 

Źródło: USC w Zakopanem 

Źródło: USC w Zakopanem 

Od 2015 r. istnieje możliwość organizacji cywilnych ślubów plenerowych, gdzie młoda para 
dowolnie wybiera miejsce zawarcia związku małżeńskiego z   zachowaniem uroczystej formy i 
bezpieczeństwa uczestników.  

Liczba aktów urodzenia w latach 2015 - 2018

Typ aktu 2015 2016 2017 2018

Ogółem 881 1054 1074 1057

w trybie zwykłym 815 945 975 950

w trybie szczególnym 66 109 99 107

Liczba aktów małżeństwa w latach 2015 – 2018

Typ aktu 2015 2016 2017 2018

Ogółem 349 404 413 351

w trybie zwykłym 317 325 371 318

w trybie szczególnym 32 79 42 33

Liczba aktów zgonu w latach 2015 - 2018

Typ aktu 2015 2016 2017 2018

Ogółem 488 516 505 535

w trybie zwykłym 474 506 490 511

w trybie szczególnym 14 10 15 24
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O popularności Zakopanego, Kasprowego Wierchu czy Polany Kalatówki świadczy wzrastająca 
liczba związków małżeńskich zawartych w plenerze, od 6 ślubów w 2015 roku do ponad 20 w 
latach 2017 – 2018.    

Przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński

Miesiąc 2015 2016 2017 2018

W lokalu Urzędu Stanu Cywilnego

styczeń 7 10 7 8

luty 6 3 11 10

marzec 6 7 10 9

kwiecień 7 9 9 7

maj 11 10 13 8

czerwiec 9 10 11 15

lipiec 13 7 18 15

sierpień 14 8 11 11

wrzesień 13 13 15 5

październik 7 9 16 8

listopad 3 5 6 5

grudzień 11 11 17 18

razem 107 102 144 119

Poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego

styczeń 0 0 3 0

luty 0 0 1 0

marzec 0 2 2 3

kwiecień 0 0 0 0

maj 0 3 3 1
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Źródło: USC w Zakopanem 

Jubileusze 
W roku 2018 w mieście Zakopane Jubileusz 50 – lecia Pożycia Małżeńskiego obchodziło 36 par. 
1 osoba obchodziła setne urodziny. 

Dane dotyczące Jubileuszy na przestrzeni ostatnich czterech lat. Źródło: USC w Zakopanem 

Gospodarka 
W 2018 r. w Urzędzie Miasta Zakopane do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności 
Gospodarczej zgłoszono 394 działalności gospodarcze, natomiast wykreślono ich 221.  

Liczba zgłoszonych zmian w prowadzonej działalności gospodarczej wyniosła 1.532.  

Ponadto zgłoszono 1.051 faktów zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej oraz 730 
wznowień zawieszonej działalności. 

Podmioty gospodarcze w mieście Zakopane 
Na koniec 2018 r. w Zakopanem zarejestrowanych było 6.006 podmiotów gospodarczych. 
Poniżej przedstawiono ich strukturę z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz 
według wielkości w latach 2014 – 2018. 

czerwiec 3 1 1 4

lipiec 0 2 4 0

sierpień 1 3 3 5

wrzesień 0 1 7 5

październik 0 3 2 2

listopad 0 0 0 1

grudzień 2 2 1 1

razem 6 17 27 22

Jubileusze Długoletniego Pożycia Małżeńskiego  

oraz Jubileusze Setnych urodzin

Jubileusz 2015 2016 2017 2018

50 - lecia Pożycia Małżeńskiego 33 27 22 36

Setnych urodzin 3 3 3 1

!46



Podmioty gospodarcze w latach 2014 – 2018 wg. PKD  

w latach 2014 - 2018

Sekcja PKD 2014 2015 2016 2017 2018

ROLNICTWO, LEŚNICTWO, 
ŁOWIECTWO I RYBACTWO

28 23 24 25 20

GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 6 5 3 3 3

PRZETWÓRSTWO 
PRZEMYSŁOWE

343 343 342 343 338

WYTWARZANIE 
I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ 
WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ 

I POWIETRZE DO UKŁADÓW 
KLIMATYZACYJNYCH

20 19 18 19 19

DOSTAWA WODY; 
GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI 

I ODPADAMI ORAZ 
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA 

Z REKULTYWACJĄ

12 11 10 5 5

BUDOWNICTWO 379 390 394 390 403

HANDEL HURTOWY 
I DETALICZNY; NAPRAWA 

POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 
WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE

1119 1066 1027 986 972

TRANSPORT I GOSPODARKA 
MAGAZYNOWA

487 503 506 511 518

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA 
Z ZAKWATEROWANIEM 

I USŁUGAMI 
GASTRONOMICZNYMI

1398 1398 1420 1461 1512

INFORMACJA I KOMUNIKACJA 67 70 72 84 96

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I 
UBEZPIECZENIOWA

71 64 66 61 64

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA 
Z OBSŁUGĄ RYNKU 
NIERUCHOMOŚCI

321 341 354 364 387

DZIAŁALNOŚĆ 
PROFESJONALNA, NAUKOWA 

I TECHNICZNA

341 361 369 385 406
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Źródło: GUS w Krakowie o/Zakopane 

Źródło: GUS w Krakowie o/Zakopane 

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE 
USŁUG ADMINISTROWANIA 

I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA

225 224 229 240 244

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
I OBRONA NARODOWA; 

OBOWIĄZKOWE 
ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE

14 13 13 13 13

EDUKACJA 167 164 153 163 161

OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC 
SPOŁECZNA

262 263 274 285 293

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA 
Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ 

I REKREACJĄ

165 178 186 186 184

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 
USŁUGOWA; 

GOSPODARSTWA DOMOWE 
ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; 

GOSPODARSTWA DOMOWE 
PRODUKUJĄCE WYROBY 

I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE 
POTRZEBY

327 341 358 360 366

ORGANIZACJE I ZESPOŁY 
EKSTERYTORIALNE

0 0 0 0 0

Ogółem 5752 5777 5818 5884 6006

Podmioty gospodarcze w l. 2014 – 2018 wg. wielkości  

w latach 2014 - 2018

Wielkość 
podmiotu 

2014 2015 2016 2017 2018

0-9 5551 5581 5627 5686 5815

10-49 169 167 163 171 162

50-249 31 28 27 26 28

250-999 1 1 1 1 1

1000 i więcej 0 0 0 0 0

Ogółem 5752 5777 5818 5884 6006
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Turystyka 

Turystyczne obiekty noclegowe w przekroju powiatowym  
Powiat tatrzański to szczególne miejsce w województwie, które od lat cieszy się niesłabnącą 
popularnością. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Krakowie powiat tatrzański 
w roku 2018 skupiał w swoich granicach 1/3 bazy noclegowej województwa, która dysponowała 
25,9 tys. miejsc noclegowych, co stanowiło 25,6% miejsc w województwie. Baza ta składała się 
głównie z pokoi gościnnych/kwater prywatnych (59,7%), ośrodków wczasowych (9,1%), hoteli 
(7,3%) oraz pensjonatów (5,4%).  

W 2018 r. z noclegów w powiecie tatrzańskim skorzystało 19,8% turystów odwiedzających 
województwo. W odniesieniu do 2017 r. liczba ta wzrosła o 9,7%. Obcokrajowcy stanowili 11,0% 
wszystkich turystów i ich liczba w ciągu 2018 r. wzrosła o 17,4 tys. Stopień wykorzystania miejsc 
noclegowych wyniósł 36,6%, natomiast pokoi – 56,0%. 

!  

Źródło: GUS w Krakowie 

Baza Obiektów Noclegowych 

W roku 2018 przyjęto 920 wniosków o wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi 
hotelarskie, w tym zarejestrowano 422 nowe obiekty w bazie.  

W specjalnej zakładce Baza Obiektów Noclegowych znajdującej się na stronie internetowej 
www.zakopane.pl stworzono wizytówki podstawowe obiektów kategoryzowanych (takich jak 
hotele, pensjonaty, schroniska itp.) oraz tzw. innych obiektów (takich jak pokoje gościnne, 
apartamenty wille itp.). Wizytówki te zawierają podstawowe dane takie jak nazwa i adres obiektu 
oraz liczbę miejsc noclegowych, jakimi obiekt dysponuje. Każdy z usługodawców ma możliwość 
rozszerzenia swojej wizytówki o dodatkowe dane.  

Baza Obiektów Noclegowych jest nieodpłatna i przeznaczona dla podmiotów wpisanych do 
ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie  prowadzonej przez Burmistrza 
Miasta Zakopane oraz obiektów hotelarskich, które wpisane są do ewidencji prowadzonej przez 
Marszałka Województwa Małopolskiego, a zlokalizowanych na terenie naszego miasta.  

Struktura miejsc noclegowych w mieście Zakopane w 2018 
r.

kategorii *****

kategorii ****

kategorii ***

kategorii **

kategorii *

w trakcie kategoryzacji

0 450 900 1350 1800

Hotele Pensjonaty
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Koncepcja Bazy Obiektów Noclegowych została stworzona jako forma wsparcia 
przedsiębiorców legalnie prowadzących usługi hotelarskie w naszym mieście. 

Zezwolenia i licencje 

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 
W roku 2018 wydano 353 zezwolenia na sprzedaż alkoholu w gastronomi i detalu, 
128 decyzji o wygaszeniu zezwoleń oraz 15 decyzji o odmowie wydania zezwolenia. Ponadto 
wydano 213 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 

 

Licencje taxi 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. ilość licencji taxi wyniosła 575. Wydano 79 nowych 
licencji oraz wygaszono 19. Ponadto dokonano 47 zmian w licencjach. 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU 2018 R.

GASTRONOMIA

Rodzaj zezwolenia Liczba zezwoleń Obowiązujący limit

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

296 350

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

273 350

C (o zawartości alkoholu powyżej 18%) 207 350

HANDEL DETALICZNY

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

88 180

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

84 180

C (o zawartości alkoholu powyżej 18%) 83 150
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ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

I. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
Obszar gminy Zakopane, z wyłączeniem terenów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku 
Narodowego, jest objęty obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego na około 96% powierzchni. Terenami bez obowiązujących planów miejscowych, 
poza TPN, są obszary urbanistyczne nazwane „Kościeliska” (plan unieważniony wyrokiem sądu 
administracyjnego, ponowna procedura planistyczna w toku) i „Zakopianka” (procedura 
planistyczna w toku). W związku z tym ocenia się pokrycie i postęp w opracowywaniu planów 
miejscowych na poziomie bardzo dobrym. Ogółem na obszarze gminy miasto Zakopane 
obowiązuje 29 planów miejscowych. 

W związku z przeprowadzeniem analizy obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
zawierającej jednoznaczne stwierdzenie konieczności aktualizacji i korekty obowiązujących w 
mieście opracowań planistycznych, przystąpiono do opracowania programu sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście Zakopane  
na lata 2018 – 2022 z perspektywą do roku 2025.  

Program opracowano w nawiązaniu do wyników analizy zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym Miasta Zakopane (przyjętej uchwałą Nr XXXIX/591/2017 Rady Miasta 
Zakopane z dnia 6 października 2017 r.) oraz oceny postępów w opracowywaniu planów 
miejscowych na obszarze gminy. Istotnym kryterium była również chronologia uchwalania 
obowiązujących obecnie na terenie Zakopanego planów miejscowych. 
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Zaproponowano następujące kierunki działania w zakresie sporządzania opracowań 
planistycznych w mieście Zakopane na lata 2018 – 2022, z perspektywą do roku 2025, dzieląc je 
na następujące główne grupy: 

Najbliższe: 

1) priorytetowe (lata 2018 – 2019): 

zakończenie procedur planistycznych i wejście w życie planów miejscowych, poskutkuje objęciem 
obszaru gminy Zakopane, z wyłączeniem terenów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku 
Narodowego, obowiązującymi planami miejscowymi na 100% powierzchni; 

2) pierwszoplanowe (lata 2018 – 2020): 

zakończenie procedur planistycznych i wejście w życie opracowań powinno poskutkować m.in. 
otwarciem nowych terenów inwestycyjnych i powstaniem nowych możliwości planistycznych 
(poprzez wejście w życie nowego studium), szansą na faktyczną reaktywację narciarstwa w 
Zakopanem (poprzez wejście w życie nowych planów miejscowych: Harenda Wyciągi i Nosal – 
Stacja narciarska oraz zmianę obowiązującego planu miejscowego Gubałówka I), inwestycją 
polegającą na budowie domu mieszkań wspomaganych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (poprzez 
wejście w życie zmiany planu miejscowego Szkolna – Kamieniec – Szpitalna), jak również 
zwiększeniem ładu przestrzennego, w tym uregulowaniem zasad i warunków sytuowania obiektów 
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, 
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, 
na obszarze gminy miasto Zakopane (poprzez wejście w życie uchwały „krajobrazowej”); 

3) drugoplanowe (lata 2018 – 2021) – zakończenie rozpoczętych procedur planistycznych 
związanych z opracowaniem tzw. „zmian punktowych” w obowiązujących planach 
miejscowych, zgodnych z obecnie obowiązującym studium – wejście w życie opracowań 
poskutkuje zwiększeniem ładu przestrzennego na obszarze gminy miasto Zakopane; 

4) trzecioplanowe (lata 2019 – 2022) – kontynuacja procedur planistycznych związanych z 
opracowaniem pozostałych zmian tzw. „punktowych” w obowiązujących planach 
miejscowych, zgodnych z obecnie obowiązującym studium, lub włączenie zakresu tych 
zmian do kompleksowych zmian planów miejscowych; 

Dalsze (lata 2020 – 2025, po wejściu w życie nowego studium): 

5) rozpoczęcie, kontynuacja lub zakończenie procedur planistycznych związanych  
z opracowaniem pozostałych zmian tzw. „punktowych” w obowiązujących planach 
miejscowych, niezgodnych z obecnie obowiązującym studium, lub włączenie zakresu tych 
zmian do kompleksowych zmian planów miejscowych; 

6) przystąpienie do zmian, aktualizacji i uzupełniania braków w obowiązujących planach 
miejscowych, na podstawie następujących kryteriów: 

wyniki analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Zakopane, 

chronologia uchwalania obowiązujących planów miejscowych, 

potrzeby wynikające z ważnego interesu publicznego, 

inicjatywa Rady Miasta Zakopane, 
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wewnętrzne ustalenia międzywydziałowe Urzędu Miasta Zakopane, 

zmiany przepisów prawa mające wpływ na aktualność zapisów planów miejscowych. 

Program został przyjęty zarządzeniem Nr 178/2018 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 24 lipca 
2018 r. w sprawie programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w mieście Zakopane na lata 2018 – 2022 z perspektywą do roku 2025. 

Przyjęto zasadę rezygnacji z tzw. „zmian punktowych” w planach miejscowych, z uwagi na 
niejednoznaczny pod względem prawnym charakter takich zmian, i przystępowania do 
kompleksowych zmian planów miejscowych poprzez zastąpienie całego planu lub jego części 
innym planem miejscowym (derogacja aktu normatywnego), stanowiącym nową kompletną 
uchwałę z załącznikami, w tym rysunkiem planu. Pozwala to na całościowe i spójne opracowanie 
zagadnienia, z uwzględnieniem wymaganych obowiązującymi przepisami prawa aspektów 
planowania zagospodarowania przestrzeni. 

Przystąpiono do opracowania szablonu planu miejscowego oraz definicji pojęć stosowanych w 
planach miejscowych na obszarze Zakopanego, w celu doprowadzenia do spójności opracowań 
planistycznych. 

Prowadzono prace nad sposobem zapisu ustaleń planów miejscowych, które powinny być 
konstruowane w sposób zapewniający wkomponowanie nowoprojektowanych budynków w 
otaczający krajobraz kulturowy oraz ich nawiązanie do otaczającej zabudowy w zakresie 
gabarytów i rozwiązań architektonicznych. Na podstawie lektury składanych wniosków zbierano 
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informacje o  możliwych zagrożeniach oraz walorach miasta koniecznych  
do zachowania. 

 

Jednocześnie rozpoczęto analizę czynników mających wpływ na kształtowanie przestrzeni w 
mieście. Do bazy wprowadzono informacje dotyczące wydanych decyzji o warunkach zabudowy, 
a także wnioski o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium. 

Zasadnym stało się określenie kierunków rozwoju Zakopanego, po wykonaniu pogłębionych 
analiz i konsultacji, w zakresie: 

ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, ochrony krajobrazu, 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w tym 
obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską, na podstawie gminnego programu 
ochrony zabytków, 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym opracowanie planu rozwoju sieci 
dróg publicznych, w którym zostanie zawarty program wykupu terenów zarezerwowanych 
pod drogi publiczne w planach miejscowych, 
sportu wyczynowego, w szczególności na terenach położonych w granicach Tatrzańskiego 
Parku Narodowego, terenach stanowiących własność Centralnego Ośrodka Sportu, innych 
terenach możliwych do wykorzystania do ww. celów, w tym opracowanie planu rozwoju 
całorocznych terenów sportowych, 
turystyki i rekreacji, w szczególności na terenach położonych poza granicami Tatrzańskiego 
Parku Narodowego, 
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opracowania planów miejscowych na terenach zainwestowanych położonych w granicach 
Tatrzańskiego Parku Narodowego (jak schroniska turystyczne, leśniczówki, miejsca wejść na 
teren TPN, rejon Kasprowego Wierchu itp.). 

II. UCHWAŁA „KRAJOBRAZOWA” („REKLAMOWA”) 
W minionym roku kontynuowano prace przygotowawcze do sporządzenia projektu uchwały 
ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i 
urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Przedmiotem regulacji ww. uchwały, zwanej potocznie 
„uchwałą krajobrazową” lub „reklamową”, będą gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje 
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane nośniki reklamowe i urządzenia 
reklamowe oraz ogrodzenia i elementy małej architektury. Zakopane przystąpiło również do 
projektu Montevideo, mającego na celu poprawę jakości przestrzeni  
i krajobrazu wzdłuż „Zakopianki”. 

III. „SPECUSTAWA MIESZKANIOWA” 
W sierpniu i wrześniu 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w 
przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1496), zwana „specustawą mieszkaniową”. Jej przepisy wprowadziły możliwość 
skróconego proceduralnie przygotowania inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 
towarzyszących. W założeniu miało to ułatwiać prowadzenie inwestycji mieszkaniowych,  
w praktyce zrodziło obawy o możliwość prowadzenia bardzo poważnych inwestycji  
w niekontrolowany sposób, niejako poza – ugruntowanym w Polsce na przestrzeni ostatnich 
kilkunastu lat – spójnym systemem planowania przestrzennego, w tym niezależnie od istnienia lub 
ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z art. 19 specustawy mieszkaniowej rada gminy może określić, w drodze uchwały 
stanowiącej prawo miejscowe, lokalne standardy urbanistyczne. Mogą one zostać ustalone w 
zakresie: 

minimalnych odległości inwestycji mieszkaniowej od przystanku komunikacyjnego, szkoły 
podstawowej, przedszkola, urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu, 

wskaźników procentowych dotyczących dostępności miejsc w szkołach podstawowych i 
przedszkolach, 

maksymalnej liczby kondygnacji budynków, 

liczby miejsc parkingowych, 

zapewnienia dostępu do sieci ciepłowniczej. 

Ponieważ zgodnie z art. 5 ust. 3 specustawy mieszkaniowej, inwestycję mieszkaniową lub 
inwestycję towarzyszącą realizuje się niezależnie od istnienia lub ustaleń obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem, że nie jest sprzeczna ze 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwałą o 
utworzeniu parku kulturowego podjęto decyzję o przygotowaniu uchwały w powyższym zakresie. 
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Celem ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych na obszarze Miasta Zakopane było 
ograniczenie ewentualnych negatywnych skutków lokalizacji nowej zabudowy na podstawie 
przepisów specustawy mieszkaniowej.  

Określono lokalne standardy urbanistyczne dla inwestycji mieszkaniowych, realizowanych na 
podstawie przepisów specustawy mieszkaniowej, zmieniające ustawowe standardy lokalizacji i 
realizacji inwestycji mieszkaniowych w następującym zakresie: 

zmniejszono o 50% minimalne odległości inwestycji mieszkaniowej od przystanku 
komunikacyjnego, szkoły podstawowej i przedszkola, 

zwiększono o około 43% wskaźniki procentowe dotyczące dostępności miejsc w szkołach 
podstawowych i przedszkolach; 

zmniejszono o 50% minimalną odległość inwestycji mieszkaniowej od urządzonych terenów 
wypoczynku oraz rekreacji lub sportu, 

zmniejszono o 50% maksymalną liczbę kondygnacji budynków objętych inwestycją 
mieszkaniową, 

zmniejszono o 50% minimalną odległość od istniejącej zabudowy, umożliwiającej 
wyznaczenie większej wysokości budynków objętych inwestycją mieszkaniową (przepis 
unieważniony rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Małopolskiego), 

określono liczbę miejsc parkingowych niezbędnych dla obsługi realizowanej inwestycji 
mieszkaniowej, dla samochodów osobowych, pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
oraz rowerów; 

określono obowiązek zapewnienia dostępu do sieci ciepłowniczej dla realizowanej inwestycji 
mieszkaniowej. 

Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miasta Zakopane została podjęta w dniu 31 stycznia 2019 r. 
Ustalone uchwałą lokalne standardy urbanistyczne dla inwestycji mieszkaniowych realizowanych 
na obszarze miasta Zakopane, będą miały zastosowanie wyłącznie w postępowaniach 
prowadzonych na podstawie przepisów specustawy mieszkaniowej. 

IV. PARK KULTUROWY OBSZARU ULICY KRUPÓWKI  
Park kulturowy, jako sposób na zarządzanie zabytkową przestrzenią jest obecnie  
najnowocześniejszą  formą ochrony dziedzictwa. „Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki” 
został utworzony uchwałą Rady Miasta Zakopane nr XII/183/2015 z dnia 3 września 2015 r., 
która weszła w życie w dniu 1 lipca 2016 r. Został on utworzony w celu ochrony krajobrazu 
kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami 
nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej wzdłuż ciągu 
ulicy Krupówki, będącego nośnikiem historycznego rozwoju ruralistycznego, urbanistycznego 
oraz architektonicznego i kulturowego miasta Zakopane. Obszar Parku Kulturowego tworzy 
teren wzdłuż całej ulicy Krupówki z przyległymi do niej ciągami komunikacyjnymi i 
widokowymi. 

Uchwała o Parku Kulturowym poprzez ustanowione zakazy i ograniczenia zapobiegać ma 
niszczeniu i przesłanianiu materialnego dziedzictwa kulturowego oraz osi, ciągów, punktów i 
otwarć widokowych oraz degradacji przestrzeni publicznej nadmierną rozbudową infrastruktury 
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towarzyszącej działalności handlowej i usługowej. Regulacje te odnoszą się do trzech stref: 
prowadzenia robót budowlanych, prowadzenia działalności handlowej i  usługowej, działań 
reklamowych. 

Park Kulturowy swoim obszarem obejmuje 185 nieruchomości. Spośród nich 14  budynków i 
obiektów wpisanych jest do rejestru zabytków. 72 budynki wpisane są do gminnej ewidencji 
zabytków. 

!  

Szczególnie widoczne zmiany na terenie Parku zaobserwować można poprzez usunięte lub 
zmienione nośniki reklamowe. Zgodnie z danymi inwentaryzacyjnymi, przed wejściem w życie 
uchwały, tj. przed 1 lipca 2016 roku na terenie Parku Kulturowego obszaru ulicy Krupówki 
znajdowało się 1036 reklam. 315 nośników zostało całkowicie usuniętych, a  176 zostało 
zmienionych poprzez przystosowanie ich formy, wyglądu i lokalizacji do zapisów miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwały o parku kulturowym. Pozostałe reklamy 
zgodne są z wytycznymi obowiązującego prawa miejscowego, bądź są w trakcie dostosowywania. 

Zespół ds. Zarządzania Parkiem Kulturowym w przeciągu roku 2018 skierował  201 pism (75 
papierowo i 126 mailowo) do przedsiębiorców, właścicieli oraz dzierżawców nieruchomości 
zlokalizowanych w obszarze Parku, z czego 22 pisma skierowano do Straży Miejskiej w związku z 
zaobserwowanymi naruszeniami zapisów Uchwały. 53 pisma dotyczyły zaopiniowania reklam, 
tablic informacyjnych oraz szyldów. Sporządzono również 6 zawiadomień i pism do Prokuratury, 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Sanepidu. 

Zarządzeniem nr 208/2018 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 31.08.2018 r. został zmieniony 
skład Zespołu ds.  Zarządzania Parkiem Kulturowym obszaru ulicy Krupówki oraz 
doprecyzowane zostały obowiązki poszczególnych Członków. Przeprowadzono 13 wizji 
kontrolnych na terenie Parku.  

Nieruchomości na obszarze 
Parku Kulturowego Krupówki

Rejestr zabytków
Gminna ewidencja zabytków
pozostałe
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W celu dopełnienie uchwalonego obowiązku prowadzenia działalności edukacyjnej i promocyjnej 
wartości kulturowych obszaru, wspólnie z Narodowym Instytutem Dziedzictwa dnia 16 maja w 
siedzibie Urzędu Miasta Zakopane zorganizowane zostało spotkanie szkoleniowo-prelekcyjne dla  
osób zarządzających Parkami Kulturowymi utworzonymi na terenie Polski, a także 
zaangażowanymi we wdrażanie tzw. uchwały reklamowej. 

!  

30 lipca 2018 roku odbyło się spotkanie Zespołu ds. Zarządzania Parkiem Kulturowym 
Krupówki z przedstawicielami władz miasta Racibórz, którego celem było zasięgnięcie opinii i 
skorzystanie z doświadczenia miasta Zakopanego w pracach związanych z powoływaniem Parku 
Kulturowego. Na spotkanie przybyli Zastępca Prezydenta miasta Racibórz, Naczelnik Wydziału 
Urbanistyki i Inwestycji oraz Miejski Konserwator Zabytków. 

Straż Miejska w zakresie naruszeń zapisów Uchwały podjęła łącznie 812 interwencji, udzieliła 552 
pouczenia, wystawiła 111 mandatów karnych, skierowała 3 wnioski do Sądu oraz wysłała 6 

Pisma rozesłane przez Zespół ds. 
Zarządzania Parkiem 

Kulturowym

opinie dot. nośników reklamowych
pisma do Straży Miejskiej w Zakopanem
zawiadomienia do Prokuratury, PINB i Sanepidu
pozostała
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zawiadomień do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz 2 wezwania na 
przesłuchanie, a także wysłała 1 upomnienie pisemne. 

Niewątpliwym sukcesem 2018 roku było otrzymanie przez Urząd Miasta Zakopane nagrody im. 
Jerzego Regulskiego w kategorii Realizacja dzieła za Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki. 
Nagroda ta została przyznana przez kapitułę obradującą w dniu 6 września 2018 r. Nagroda ta 
przyznawana jest  za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego i rozwoju 
samorządności terytorialnej. O przyznaniu jej zadecydował wyraźny kontrast pomiędzy ilością 
reklam przed i po wprowadzeniu Parku. 

 

Zmiany na terenie Parku Kulturowego Krupówki 

!  

Hotel Gazda ul. Zaruskiego 2 

!  

Karczma Zapiecek ul. Krupówki 43 
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ul. Krupówki 46 

!  

Wierchy ul. Krupówki 60 / Tetmajera 2 

!  

Poraj ul. Krupówki 50 

!61



!  

ul. Krupówki 17 
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OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO  

I. POWIETRZE 
Główne działania prowadzone w 2018r: 

1. Projekt RPO 442 i 443 wymiany pieców + program osłonowy (w opracowaniu) 

2. Projekt LIFE 14 IP PL 021 

3. Program Miejski wymiany kotłów  

4. Bieżące sprawy administracyjne związane z powietrzem  

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

6. Nowy projekt 4.4.2. – złożono wniosek na ok. 250 wymian na geotermię, gaz, 
pompy ciepła i biomasę – wniosek jest oceniany przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego 

7. Program Czyste powietrze obsługiwany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska – przekazywane są mieszkańcom podstawowe informacje i kieruje się 
zainteresowanych do instytucji realizującej projekt 

Wydział Ochrony Środowiska prowadzi 2 programy dotyczące dofinansowania do wymiany 
ogrzewania:  

program miejski uchwalony w 2015 roku (zmiana w 2018 r.) oraz  

program dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 4.4.2 i 4.4.3) 
uchwalony w grudniu 2017 r. z ostatnią zmianą z marca 2019r.  

Program miejski został zmodyfikowany tak, aby uzupełniał program finansowany ze środków 
europejskich. Z uwagi na działający program ze środków RPO program miejski nie cieszył się 
zainteresowaniem. W programie miejskim w 2018 wymienione zostały dwa piece węglowe na 
ogrzewanie elektryczne.  

W roku 2018 w programie RPO: 

przyjęto 237 wniosków na wymianę kotłów,  

zawarto 167 umów z mieszkańcami.  

rozliczono (wypłacono) 87 dotacji.  

wymieniono w sumie 95 urządzeń grzewczych na paliwa stałe (część 
wnioskodawców likwidowała dwa źródła ciepła). 

Ponadto w ramach projektów RPO 4.4.2 oraz 4.4.3 zrealizowano następujące zadania:   

targi pieców w ramach Ekozakopane; 

współorganizacja pikniku na Dolnej Równi Krupowej; 

spotkania z mieszkańcami; 

teatrzyk dla dzieci; 
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strona internetowa z opisem projektu; 

wytyczne i opisy dla mieszkańców (dotacja w 5 krokach); 

promocja w środkach masowego przekazu;  

opracowanie narzędzi do bieżącego zarządzania projektem wraz z wyliczaniem 
wskaźników. 

Ponadto złożono nowy wniosek na projekt 442 - dofinansowanie wymiany 250 pieców na 
geotermię, gaz, pompy ciepła i biomasę. Równocześnie podjęto działania mające na celu 
przygotowane zmian, których skutkiem będzie – uproszczenie uregulowań zawartych w 
regulaminie do projektu 442 i 443. 

Uczestniczono także w konsultacjach do projektu Stop Smog – wysłano uwagi i postulaty 

II. POROZUMIENIE Z GEOTERMIĄ PODHALAŃSKĄ 
W 2018 roku Geotermia Podhalańska zakończyła realizację rozpoczętej w 2017 roku budowy 
sieci ciepłowniczej z przyłączami na os. Krzeptówki w Zakopanem oraz podłączono odbiorców 
indywidualnych w ramach projektu „Regionalnego Programu Operacyjny Województwa 
Małopolskiego Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR, typ 
projektów B. rozwój sieci ciepłowniczych”. Wydział Ochrony Środowiska obsługiwał 
mieszańców, którzy z uwagi na budowę nowej sieci pozyskiwali dotację na wymianę starego kotła 
na wymiennik geotermalny. 

W roku 2018 przyrost długości sieci gazowej wyniósł 5.223m.Wybudowane zostało 100 
przyłączy, przybyło 109 odbiorców. Wydział Ochrony Środowiska w porozumieniu z Polską 
Spółką Gazownictwa pomagał mieszkańcom z rejonu Gubałówki oraz Chłabówki Górnej w 
wypełnianiu wniosków o przyłączenie się do sieci gazowej następnie przekazywał te wnioski do 
gestora sieci dzięki czemu możliwe było wykonanie kompleksowej analizy ekonomicznej 
przedsięwzięcia.  

III. AZBEST 
Program dofinansowania utylizacji azbestu realizowany jest sprawnie i bez większych problemów. 

W 2012 roku zinwentaryzowano 903 Mg azbestu na ok. 593 obiektach. Średnio każdego 
roku likwidowane jest ok 74 Mg azbestu. Przy utrzymaniu rocznej średniej ilości odebranych 
odpadów azbestowych, w roku 2032 powinna zostać zlikwidowana cała ilość 
zinwentaryzowanego azbestu w Mieście Zakopane.  

W 2018 r. wpłynęło 30 wniosków. Od mieszkańców odebrano 90,6 Mg odpadów.  

IV. ZWIERZĘTA 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Miasto Zakopane co roku podejmuje uchwałę w sprawie 
przeciwdziałania bezdomności zwierząt.   
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Psy: 

• bezdomne – przekazywane do schroniska w Nowym Targu - na podstawie zawartej 
umowy; 

• zapewnia się możliwość bezpłatnego chipowania; 

• w porozumieniu ze Strażą Miejską w 2018 r. zakupiono broń Palmera w celu czasowego 
usypiania agresywnych zwierząt i opracowano procedurę postępowania w takich 
przypadkach; 

• zawarto umowę z Fundacją Animalsi, zgodnie z którą zapewniono opiekę weterynarza dla 
zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych. 

Koty: 

• bezdomnymi zajmują się opiekunowie – dostarczają w okresie zimowym karmę 
zakupioną przez Urząd Miasta Zakopane; 

• Miasto Zakopane finansuje leczenie i sterylizacje/kastrację kotów bezdomnych, a 
także sterylizację kotek właścicielskich 

V. ZIELEŃ I DRZEWA 
W 2018 r. zakres prac w zakresie utrzymani zieleni miejskiej objął następujące zadania: 

Opieka nad zielenią miejską: koszenie i sprzątanie trawników, wykonanie skrajni drogowej 
oraz odsłonięcia punktów;  

Nasadzenia kwiatów, kwietniki, opieka nad pomnikami i ważnymi miejscami;  

Zwalczanie barszczu Sosnowskiego: pozyskanie dofinansowania, pozyskanie zgód 
właścicielskich, przygotowanie zlecenia i monitoring realizacji zlecenia 

• Zarządzanie drzewami gminnymi: badania dendrologiczne drzew, wycinka drzew 
zagrażających bezpieczeństwu osób lub mienia oraz w ramach prowadzonych inwestycji, 
pielęgnacja drzew gminnych, gospodarka drewnem gminnym z drzew pozyskanych w 
ramach prowadzonych inwestycji i remontów. 

Akcje edukacyjne: akcja sadzenia drzew rodzimych we współpracy z TPN 

Utrzymywanie pomników przyrody. 

Uczestniczenie w projekcie rewaloryzacji Dolnej i Górnej Równi (projekt unijny)  

Zarządzanie wnioskami o wycięcia drzew przedsiębiorców i osób fizycznych (wydawanie 
zgód, weryfikowanie wniosków od osób fizycznych) 
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VI. ZIELEŃ MIEJSKA 

Nasadzenia kwiatów 
W zakresie kwietników i rabat prace realizowane są przez firmę zewnętrzną.  

Powierzchnie zieleńców, kwietników i rabat sukcesywnie się zwiększają. 

Podstawowy zakres prac obejmuje m.in.: 

Nasadzenia jednoroczne - 730 m2 

Rabaty wieloletnie – 4 563 m2 

Przycinanie żywopłotów i krzewów - 7395 m2 + 10 797 m2 

Nawożenie zieleńców około 164 000 m2 

Likwidacja Barszczu Sosnowskiego 
W 2018 r. otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na 
terenie Gminy Miasto Zakopane” w wysokości 21.747,47 zł. 

Zakres prac Powierzchnia [m2]/
[mb]/[szt.]

Krotność prac w ciągu roku

u t r z y m a n i e c z y s t o ś c i i 
estetycznego wyglądu

306 010 365

grabienie wiosenne 306 010 1

grabienie jesienne 306 010 1

koszenie (10x) 114 439,5 10

koszenie (10x) Dolna Rówień 
Krupowa

54 948 10

koszenie (5x) 18 771 5

koszenie (3x) 3 646 3

koszenie (2x) 105 264 2

wykonanie skrajni drogowej 500 1

odsłonięcie punktu 100 1
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Źródło: Wydział Ochrony Środowiska 

Zarządzanie drzewami gminnymi 
W zakresie zarządzania drzewami gminnymi, drzewa są wycinane lub podlegają pielęgnacji na 
wnioski mieszkańców lub na podstawie badań stanu drzew (w tym badań wnętrza pnia za 
pomocą tomografu).  

Szczegółowe dane w zakresie wycinki i nasadzeń drzew w 2018 r.: 
Pielęgnacja zadrzewienia 

Wykonano pielęgnację 510 drzew i 1.606 mb koron drzew oraz odsłonięcia 100 
punktów w ramach skrajni drogowej 

Dofinansowanie na likwidację Barszczu 
Sosnowskiego w l. 2016-2018
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Powierzchnia zajmowana przez Barszcz Sosnowskiego 
w l. 2016-2018
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W 2019r. planowane są prace w obrębie koron 213 drzew (wyniki z ekspertyz 
dendrologicznych i wniosków mieszkańców z 2018 r.) 

Nasadzenia krzewów  

Wykonano nasadzenia 1.815 krzewów. 

Ponadto, w ramach pozyskanych środków w budżetu UE: 

wykonano zadania w zakresie pielęgnacji 3.067 drzew i ok. 5.000 m2 krzewów, 

wykonano nasadzenia ok. 1.603 drzew żywopłotowych i ok. 4.830 krzewów pełniących 
rolę szpaleru izolacyjnego, 

poddano rekultywacji ok. 65.381 m2 nawierzchni trawiastych z zastosowaniem mieszanki 
zeolitowej na powierzchni,  

założono rabaty z 380 szt. pnączy, 4.918 szt. bylin, 360 szt. krzewinek, 12.460 szt. cebul 
kwiatów wiosennych oraz 112 m2 powierzchni rabat z roślin wrzosowatych.  

W 2018 r. prowadzono prace przygotowawcze w zakresie aktualizacji alei pomnikowej 
prowadzącej do Kuźnic. Wyłoniono Wykonawcę prac inwentaryzacyjnych ok. 269 szt. drzew- 
pomników przyrody wraz z określeniem ich dokładnej lokalizacji. 

Utrzymanie czystości i koszenie terenów zieleni miejskiej przez spółkę 
TESKO 
Utrzymywano w czystości tereny zieleni miejskiej o powierzchni 84.100.616,00 m2. 

Wykonywane prace polegały na codziennym sprzątaniu terenów zgodnie z załącznikami 
mapowymi z nieczystości stałych (butelki, pety, kartony, papiery, folie itp.). 

Z zieleńców miejskich na przestrzeni 2018r. zebrano ogólnie niesegregowanych odpadów 
komunalnych odpowiednio w miesiącu: 

Miesiąc Ilość odpadów (w tonach)

Styczeń 1,88

Luty 0,58

Marzec 1,16

Kwiecień 0,50

Maj 1,10

Czerwiec 0,52

Lipiec 0,72

Sierpień 1,40
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Ogólnie zebrano i wywieziono 10,72 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych. 

Jednocześnie równolegle do utrzymywania w czystości zieleńców wykonywano prace polegające 
na koszeniu zieleńców miejskich. Prace wykonywano na terenach zgodnie z załącznikami 
mapowymi i odpowiednio z różną częstotliwością na poszczególnych zieleńcach 

założone w umowie koszenie 10 krotne. 

wykonano 8 krotne koszenie na łącznej pow. 1.259.341,00 m2 

założone w umowie koszenie 5 krotne zieleńców  

na powyższych zieleńcach wykonano 4 krotne koszenie na łącznej pow. 74.980,00 m2. 

założone w umowie koszenie 3 krotne zieleńców   

na powyższych zieleńcach wykonano 3 krotne koszenie na łącznej pow. 10.938,00 m2. 

założone w umowie koszenie 2 krotne zieleńców   

na powyższych zieleńcach wykonano 2 krotne koszenie na łącznej pow.  236.589,00 m2. 

Należy nadmienić że niewykonanie założonych krotności koszeń zieleńców wyniknęło 
z  niesprzyjających warunków pogodowych, co powodowało przesuwanie się terminów 
następnych koszeń na poszczególnych zieleńcach. 

Prace wykonywane były ręcznymi kosiarkami spalinowymi oraz kosiarkami talerzowymi, 
w zależności od usytuowania i powierzchni do koszenia, na poszczególnych zieleńcach. 

Na wszystkich objętych umową zieleńcach w zależności od pory roku wykonywano grabienie 
wiosenne i jesienne liści. 

Zgrabione i spryzmowane liście jak również skoszoną trawę zabierano i wywożono sukcesywnie 
ze wszystkich utrzymywanych zieleńców. 

Oddano do odzysku odpady biodegradowalne w ilości 211,22 tony. 

Wrzesień 1,44

Październik 0,58

Listopad 0,84

Grudzień ---
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Postępowania dotyczące usuwania drzew nie stanowiących własności Gminy Miasto 
Zakopane 

W 2018 r. prowadzono 287 spraw dotyczących usunięcia drzew z nieruchomości nie 
stanowiących własności Gminy Miasto Zakopane.  

Rozpatrzono 103 wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew oraz 184 zgłoszeń 
zamiaru usunięcia drzew. Postępowaniami tymi objęto 1530 drzew.  

Wydano 103 decyzje zezwalające na usunięcie drzew. W 22 decyzjach za usunięcie 191 drzew 
naliczono opłatę w łącznej wysokości 698.885,00zł.  

W 68 decyzjach w zamian za usuwane drzewa zobowiązano posiadaczy do nasadzenia 661 
drzew.  

W przypadku 60 drzew ze względu na ich walory przyrodnicze odmówiono wydania 
zezwolenia na usunięcie.  

Powody wydania zezwolenia na usunięcie 1470 drzew przedstawiają się następująco: 
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26%

20%

36%

zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia
drzewa obumarłe
kolizja z inwestycjami budowlanymi
inne przyczyny



VII. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej należy wyróżnić 2 podstawowe typy działań:  

Działania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, 
które należą do zadań własnych gminy i są realizowane przez przedsiębiorstwo wodno-
kanalizacyjne SEWiK Tatrzańska Komunalna 
Grupa Kapitałowa Sp. z o. o. na podstawie 
zezwolenia udzielonego przez Burmistrza 
Miasta Zakopane. 

Działania związane ze indywidualnym 
z a o p a t r z e n i e m w w o d ę i 
odprowadzaniem ścieków. 

W powyższym zakresie obowiązki gminy dotyczą 
głównie nadzorowania mieszkańców, których 
nieruchomości są uzbrojone w zbiorniki 
bezodpływowe oraz wydawania zezwoleń i 
kontrolowania przedsiębiorców opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących 
nieczystości ciekłe do stacji zlewnej.  

Istotnym z punktu widzenia obowiązków ustawowych zadaniem gminy jest prowadzenie rejestru 
zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Miasto Zakopane posiada 
powyższy rejestr, który jest jednocześnie skutecznym narzędziem kontrolnym pozwalającym na 
weryfikowanie ilości produkcji na dowolnej nieruchomości ścieków, zużycia wody w dowolnych 
przedziałach czasowych. W roku 2018 wyniki przeprowadzanej kontroli na podstawie analizy 
zarejestrowanych danych przekazywane były do Straży Miejskiej. 

Ilość zbiorników bezodpływowych na terenie gminy wg stanu na koniec 2018 r. wynosi 
450. Mała zmienność ilościowa zbiorników na przestrzeni lat wynika z zastępowania 
likwidowanych zbiorników nowopowstającymi obiektami nieskanalizowanymi (głównie na 
obrzeżach miasta). 

W roku 2018 Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kompleksową kontrolę na terenie Gminy 
Miasto Zakopane pod kątem gospodarki wodno-ściekowej. Kontrola dotyczyła zarówno 
przestrzeni wykonawczo-inwestycyjnej (zadania Sp. SEWiK oraz podmiotów prywatnych), jak 
również administracyjnej (Urząd Miasta Zakopane). Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w 
zakresie gospodarki wodno-ściekowej  

Prace porządkowe w obrębie cieków wodnych i ochrona wód. 
W ramach działań realizowanych w zakresie ochrony wód – należy wymienić prowadzone przez 
Gminę bieżące akcje oczyszczania cieków wodnych z odpadów komunalnych tworzących tzw. 
„dzikie wysypiska”.  
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G ę s t a s i e ć p o t o k ó w g ó r s k i c h 
przepływających przez miasto Zakopane jest 
obszarem o dużej wartości ekologicznej ale 
jednocześnie jest miejscem bezpośrednio 
narażonym na negatywne działanie czynnika 
antropopresji w postaci przenikania 
zanieczyszczeń do wód.   

W celu zapewnienia właściwej ochrony 
analizowanego środowiska wodnego Gmina 
prowadzi bieżący monitoring i lości 
odb i e r anych n i eczy s to śc i c i ek łych 
gromadzonych czasowo w zbiornikach 
b e z o d p ł y w o w y c h n a p r y w a t n y c h 
nieruchomościach. W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości – Straż Miejska może 
nałożyć karę mandatu w myśl przepisów kodeksu wykroczeń lub skierować sprawę na drogę 
sądową.  

Innym negatywnym czynnikiem powodującym zanieczyszczanie cieków wodnych są odpady stałe. 
Często śmieci zalegające w korytach cieków pochodzą z pobliskich terenów: dróg publicznych, 
ciągów pieszych, jezdnych, placów, mostów itp. Gromadzą się one w zakolach potoków, w 
lokalnych przepustach wodnych, czy na kratach i nie usunięte stanowią istotny problem z punktu 
widzenia ryzyka wystąpienia podtopień (tworzenie zatorów wodnych). 

Z uwagi na powyższe Gmina Miasto 
Zakopane w ramach działań własnych 
podejmuje współprace z Państwowym 
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – 
zarządcą wód płynących i prowadzi bieżące 
prace porządkowe w obrębie cieków 
wodnych przepływających przez strefę 
śródmiejską.  

Największą ilość odpadów w potokach 
odnotowuje się o okresach sezonu 
turystycznego a szczególnie po przejściu 

silnych wiatrów. W samym roku 2018 łącznie z potoków zebrano 292,10 m3 odpadów.  
            
Działania edukacyjne 

W 2018 r. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta ponownie zorganizował akcję sadzenia 
rodzimych gatunków drzew i krzewów na terenie Miasta Zakopane. Pomysł tą  akcje 
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powstał w zeszłym roku, kiedy przez zmianę przepisów można było wycinać drzewa na własnych 
posesjach.  

W akcji sadzenia drzew wzięli udział uczniowie 
n iemal wszys tk ich zakopiańsk ich szkó ł 
podstawowych. Posadzono  m. in. limby, sosny, 
jodły, graby, jarząby mączne, jodły i kosodrzewiny. 

Podczas akcji pracownicy Tatrzańskiego Parku 
Narodowego prowadzili lekcje edukacyjne.  

Ponadto Wydział Ochrony Środowiska zorganizował następujące działania: 

konkurs fotograficzny i plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych oraz średnich 
''Oddycham  czystym powietrzem”; 

spotkania z dziećmi ze szkoły podstawowej nr 7 - prelekcje o tematyce problemu 
zanieczyszczenia powietrza. 

W ramach projektu zintegrowanego LIFE  pod nazwą ”Wdrażanie Programu ochrony 
powietrza dla województwa małopolskiego”, Gmina Miasto Zakopane otrzymała od 
Marszałka Województwa Małopolskiego oczyszczacze powietrza dla wszystkich przedszkoli z 
terenu naszego miasta. Realizacja projektu ma miejsce w bieżącym roku szkolnym. 
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GOSPODARKA KOMUNALNA 

I. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Zadania Miasta Zakopane w zakresie odbioru odpadów są realizowane przez ,,TESKO” 
Tatrzańską Komunalną Grupę Kapitałowa Sp. z o.o. w Zakopanem. 

Wywóz i unieszkodliwianie odpadów 

Przychody z tego tytułu zostały zrealizowane na poziomie 10 565,9 tys. zł, co stanowi 54,68% 
ogółu uzyskanych przez Spółkę w  analizowanym okresie przychodów oraz realizację Planu na 
poziomie 105,74%. Głównie są to przychody z odbioru odpadów stałych z  pojemników, 
zrealizowane w  wysokości 7  804,7 tys. zł, ponadto przychody z tytułu odbioru odpadów 
segregowanych (1 592,6 tys. zł), przychody z tytułu dzierżawy pojemników na odpady (183,3 tys. 
zł), sprzedaż odpadów z selektywnej zbiórki (29,4 tys. zł), przychody z wywozu odpadów z koszy 
ulicznych (955,1 tys. zł). 

Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości 
Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 r. gminy 
przejęły obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  

Od dnia 1 lutego 2017 r. Spółka prowadziła między innymi na terenie Gminy Miasto Zakopane 
odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na podstawie 
umowy powierzenia. 

Źródło: TESKO 

Odpady komunalne odebrane przez Spółkę z terenu Miasta Zakopane w roku 2018 w 
ramach ww. umów

odpady 
zmieszane

odpady 
pochodzące z 
selektywnej 

zbiórki (papier, 
tworzywa 
sztuczne, 

metale, szkło) 

odpady 
wielko-

gabarytow
e

odpady 
elektryczne, 

elektroniczne, 
baterie i inne, w 

tym 
niebezpieczne

pozostałe 
odpady (bio, 

tekstylia, 
budowlane, 

popiół)

RAZEM

Mg Mg Mg Mg Mg Mg

14 288,24 1 428,70 508,08 51,52 1 030,44 17 306,98
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Na terenie Miasta nie ma możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 
i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, dlatego też 
odpady te przekazywano do innych instalacji regionalnych ujętych w Wojewódzkim Panie 
Gospodarki Odpadami. 

Wywóz odpadów z koszy ulicznych  
W ramach pozycji wywozu odpadów z koszy ulicznych, realizowana jest umowa wykonawcza 
zawarta dnia 18 grudnia 2015 roku, zgodnie z którą Gmina Miasto Zakopane powierzyła Spółce 
do wykonania zadania własne w zakresie opróżniania koszy ulicznych i wywozu nieczystości z 
terenów będących w zarządzie Burmistrza Miasta Zakopane, z przystanków i z terenów objętych 
wywozem na podstawie porozumień. W 2018 r.: 

opróżniono 331 534 szt. koszy ulicznych, 

odebrano 1 270 szt. worków pochodzących z akcji oczyszczania miasta, 

odebrano 27 981 szt. worków z tzw. podrzutami, 

odebrano 2 691,30 m3 odpadów luzem, 

opróżniono 644 szt. kratek ściekowych, 

opróżniono 15 552 szt. koszy znajdujących się na przystankach, 

opróżniono 184 szt. pojemników 1100l znajdujących się na dworcu - Chramcówki 

opróżniono 12 szt. pojemników 120 l, 

opróżniono 12 szt. pojemników 360 l, 

opróżniono 364 szt. pojemników 1100 l, 

opróżniono 1 szt. pojemnika 6,5 m3 

odebrano 2 439 szt. worków ze sprzątania potoków, 

odebrano 1 617 szt. pojemników zbiorczych stacji „psi pakiet”, 

odebrano 32,58 m3 odpadów luzem zgłoszonych przez Urząd Miasta Wydział Ochrony 
Środowiska. 

Wyspa ekologiczna (PSZOK) i ZUOK 
Zgodnie z podjętą w roku 2013 uchwałą Rady Miasta Zakopane oraz decyzją Zgromadzenia 
Wspólników Spółki, w grudniu 2013 roku Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
zakończył działalność zarówno w  zakresie przyjmowania i unieszkodliwiania odpadów, jak 
i sortowania odpadów. W maju 2018 roku rozstrzygnięto przetarg na zakończenie rekultywacji II 
kwatery składowania odpadów - prace zakończono i rozliczono 30.11.2018 r. Tym samym od 
1.12.2018r. składowisko jest w fazie poeksploatacyjnej.  

W roku 2018 osiągnięto przychody w kwocie 248,3 tys. zł  z  tytułu prowadzenia punktu 
selektywnej zbiórki odpadów i punktu wagowego na Wojdyłach. W  zakresie tej pozycji 
wyodrębnia się ponadto sprzedaż surowców wtórnych pochodzących ze zbiórki prowadzonej na 
Wojdyłach – 16,0 tys. zł.  
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Odpady zebrane na terenie „wyspy ekologicznej” w ramach umowy powierzenia. 

Powyższe odpady przyjęto od 6 685 klientów. 

W ramach umowy powierzenia Spółka prowadzi na terenie „wyspy ekologicznej” tzw. „punkt 
ważenia odpadów” pochodzących ze zbiórki odpadów z terenu Gminy Miasto Zakopane - 
dokonano 9 890 ważeń pojazdów odbierających odpady. 

Administrowanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – dane szczegółowe za 
2018 r. 

Ilość oraz rodzaj otrzymanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (z podziałem na selektywną i nieselektywną zbiórkę odpadów, ilości nieruchomości 
zamieszkanych, niezamieszkanych i mieszanych) wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.: 

ilość utworzonych „kartotek klienta” wraz z dodatkowymi wywozami – 10.154, w tym:  

• nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości będące w 
części nieruchomością, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części 
nieruchomością, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne – 9.181, 

• nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne – 973, 

dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości będących w części 
nieruchomością, na której zamieszkują mieszkańcy,  a w części nieruchomością, na której nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne -ilość deklaracji, w których 
zadeklarowano: 

Rodzaj odpadu Ilość 
sprzedanych 
surowców 

wtórnych Mg

Szkło 34,30

papier, tektura 24,16

plastik 10,48

Zmieszane opakowania 6,24

Metale 3,999

Tekstylia 5,08

Wielkogabarytowe 143,98

elektryczne i elektroniczne w tym niebezpieczne,  

baterie i akumulatory, przeterminowane leki, urządzenia zawierające rtęć 

41,544

odpady budowlane 56,64

odpady biodegradowalne 16,98
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• selektywną zbiórkę – 5.105 

• nieselektywną zbiórkę – 3.823 

dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - 
ilość deklaracji, w których zadeklarowano: 

• selektywną zbiórkę – 321 

• nieselektywna zbiórkę – 652 

• oraz tzw. deklaracje zerowe – 253 

Liczba złożonych nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi z zadeklarowaną: 

dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości będącej w części 
nieruchomością, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomością, na której nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - ilość deklaracji, w których 
zadeklarowano: 

• selektywną zbiórką  –  181 

• nieselektywną zbiórką – 163 

dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - 
ilość deklaracji, w których zadeklarowano: 

• selektywną zbiórkę – 23 

• nieselektywna zbiórkę – 85 

Liczba złożonych deklaracji zmieniających o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla: 

nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości będącej  w części 
nieruchomością, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomością, na której nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – 2.522 

nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – 436 

Liczba złożonych korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, z odniesieniem do ilości właścicieli nieruchomości 
i ilości samych deklaracji: 

nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości będącej w części 
nieruchomością, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomością, na której nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – 337 osób tj. 682 deklaracje, 

nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – 249 
osób tj. 371 deklaracji. 
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Przeprowadzone weryfikacje i prowadzone postępowania odnośnie 
obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi: 

przeprowadzone weryfikacje   2 

prowadzone postępowania   0 

ilość wystawionych wezwań   2 

Przeprowadzone weryfikacje oraz prowadzone postępowania dotyczące 
przekroczeń ilości odpadów w stosunku do zadeklarowanej ilości obowiązku 
złożenia deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi: 

przeprowadzone weryfikacje  (wezwania wystawione w 2015r.)   12 

przeprowadzone weryfikacje  (wezwania wystawione w 2016r.)   56 

przeprowadzone weryfikacje  (wezwania wystawione w 2017r.)   14 

przeprowadzone weryfikacje  (wezwania wystawione w 2018r.)     6 

ilość wystawionych wezwań    9 

prowadzone postępowania    0 

Przeprowadzone weryfikacje oraz prowadzone postępowania dotyczące 
niewłaściwie prowadzonej segregacji odpadów komunalnych: 

przeprowadzone weryfikacje (wezwania wystawione w 2016r.)  19 

przeprowadzone weryfikacje (wezwania wystawione w 2017r.)  3 

przeprowadzone weryfikacje (wezwania wystawione w 2018r.)  2 

ilość wystawionych wezwań    25 

prowadzone postępowania  1    

wydanych decyzji  1    

Liczba wydanych kodów kreskowych w odniesieniu do ilości klientów: 4.505 
Ponadto w 2018 r. zaktualizowano i przekazano wydruki zawierające niezbędne bieżące dane dla 
wykonawców usługi odbioru odpadów z terenu Gminy – aktualizacja prowadzona jest na bieżąco 
i wynika ze zmiany deklaracji lub złożenia pierwszej deklaracji. 

Na bieżąco do systemu wprowadzane są odczyty pozyskane z czytników kodów kreskowych i  
wyjaśniane są ewentualne błędy w odczytach. Wprowadzane są dane przekazane przez firmy 
wywozowe nieodczytane przez czytniki elektroniczne – są to przypadki, w których mieszkańcy 
nie nakleili kodów kreskowych na pojemniki lub miała miejsce awaria czytnika kodów. 

!80



Systematycznie przekazywana jest w formie elektronicznej dokumentacja fotograficzna  

dotycząca nieprawidłowego gromadzenia odpadów przez płatników.  

Na bieżąco prowadzona jest bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta, udzielane są informacje 
i wyjaśnienia, w tym pisemne, prowadzone są działania informacyjno-edukacyjne w  zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym w zakresie przekroczeń ilości oddawanych 
odpadów w  stosunku do ilości zadeklarowanej, jak też nieprawidłowo prowadzonej selektywnej 
zbiórki odpadów. 

II. ZAOPATRZENIE W WODĘ ORAZ OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 
Historia wodociągów zakopiańskich liczy już przeszło 115 lat, natomiast Spółka SEWiK istnieje 
od 1992 roku. Obszar działalności obejmuje aglomerację Zakopane, w skład której wchodzi 
miasto Zakopane i część gminy Kościelisko. 

Zakres działalności Spółki obejmuje 

uzdatnianie i dostarczanie wody, 

odbiór i oczyszczanie ścieków.  

System zaopatrzenia w wodę 

Miasto Zakopane liczy około 26 tysięcy 
mieszkańców, lecz co roku odwiedzane jest 
przez około 2,5 mln turystów. Liczba ta od 
kilku lat rok do roku wzrasta. 
Spółka posiada system zaopatrzenia w wodę, który obejmuje: 

 14 ujęć, 

 8 sieciowych zbiorników wody,  
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 9 hydroforni.  

Sieć wodociągowa ma długość 315 km. 

Źródło: SEWIK 

W 2018 r. prowadzono działania związane zarówno z eksploatacją sieci, jej stałym monitoringiem 
oraz gospodarką wodomierzową, jak również przeprowadzano prace remontowe, dokonywano 
odbiorów przyłączy, a także zapewniono funkcjonowanie pogotowia wod. – kan.  

 

W 2018 r. odnotowano 351 awarii, zaś 
średni czas usunięcia awarii wyniósł 16 
godzin. 

System odprowadzania ścieków:  

Spółka posiada system odprowadzania 
ścieków, który obejmuje: 

 326 km sieci kanalizacyjnej, 

 32 sieciowe pompownie ścieków,   

 2 oczyszczalnie ścieków -  

•  Łęgi – 58 288 RLM 

• Spyrkówka – 23 247 RLM  

Sieć wodociągowa wg okresu eksploatacji

Wiek przewodów Udział [%]

do 10 lat 28

od 11 do 25 lat 5

od 26 do 40 lat 67

powyżej 40 lat
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Charakterystyka sieci kanalizacyjnej 

Źródło: SEWIK 

W 2018 r. prowadzono działania związane zarówno z eksploatacją sieci, jej stałym 
monitoringiem, jak również przeprowadzano prace remontowe, dokonywano odbiorów, a także 
zapewniono funkcjonowanie pogotowia wod. – kan.  

W 2018 r. odnotowano 580 awarii, zaś średni czas usunięcia wyniósł 2,8 godz. 

!  

Źródło: SEWIK 

Sieć kanalizacji  wg struktury  materiałowej  i  okresu  eksploatacji

                       
wieku 

 materiał 

do  10 lat 11-25 lat 26-50 lat 51-100 lat Sieć kanalizacyjna  
razem  

żeliwo       25,3 25,3 

kamionka     109,16   109,16 

PVC 46,8       46,8 

PE   145,22     145,22 

inne           

Razem [km]: 46,8 145,22 109,16 25,3 326,48 

Wydajność pracy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w latach 
2014-2018

m
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Wydajność pracy usług kanalizacyjnych
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!  

Źródło: SEWIK 

Poziom sprzedaży wody ma charakter sezonowy, co ilustruje poniższy wykres.  

!  

Źródło: SEWIK 

Dostawa wody 
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!84



!  

Źródło: SEWIK 

!  
Źródło: SEWIK 

Nakłady inwestycyjne spółki SEWIK 

Wartość inwestycji w latach 2009-2018 wyniosła 71 997 705 zł. 

Odbiór ścieków
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!  

Źródło: SEWIK 

Liczba zadań inwestycyjnych w latach 2009-2018:  

!  

Źródło: SEWIK 

Efekty inwestycji:  

Wybudowano:     Podłączono: 

47,2 km sieci kanalizacyjnej  577 budynków do sieci kanalizacyjnej 

23,2 km sieci wodociągowej  213 budynków do sieci wodociągowej 
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Zmodernizowano: 

4,8 km sieci kanalizacyjnej 

7,5 km sieci wodociągowej 

2  oczyszczalnie ścieków 

Dzięki działaniom na terenie Zakopanego 
Spółki SEWIK Tatrzańskiej Komunalnej 
Grupie Kapitałowej Sp. z o.o. w zakresie 
utrzymania i rozwoju infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta 
o s i ą g n i ę t o o k . 9 8 % p o z i o m 
„zawodociągowania” i blisko 94% poziom „skanalizowania”.  

W latach kolejnych zrealizowana zostanie m.in. sieć wod-kan w rejonie ul. Gawlaki, wodociąg na 
os. Choćkowskie i ul. Ciągłówka oraz zakończenie wodociągu na os. Furmanowa. Inwestycje 
współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej. 

SEWiK w celu ograniczenia strat wody, poprawy przepływów oraz ciśnień na terenie aglomeracji 
Zakopane opracował plan modernizacji sieci wodociągowej na lata 2017–2020. 

W ramach inwestycji Spółki SEWIK w 2018r. zrealizowano następujące zadania: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami  do budynków i pompowniami ścieków na 
os. Gubałówka 

Wykonano 9 083,5 mb sieci kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami do 73 budynków  i 3 
pompowniami ścieków. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z 
przyłączami  do budynków na osiedlu Topory 
w Zakopanem 

Wykonano 561  mb kanalizacji sanitarnej z 
przyłączami do 12 budynków. 

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami  
do budynków i hydrofornią na osiedlu Topory 
w Zakopanem 

Wykonano 747,5 mb sieci wodociągowej z 
przyłączami do 15 budynków wraz  z hydrofornią osiedlową. 

Budowa sieci wodociągowej Gładkie - Gubałówka w Zakopanem 

Wykonano 1 342,0 mb rurociągu wodociągowego z rurociągiem osłonowym dla kabla 
sterowniczego. 

Budowa rurociągów wodociągowych na terenie przekaźnika TV na Gubałówce 
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Wykonano 496,5 mb sieci wodociągowej z przyłączami do 2 budynków. 

Budowa sieci wodociągowej w pasie 
drogowym Gubałówka, Furmanowa w 
Zakopanem 

Wykonano 2 562,5 mb sieci wodociągowej 
metodą bezwykopową oraz żelbetową komorą 
redukcyjną. 

Budowa hydroforni sieciowej na os. 
Bogdańskiego w Zakopanem 

Wykonano hydrofornie sieciową w celu 
zapewnienia odpowiedniego ciśnienia wody. 

Budowa hydroforni sieciowej przy ulicy 
Bachledzki Wierch w Zakopanem 

Wykonano hydrofornie sieciową w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia wody. 

Budowa spięcia sieci wodociągowej z przyłączami do budynków przy ulicy Smrekowej w 
Zakopanem 

Wykonano 437,5 mb sieci wodociągowej z przyłączem do 1-go budynku. 

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach: Nowotarska, Chałubińskiego, Kasprusie w 
Zakopanem 

Przebudowano 2 180,0  mb kanalizacji sanitarnej metodą rękawa i metodą krakingu na ulicach 
Chałubińskiego,  Kasprusie,  Nowotarska. 

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Małe Żywczańskie w Zakopanem 

Przebudowano 366,0 mb wodociągu. 

Przebudowa pompowni ścieków przy ulicy Broniewskiego w Zakopanem 

Przebudowa pompowni ścieków. Wykonano nową instalację pompowni. 

 

Wymiana rozdzielnicy R20 na pompowni osadu 
oczyszczalni Łęgi 

Wykonano i uruchomiono nową rozdzielnicę na 
pompowni osadu oczyszczalni Łęgi. 

K o m p l e k s o w a i n s t a l a c j a s y s t e m u 
fotowoltaicznego o mocy 200 kWp 

Wykonano roboty ziemne i konstrukcję nośną 
pod panele. Zainsta lowano panele PV. 
Zamontowano układ sterowników. Uruchomiono 
instalację. 
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Najlepsza woda prosto z kranu 

Zakopane ma jedną z najlepszych 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. 

Nowy projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich 

W dniu 21 kwietnia 2017 roku Spółka SEWiK podpisała umowę o dofinansowanie z Funduszu 
Spójności projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
aglomeracji Zakopane – etap I”. Całkowity koszt realizacji projektu zamyka się w kwocie 15 716 
182,39 PLN, a wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 8 208 199,50 PLN. 

Projekt zakłada wykonanie 13 zadań inwestycyjnych. Łącznie w ramach projektu powstanie 
ponad 11 kilometrów nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, a prawie 4 kilometry 
będzie gruntownie zmodernizowane. 

Zostanie wdrożony komputerowy model sieci wodociągowej niezbędny do jej efektywnego 
zarządzania oraz ograniczania strat wody. Ponadto na terenie oczyszczalni ścieków Łęgi 
powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 200 kW, której działanie wpłynie na zmniejszenie 
kosztów oraz zwiększy niezawodność procesu oczyszczania ścieków. 
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TRANSPORT I KOMUNIKACJA 

I. TRANSPORT MIEJSKI  
Usługi te zostały powierzone przez Gminę Miasto Zakopane Spółce TESKO na podstawie 
następujących umów zawartych w marcu 2017 r.: 

umowy o świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie 
zbiorowym na terenie Gminy Miasta Zakopane, 

umowy na organizację i prowadzenie dystrybucji biletów uprawniających do korzystania z 
usług przewozowych świadczonych w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Zakopanem. 

Źródło: TESKO 

!  
Źródło: TESKO 

Szacunkowa frekwencja na liniach

I II III IV V VI

Linia nr 11 45914 44642 34794 31944 37884 52194

Linia nr 14 22975 24122 15605 14100 19157 22860

RAZEM 68889 68764 50399 46044 57041 75054

VII VIII IX X XI XII RAZEM:

Linia nr 11 54100 58404 47862 36854 31104 36942 512638

Linia nr 14 24824 32538 19964 17056 8548 18540 240289

RAZEM 78924 90942 67826 53910 39652 55482 752927

Liczba osób przewiezionych komunikacją miejską 2018
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W zakresie dystrybucji biletów komunikacji miejskiej, Spółka TESKO otrzymuje wynagrodzenie 
prowizyjne wynoszące 6,6 % wartości netto sprzedanych biletów. W roku 2018 przychód netto z 
tytułu przedmiotowej usługi wyniósł 67 703,33 zł. 

Wykonana praca przewozowa

I II III IV V VI

Linia nr 11 15676,7 14212,8 15735,6 14720,4 15735,6 15228,0

Linia nr 
14 8329,5 7546,5 8370,0 7830,0 8370,0 8100,0

RAZEM 24006,2 21759,3 24105,6 22550,4 24105,6 23328,0

VII VIII IX X XI XII RAZEM:

Linia nr 11 15709,8 15723,0 15228,0 15735,6 15228,0 15228,0 184161,5

Linia nr 
14 8316 8046,0 8100,0 8370,0 8100,0 8046,0 97524,0

RAZEM 24025,8 23769,0 23328,0 24105,6 23328,0 23274,0 281685,5

Miesięczne zestawienie sprzedaży biletów w roku 2018

M-C KASA KIEROWCY BILETOMATY PUNKT 
SPRZEDAŻY 

BILETÓW                                       
(w tym faktury,  

Kierownik 
ZKM)

RAZEM

I 5 461,50 19 500,00 72 597,00 5 906,00 103 464,50

II 4 989,00 22 800,00 68 835,00 7 002,00 103 626,00

III 3 646,50 11 700,00 48 862,50 3 442,50 67 651,50

IV 5 155,50 11 550,00 48 636,00 3 607,50 68 949,00

V 3 738,00 12 150,00 58 477,50 4 516,50 78 882,00

VI 2 389,50 20 400,00 67 785,00 9 205,50 99 780,00
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Średnio w 2018 roku uzyskano pokrycie kosztów utrzymania linii komunikacji miejskiej ze 
sprzedaży biletów na poziomie 48%.  

2  

VII 2 460,00 21 900,00 85 638,00 14 622,00 124 620,00

VIII 7 380,00 30 000,00 98 455,50 15 295,50 151 131,00

IX 4 641,00 14 250,00 76 566,00 9 175,50 104 632,50

X 5 454,00 10 950,00 50 485,50 3 895,50 70 785,00

XI 5 262,50 7 200,00 44 287,50 3 849,00 60 599,00

XII 3 240,00 10 050,00 53 320,50 7 141,50 73 752,00

SUMA 53 817,50 192 450,00 773 946,00 87 659,00 1 107 872,50

Komunikacja miejska Zakopane 2018
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II. ZIMOWE I LETNIE UTRZYMANIE MIASTA 
Na podstawie umowy z dnia 27 lipca 2016 r., Spółce TESKO zostało powierzone do wykonania 
zadanie publiczne polegające na zimowym i  letnim utrzymaniu czystości i porządku na drogach 
publicznych gminnych oraz drogach, dla których Zarządcą jest Burmistrz Miasta Zakopane oraz 
letnim i zimowym utrzymaniu przystanków komunikacyjnych. 

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 

przejść dla pieszych w ilości: 213 

innych terenów: placów, kładek, schodków o powierzchni: 1.831 m2 

Łączna powierzchnia do utrzymania zimowego w jednym dniu wyniosła: 557.944 tys. m2 

W ramach akcji letniej w roku 2018 utrzymywano: 

codziennie ulice o powierzchni 54.591 m2 

1 x w tygodniu chodniki i ulice o powierzchni 281.344 m2 

1 x w tygodniu inne tereny (place, kładki, przejścia dla pieszych o powierzchni 23.347 m2 

Przyjmując średnio 30 dni w miesiącu, łączna powierzchnia do utrzymania miesięcznie wyniosła 
2.856.494 m2. 

Naśnieżanie tras biegowych 

W styczniu 2017 roku Gmina Miasto Zakopane zawarła ze Spółką TESKO umowę na 
naśnieżanie i utrzymanie na Górnej Równi Krupowej „górek śnieżnych” oraz tras biegowych. 

Remonty bieżące 
Wykonanie remontów bieżących nawierzchni jezdni, chodników oraz elementów pasa drogowego 
wykonywane jest przez Spółkę TESKO w ramach umowy wykonawczej zawartej w dniu 15 
lutego 2016r., aneksowanej w roku 2018  

W ramach powierzenia zrealizowano w kwotach brutto: 

remontów bieżących ulic na kwotę – 758.881,00 zł 

remontów chodników na kwotę – 126.527 zł 

pozostałe roboty (regulacja studzienek, montaż słupków odgradzających, przebudowa studni 
rewizyjnych, wykonanie progów zwalniających z kostki betonowej, naprawa drewnianych 
elementów mostu, umacnianie skarp drogi, montaż krat odwadniających, remonty 
przepustów, umacnianie brzegów rzeki itp. ) – 324.064,00 zł 

wykonanie odwodnienia kanalizacji opadowej – 30.529,00 zł 
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Zakres rzeczowy podstawowych usług wykonanych w ramach remontów 
bieżących przez Spółkę TESKO: 

Źródło: TESKO 

Pozostałe usługi drogowe 

W ramach zawartych z Gminą Miasto Zakopane umów wykonawczych, w roku 2018 Spółka 
TESKO realizowała zadania własne gminy obejmujące również następujący zakres robót: 

Konserwacja i bieżąca naprawa systemu oświetlenia ulicznego oraz 
sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego  
W ramach powierzenia zrealizowana została:  

wymiana kompletnych słupów oświetleniowych,  

wymiana źródeł światła,  

wymiana zestawów zasilających,  

Wyszczególnienie Powierzchnia [m2]

Uzupełnienie ubytków masą na gorąco 3253,19

Uzupełnienie ubytków masą na zimno 31,05

Wykonanie nowej nakładki bitumicznej 304,70

Kropienie emulsją

Remont chodnika 243,97

Przełożenie kostki brukowej 18,50

Montaż słupków 20

Regulacje studni 21

Malowanie słupków

Studnie samopoziomujące 35,00

Uzupełnienie poboczy frezem 2030,50

Wyrównanie drogi 752,00

Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych 0,00

Umocnienie skarpy

Bariery U-12

Nowa nakładka 304,70

Wykonanie fundamentów

Wykonanie progu zwalniającego
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wymiana opraw ulicznych,  

wymiana okablowania,  

malowanie słupów oświetleniowych itp. 

Usługi naprawy, konserwacji, wymiany zniszczonych znaków drogowych 
oraz wykonanie oznakowania pionowego w wypadku wprowadzenia zmian 
w organizacji ruchu drogowego  

W ramach powierzenia: 

zamontowano kompletnych znaków drogowych – 131 szt. 

zamontowano nowych tarcz na istniejących słupkach – 191 szt. 

zamontowano nowe słupki pod znaki – 186 szt. 

prostowanie słupka i jego ponowne wkopanie – 417 szt. 

zamontowano kpl. luster drogowych – 29 szt. 

zamontowano elementów progów zwalniających – 6,5 mb 

ustawiono tymczasowych znaków drogowych – 225 szt. 

zamontowano tymczasowych tablic pod znakami – 56 szt. 

zamontowano tablice na rozkłady jazdy – 34 szt. 

zamontowano ramek na rozkłady jazdy – 192 szt. 

przestawiono znaki w inne miejsce – 1 szt. 

zamontowano słupek U-5A – 3 szt. 

montaż tablic informacyjnych – 53 szt. 

zdemontowano kpl. znaków – 11 szt. 

montaż nowych uchwytów – 13 szt. 

Udrażnianie studni kanalizacji opadowej w drogach publicznych oraz 
czyszczenie rowów i przepustów odwadniających drogi publiczne oraz drogi 
dla których Zarządcą jest Burmistrz Miasta Zakopane  
W ramach powierzenia:  

wyczyszczono 29 szt. studni kanalizacji burzowej, 

wyczyszczono 122 mb rowów odwadniających, 

wyczyszczono 31 szt. wiader w studniach kanalizacji opadowej, 

wykoszono 122 mb poboczy i rowów odwadniających, 

udrożniono przepusty rurowe – 30 mb, 

wyczyszczono koryta betonowe głębokie – 750 mb, 
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wyczyszczono koryta betonowe płytkie – 1.077 mb, 

wykoszono ręcznie trawy obok barierek i innych elementów pasa drogowego – 4.927 m2 

wykoszono mechanicznie pobocza i rowy odwadniające – 26.291 m2 

wyczyszczono ręcznie z namułu m3 zbiornik – 16 m3 

Malowanie cienkowarstwowego i grubowarstwowego oznakowania 
poziomego ulic na terenie Miasta Zakopane -  

Świadczenie usług malowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego oznakowania poziomego 
ulic na terenie miasta Zakopane w okresie od kwietnia 2018 r. do października 2018 r. 

Źródło: TESKO 

III. BIEŻĄCE REMONTY DRÓG, MOSTÓW I CHODNIKÓW 
Miasto Zakopane każdego roku podejmuje działania związane z bieżącymi remontami dróg, 
mostów i chodników.  

Rodzaj malowania
Ilość 
m2

Stawka 
jednostkowa

Wartość 
brutto

Malowanie przejść dla pieszych 3.037,87 10,44 31.715,36

Malowanie linii segregacyjnych 
ciągłych pow. wyłącz 1.256,26 10,12 12.713,35

Malowanie linii segregacyjnych 
ciągłych 3.025,55 10,12 30.618,56

Malowanie linii segregacyjnych. 
przerywanych 1.897,50 10,12 19.202,27

Malowanie strzałek i innych symboli 175.29 13,10 2.296,30

Miejsce parking z podłożem 
niebieskim 1.163,65 11,34 13.195,79

Malowanie linii wyznaczony pas 
postojowy 270,71 10,12 2.739,58

Malowanie linii przystankowej 213,57 10,12 2.161,32

Malowanie linii warunkowego 
zatrzymania 320,39 13,10 4.197,12

Malowanie linii bezwarunkowego 
zatrzymania 114,65 10,12 1.160,26
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 Remont ulicy Tatary 

Jedną z ważniejszych dla mieszkańców 
inwestycją zakończoną w 2018 r. był 
remont ulicy Tatary. W ramach 
prowadzonych prac wyremontowana 
została jezdnia oraz wybudowany 
został nowy, obniżony chodnik, który 
umożliwiał będzie swobodne mijanie 
się samochodów. Przebudowana 
zos ta ła również s i eć g azowa , 
stworzone zostały nowe przyłącza do 
sieci wodno-kanalizacyjnej oraz 
zamontowane zostało nowe, energooszczędne oświetlenie.  

Ulica Tatary to ważny dla mieszkańców objazd ulicy Nowotarskiej. Dzięki wykonanym pracom, 
przejazd będzie dużo wygodniejszy i przede wszystkim bezpieczniejszy. Zarówno dla 
samochodów, jak i dla pieszych.  

Ścieżki rowerowe 

Również w 2018 r. do użytku oddane zostały nowo wybudowana ścieżka rowerowa i chodnik na 
ul. Przewodników Tatrzańskich oraz ulica Małe Żywczańskie.  

Na ulicy Małe Żywczańskie wykonany został 
kompleksowy remont wraz z częściową 
przebudową infrastruktury energetycznej, 
teletechnicznej oraz wodociągowej. W drogę 
wbudowany został kanał deszczowy z trzema 
wylotami do Białego Potoku oraz systemem 
krat ściekowych w jezdni. Wykonana została 
nowa podbudowa drogi, ułożono nowe 
warstwy bitumiczne, a pobocza utwardzone 
zostały betonową kostką. Zamontowane 
zostało również energooszczędne, ledowe 
oświetlenie na aluminiowych masztach.  

Oddana do użytku została także ścieżka 
rowerowa na ulicy Bronisława Czecha, która połączona została z istniejącym traktem na ul. 
Przewodników Tatrzańskich.  

Przebudowa ul. Podhalańskiej 
Przebudowano również ul. Podhalańską. Wykonano chodnik na powierzchni 1.578,62 m2, 
ułożono 1.178 mb krawężnika kamiennego, ułożono 783,02 mb obrzeży betonowych, ułożono 
1.178 mb ścieku przykrawężnikowego 3 rzędowego z kostki kamiennej. Wykonano 559,09 mb + 
5 studni kanału technologicznego. Założono 22 szt. samopoziomujących włazów studni 
kanalizacji deszczowej oraz 13 szt. samopoziomujących włazów studni kanalizacji sanitarnej 9 
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materiał SEWiK). Ułożono 3.630 m2 warstwy wiążącej (8 cm) oraz 3.630 m2 warstwy ścieralnej (4 
cm). 

Budowa nowego zjazdu do Szkoły Podstawowej nr 2 

Wykonano odwodnienie na terenie szkoły, umocnienie skarpy płytami ażurowymi, założono 
bramę wjazdową i barierki typu U-12b, od strony drogi 958 wykonano odwodnienie zatoki.  

Wydatki związane z oświetleniem miasta, dzierżawą słupów 
oświetleniowych oraz sygnalizacją drogową na skrzyżowaniach ulic  
Pokryto wydatki związane z konserwacją i bieżącymi naprawami systemu oświetlenia ulicznego i 
sygnalizacji drogowej na co składa się:  

wymiana bezpieczników i główek, oprawek ceramicznych 831 szt.,  

wymiana źródeł światła 794 szt.,  

wymiana zestawów zasilających do opraw 85 szt.,  

wymiana przewodów DY; YDY 112 mb,  

wymiana - demontaż kompletnego słupa oświetleniowego 6 szt.,  

wymiana sterownika astronomicznego , stycznika 40A; 63A; oprawy; przycisku 
sterowniczego, modemu sygnalizacji drogowej – 58 szt.  

montaż źródeł LED w istniejących oprawach - 32 szt.,  

naprawa lini kablowej nn (mufowanie) - szt. 16,  

wykonanie zasilania biletomatów,  

wykonanie zasilania do 8 szt. parkomatów,  

wymiana akustycznej sygnalizacji drogowej w tym sygnalizacji słownej na Al. 3-go Maja i 
Kościuszki, oraz Tetmajera, Witkiewicza, Zamoyskiego.  

Budowa oświetlenia II pakiet 
W ramach pakietu II pokryto wydatki związane z wykonaniem dokumentacji technicznej, 
wykonaniem robót budowlanych związanych z wykonaniem oświetlenie na ul. Gładkie, 
Buńdówki, Chłabówka Dolna oraz pokryto wydatki związane z nadzorem nad wykonywanymi 
robotami. 

Montaż lamp fotowoltaicznych  
Zakupiono 3 szt. lamp fotowoltaicznych, które zostały zamontowane na: ul. Króle, Droga do 
Olczy – boczna i na Furmanowej. 

Zestawienie robót budowlanych wykonanych w roku 2018 w ramach 
remontów bieżących dróg, mostów i chodników 

1. W roku 2018 w ramach zostały wykonane następujące roboty budowlane:  

Topory – wykonanie nowej nakładki - 525 m2  

Słoneczna – wykonanie nowej nakładki – 1.010,00 m2 + 144 m2 chodnika, 
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Cyrhla – wykonanie nowej nakładki – 1.044,40 m2  

Jaszczurówka Bory – wykonanie nowej nakładki – 626,00 m2  

Janosówka – wykonanie nowej nakładki – 762 m2  

Bulwary Słowackiego – wykonanie nowej nakładki – 1.205,40 m2  

Do Bristolu – wykonanie nowej nakładki – 356,00 m2  

Droga na Szymoszkową – wykonanie nowej nakładki – 890,00 m2  

Tatary – wykonanie nowej nakładki – 1.935,00 m2  

Harenda – wykonanie nowej nakładki – 1.290 m2 

Karłowicza – wykonanie nowej nakładki - 3.485,20 m2 remont chodnika - 669 m2  

Modrzejewskiej – wykonanie nowej nakładki – 1.242,70 m2  

Na Wilcznik – wykonanie nowej nakładki – 1.884,30 m2  

Ustup – wykonanie nowej nakładki – 2.283,20 m2  

Tuwima – wykonanie nowej nakładki – 1.562,50 m2  

Zwierzyniecka – wykonanie nowej nakładki – 1.628 m2  

Partyzantów - wykonanie nowej nakładki – 758 m2  

Łosiówki - ułożono nawierzchnię z płyt ażurowych na powierzchni 542, 50 m2 

Mraźnica – ułożono nawierzchnię z płyt ażurowych na powierzchni 993,20 m2 

Nowotarska – remont kolektora burzowego 

Choćkowskie – wykonano wyrównanie drogi z tłucznia na powierzchni 752 m2 

2. Ponadto utwardzono pobocza frezem: 

Walkosze na powierzchni 704 m2 

Gawlaki na powierzchni – 652,50 m2 

Hrube Niżne na powierzchni – 250 m2 

Hrube Wyżne na powierzchni – 318 m2 

3. Uzupełniano również na bieżąco ubytki masą na gorąco na powierzchni - 6.597,92 m2 

między innymi na ulicach: 

Aleje 3 Maja, Br. Czecha, Zamoyskiego, Chałubińskiego, Droga do Olczy, Kasprusie, 
Księdza Stolarczyka, Kaszelewskiego, Szymony, Króle, Walowa Góra, Jagiellońska, Do 
Samków, Do Białego, Sienkiewicza, Jagiellońska, Gawlaki, Kiełbasówki, Przewodników 
Tatrzańskich, Droga na Bystre. Wykonano remont kładki drewnianej nad Oczkiem 
Wodnym na ul. Krupówki, na Mrowcach oraz na drodze na Gubałówkę.  

4. Zamontowano 13 włazów samopoziomujących tj. 11 w ul. Chałubińskiego, 2 na Drodze 
na Bystre. 

5. Przełożono 120 m2 chodnika w Al.3-go Maja, 25 m2 na ul. Gładkie, 20m2, na ul. 
Zaruskiego.  

6. Zabezpieczono skarpę na ul. Smrekowej. 
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W 2018 r. na remonty wydatkowano kwotę 6 029 944,77 zł 

Źródło Wydział Drogownictwa i Transportu 

!  
Źródło Wydział Drogownictwa i Transportu 

REMONTY BIEŻĄCE
2014 2015 2016 2017 2018

Razem 4 491 362,67 zł 7 845 037,26 zł 4 064 162,42 zł 8 709 628,79 zł 6 029 944,77 zł

Nowe 
nakładki 1 395 393,53 zł 3 383 955,34 zł 1 664 364,44 zł 4 475 510,58 zł 3 720 096,24 zł

Nowe 
nawierzchnie 

z płyt
561 505,95 zł 728 685,78 zł 328 280,42 zł 510 824,86 zł 453 853,43 zł

Remonty 
chodników 320 551,65 zł 962 751,30 zł 509 883,49 zł 1 768 268,74 zł 311 609,81 zł

Uzupełnieni
e ubytków ----- 1 240 838,83 zł 461 289,51 zł 905 559,90 zł 766 553,18 zł

Pozostałe 
prace 2 213 911,54 zł 1 528 806,01 zł 1 100 344,57 zł 1 049 464,71 zł 777 832,12 zł

Wartość środków przeznaczanych na remonty 
w latach 2014 - 2018

0,00 zł

2 250 000,00 zł

4 500 000,00 zł

6 750 000,00 zł

9 000 000,00 zł

2014 2015 2016 2017 2018

6029944,7721

8709628,79

4064162,4218

7845037,26

4491362,67
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*  
 
IV. REALIZACJA PLANU TRANSPORTOWEGO W 2018 R. 
18 maja 2017 r. uchwałą Rady Miasta Zakopane został przyjęty Plan zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego dla Zakopanego na lata 2017 – 2025 z kierunkiem do 
2030 r.  

Jest to akt prawa miejscowego, określający zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania 
regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym na obszarze miasta.  

Celem strategicznym Planu jest poprawa dostępności zewnętrznej i wewnętrznej 
Zakopanego i okolicznych gmin poprzez rozwój zrównoważonego systemu transportu 
zbiorowego w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony unikalnych 
walorów przyrodniczych i kulturowych miasta i regionu.  

Realizacja planu transportowego ma doprowadzić do osiągnięcia celu operacyjnego, jakim jest 
osiągnięcie stanu zrównoważonego transportu, poprzez poprawę obsługi transportowej 
miasta, zmniejszenie zatłoczenia i poprawę dostępności dla mieszkańców i przybyszów 
oraz celów cząstkowych takich jak:  

zwiększenie udziału przewozów transportem zbiorowym,  

skrócenie czasu przejazdu w transporcie zbiorowym,  

zmniejszenie zatłoczenia w ruchu drogowym,  

zmniejszenie transportochłonności na terenie miasta z ograniczeniem emisji gazów 
cieplarnianych,  

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących od ruchu pojazdów,  

Wartość środków przeznaczanych na remonty

0,00 zł

1 250 000,00 zł

2 500 000,00 zł

3 750 000,00 zł

5 000 000,00 zł

2014 2015 2016 2017 2018

Nowe nakładki 
Nowe chodniki
Nawierzchnie z płyt
Pozostałe remonty
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wzrost udziału ruchu pieszego i rowerowego.  

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

Zgodnie z zapisami planu, wzbogacono ofertę biletów czasowych. Do funkcjonujących 
wcześniej biletów miesięcznych dodano bilety dobowe oraz 3 dniowe, obniżono cenę biletów 
miesięcznych na wszystkie linie. Uchwała w tej sprawie została przyjęta przez Radę Miasta 
Zakopane 28 grudnia 2018 r.  

W 2018 r. realizowano zadanie integracji taryfowej. Na podstawie podpisanej 27 kwietnia 2018 
r. umowy z przewoźnikiem kolejowym Przewozy Regionalne odbywa się honorowanie wybranych 
biletów przewoźnika w Zakopanem.  
W 2018 r. Zakopane dołączyło do systemu Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej. Od grudnia 
za pomocą 5 automatów biletowych znajdujących się przy popularnych przystankach, można 
kupić bilety zakopiańskiej komunikacji miejskiej, bilety na regionalne przewozy kolejowe na 
Małopolski, a także bilety komunikacji miejskiej kilku małopolskich miast. Natomiast bilety 
zakopiańskiej komunikacji miejskiej można kupić w aplikacji oraz biletomatach Małopolskiej 
Karty Aglomeracyjnej, znajdujących się w miastach uczestniczących w MKA oraz w pociągach 
regionalnych.  

W 2018 r. realizowane lub przygotowywane były inwestycje wspomniane w Planie 
Transportowym. Zawarto umowy i trwała realizacja inwestycji na dworcu kolejowym w celu 
utworzenia Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego. Ponadto przygotowywano przetarg 
na stworzenie centrum przesiadkowego przy dolnej stacji kolejki linowej na Kasprowy Wierch 
wraz z modernizacją placu w Kuźnicach. Poprawiono dostępność dla pieszych i rowerzystów na 
Równiach Krupowych, utworzono drogę dla rowerów na ul. Przewodników Tatrzańskich oraz 
Bronisława Czecha oraz z myślą o rowerzystach zmodernizowano Drogę na Gubałówkę i Drogę 
St. Zubka.  
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KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE 

I. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA 
Do zadań własnych gminy należą również sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych oraz 

innych instytucji kultury, a także ochrony i opieki nad zabytkami położonymi na jej terenie. 

W 2018 r. Miasto Zakopane zorganizowało następujące wydarzenia: 

Imprezy patriotyczne 

obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych, 

obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

Dzień Sybiraka, 

obchody 100-lecia powstania Rzeczypospolitej Zakopiańskiej, 

obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości 

Imprezy kulturalne 
IX i X Festiwal Kolęd, Pastorałek i Pieśni 
Bożonarodzeniowych, 
Dudaskie Ostatki, 
XIII Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej „Szukałem 
Was...” Zakopane 2018, 
XVI Dni Zakopanego, 
IX Festiwal Góralskich Zespołów Regionalnych „O 
Złote Kierpce”, 
wystawę plenerową Barbary Dorell „Zakopane – 
biografia” i „Rok twórczości rodzimej”, 
Konkurs na wiersz o tematyce górskiej im. Tadeusza 
Staicha, 
Festiwal „Inspirowane Górami” im. Ewy i Macieja 
Berbeków, 
koncert „Różaniec sybiracki”, 
otwarcie szopki Bożonarodzeniowej przy Urzędzie 
Miasta Zakopane, 

koncert sylwestrowy w wykonaniu Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej. 

Ponadto współorganizowano następujące przedsięwzięcia:  
Noc Muzeów,  
spektakle teatralne dla zakopiańskich dzieci w Teatrze Witkacego,  
Dzień Dziecka,  
spotkania „Czarne na Białym”,  
Jubileusz SP nr 1 w Zakopanem,  
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koncerty w zimowej strefie kibica podczas konkursu skoków,  
taneczne zajęcia artystyczna dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych, warsztaty 
rękodzieła ludowego w Czerwonym Dworze,  
wystawę Grand Press Foto w Zakopanem,  
Święto 13 maja Matki Boskiej Fatimskiej,  
Galę dla Olimpijczyków,  
Przegląd Musztry Klas Mundurowych,  
Czytanie Josepha Conrada,  
Święto ulicy Strążyskiej,  
koncert Gali Mozartowskiej i Wierchowe nuty, 
50. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich,  
premierę filmu „Ostatni Górale”,  
spotkanie w salonie Państwa Wojtyłów w Wadowicach z tatrzańską choinką, 
 festyn rodzinny Mikołajki miejskie,  
imprezę masową Sylwester z TVP2 
piknik parafialny w kościele Św. Krzyża, 

W 2018 r. wydano następujące książki: 
„Konie na Skalnym Podhalu” autorstwa Szymona Bafii,  
„Kronika Zakopanego podczas kadencji Burmistrza Leopolda Winnickiego”,  
„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. 

Zrealizowano 3 filmy promocyjne dotyczące historii Miasta: 
Dudaski Tłusty Czwartek,  
Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej,  
50 MFFZG ( 6 etiud)  

Popularyzacja Zakopiańskiego dziedzictwa Kulturowego 

W 2018 r. realizowany był Projekt „Popularyzacja 
Zakopiańskiego dziedzictwa Kulturowego” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
Działanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz 
udostępnianie dziedzictwa kulturowego.  
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Działania zrealizowane w jego ramach to: 

Organizacja warsztatów sztuki i rękodzieła podhalańskiego oraz zakup materiałów do 
warsztatów.  

Wykonanie muzycznych ławek kamiennych.  

Wydanie albumów „50 lat Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem” oraz 
„Kalejdoskopowy świat. Z historii kiermaszów sztuki ludowej w Zakopanem w latach 1968-2017” 
autorstwa Jolanty Flach. 

Imprezy masowe 

W roku 2018 wydano 8 decyzji w sprawie organizacji imprez masowych. 

II. NAGRODY BURMISTRZA 
W 2018 r. doroczne Nagrody Burmistrza przyznano: Apoloniuszowi Rajwa, Zofii Kubiniec – 
Stanuch oraz Marcinowi Zielińskiemu. 

III. WSPÓŁPRACA MIASTA ZAKOPANE Z ZAKRESU KULTURY, 
SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI Z 
ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI 
Współpraca w roku 2018 miała charakter finansowy oraz pozafinansowy. 

1. Pozafinansowe formy współpracy to: 

prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych realizujących 
zadania publiczne na stronie Urzędu Miasta Zakopane; 

promowanie osiągnięć i działalności organizacji pozarządowych prowadzonej na rzecz 
mieszkańców oraz informowanie o realizowanych przez nie projektach; 

informowanie o zadaniach publicznych, realizowanych w danym roku wraz  
z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację tych zadań, 
oraz o ogłaszanych konkursach ofert na projekty realizacji zadań publicznych, a także 
sposobach ich rozstrzygnięć; 

przekazywanie informacji za pośrednictwem internetu, mediów lokalnych  
i regionalnych o realizacji zadań publicznych; 

udostępnianie organizacjom pozarządowym pomieszczeń Urzędu Miasta Zakopane w celu 
odbywania spotkań i realizacji projektów służących mieszkańcom (Podhalański Uniwersytet 
Trzeciego Wieku); 

informowanie o różnego rodzaju szkoleniach dot. organizacji pożytku publicznego;  
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2. Współpraca o charakterze finansowym polegała na zlecaniu realizacji zadań z zakresu kultury, 
sztuki, ochrony 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 zadania zostały przeznaczone środki w wysokości 350.000,00 
złotych. 

!  

Źródło: Wydział Kultury UM Zakopane 

Środki te przekazano 14 podmiotom, które zrealizowały 18 zadań, co zostało przedstawione w 
tabeli poniżej:  

Podział środków przeznaczonych na 
dofinansowanie realizacji zadań z zakresu 

kultury

0,00%

15,00%

30,00%

45,00%

60,00%

Organizacja festiwali, koncertów, konkursów, przeglądów, itp.
Edukacja kulturalna
Organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej 
Upowszechnianie, promocja i popularyzacja kultury i sztuki
Wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych książek i czasopism 

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY

L.P. PODMIOT WYDARZENIE PRZYZNANA 
DOTACJA (ZŁ)

Organizacja festiwali, koncertów, konkursów, przeglądów, plenerów, warsztatów, konferencji, 
wystaw artystycznych i historycznych oraz spektakli teatralnych
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1.
1 

Stowarzyszenie Kobieca 
Transmisja

Festiwal Zakopiańskie Lato Teatralne - 
Letni Teatr w Muszli Koncertowej

29 940

2.
2 

Towarzystwo Muzyczne im. 
Karola Szymanowskiego

41 Dni Muzyki Karola Szymanowskiego 
w Zakopanem

45 000

3.
3 

Fundacja "Musica Mundana" Jubileuszowa XX Zakopiańska 
Akademia Sztuki 2018–

40 000

4.
4. 

Stowarzyszenie Twórczo 
Artystyczno Projektowe 

Kreacja

IV Pejzaż Górski 2018 ( czerwiec – 
wrzesień)-

6 600

5.
5. 

Stowarzyszenie Twórczo 
Artystyczno Projektowe 

Kreacja

XIV Elektroniczne Zaduszki 2018 
(październik-listopad)-

7 100

6.
6. 

Samodzielne Koło Terenowe 
Nr 67 STO w Zakopanem

Rok dla Niepodległej 5 981

7.
7 

Samodzielne Koło Terenowe 
Nr 67 STO w Zakopanem

Eliminacje Powiatowe Talenty 
Małopolski 2018

2 479

8.
8 

Stowarzyszenia Spotkania z 
Filmem Górskim

14.Spotkania z Filmem Górskim 45 000

9.
9 

Stowarzyszenie im. 
Mieczysława Karłowicza w 

Zakopanem

Spektakl Teatralny DNA w Teatrze im. 
Stanisława Ignacego Witkiewicza w 

Zakopanem –

17 500

Wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych książek i czasopism

Stowarzyszenie Muzeum 
Harcerskie im. Olgi i 

Andrzeja Małkowskich

Wydanie książki „Andrzej 
Małkowski. Korespondencje 

1911-1919”

10 100

Stowarzyszenie Pura Vida Zakopane od podstaw – 
wydawnictwo, wystawa i strona 

internetowa-

6 700

Organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej

Związek Podhalan 
Oddział Zakopane

Prowadzenie zespołu im. „Klimka 
Bachledy”

6 000

Upowszechnianie, promocja i popularyzacja kultury i sztuki

Tatrzańska Fundacja 
Muzyczna

Kolęduje Polska Cała. Kolędy 
patriotyczne w chwilach niedoli narodu 

polskiego powstałe oraz pastorałki 
ucieszne dla rozweselenia ludu polskiego 

śpiewane (płyta CD)

21 500

Związek Podhalan Oddział 
Zakopane

Święto ulicy Kościeliskiej 6 500
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Źródło: Wydział Kultury UM Zakopane 

Współpraca Gminy Miasto Zakopane w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 
odbywała się również poprzez zlecanie organizacjom pozarządowym dodatkowych zadań: 

Związek Podhalan Oddział Zakopane – 5.000 zł dla zespołu im. Klimka Bachledy za koncert 
w ramach Festiwalu Kolęd „Dobrze ześ sie Jezu pod Giewontem zrodzieł…” oraz 11.070 zł 
za organizację i przejazd Banderii Konnej na Święto Niepodległości 11 listopada 2018r. 

Stowarzyszenie MdPM w Zakopanem – 3.800 zł – zajęcia artystyczne dla dzieci podczas ferii 
zimowych w 2018r. 

Fundacja „Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości” – 6.000 zł –organizacja IX 
Zakopiańskich Spotkań Antropologicznych „Słabość” oraz 10.000 zł – organizacja 8 spotkań 
autorskich „Czarne na białym” 

Parafia MB Objawiającej Cudowny Medalik w Zakopanem – Olczy – 5.000 zł – dla 
Parafialnego Regionalnego Zespołu „Giewont” za wyjazd z zakopiańską choinką do Domu 
Ojca Św. Jana Pawła II do Wadowic oraz Koncert Kolędowy podczas otwarcia szopki 
Bożonarodzeniowej przed Urzędem Miasta ZakopanE 

Fundacja im. Antoniego Rząsy – 8.800 zł – warsztaty artystyczne w czasie wakacji 2018r. 

Tatrzańska Fundacja Muzyczna – 14.000 zł – koncert „Różaniec Sybiracki” oraz  27.000 zł – 
koncert sylwestrowy w Kinie „Sokół” 

W roku 2018 Miasto Zakopane uhonorowało działalność następujących organizacji 
pozarządowych za szczególne osiągnięcia w zakresie upowszechniania i ochrony kultury 
przyznając nagrody finansowe: 

Związek Podhalan Oddział Zakopane – 3.000 zł – dla zespołu im. Klimka Bachledy za 
współorganizację 50. MFFZG 

Fundacja im. Antoniego 
Rząsy

Promocja twórczości wybitnego 
zakopiańskiego artysty - Antoniego Rząsy 
na arenie międzynarodowej w 99 rocznicę 

urodzin

7 300

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Twórczości Jana 

Kasprowicza

Muzeum Jana Kasprowicza w służbie 
polskiej kultury w roku jubileuszowym 

2018 (100- lecie odzyskania 
niepodległości Polski, 50 – lecie śmierci 

Marii Kasprowiczowej)

47 700

Edukacja kulturalna

Podhalański Uniwersytet 
III Wieku

Edukacja i aktywizacja społeczna osób 
starszych

34 500

Stowarzyszenie Pura Vida Miasto Zakopane wczoraj, dziś i jutro 10 100
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Parafia MB Objawiającej Cudowny Medalik w Zakopanem – Olczy – 3.000 zł – dla 
Parafialnego Regionalnego Zespołu „Giewont” za współorganizację 50. MFFZG 

Związek Podhalan Oddział Związku przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na 
Krzeptówkach – 1.500 zł – za współorganizację wydarzeń kulturalnych o charakterze 
regionalnym. 

Ponadto Miasto Zakopane przyznało następujące nagrody finansowe za organizację imprez i 
spotkań patriotycznych dla młodzieży i mieszkańców Zakopanego: 

Związek Inwalidów Wojennych RP – 3.000 zł 

Światowy Związek Żołnierzy AK – 3.000 zł 

W 2018 r. całkowita kwota przekazana przez Miasto Zakopane organizacjom 
pozarządowym dla zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 
wyniosła 454.170,00 zł. 

IV. DZIAŁALNOŚĆ ZAKOPIAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY 
W  ciągu 2 i  pół roku działalności ZCK uruchomiło nowe przestrzenie kulturalne, instytucje 
i wydarzenia. W  2016 roku w  strukturze ZCK znalazła się MIEJSKA GALERIA SZTUKI, 
która dzięki nowej polityce wystawienniczej i  promocyjnej stała ważnym miejscem prezentacji 
sztuki wybitnych Artystów z  Polski i  nowych projektów dedykowanych lokalnym Twórcom, 
jednocześnie znacząco zwiększając liczbę widzów i  aktywnych odbiorców wydarzeń w Galerii. 
Miejska Galeria Sztuki im.  Władysława hr. 
Zamoyskiego w  Zakopanem prezentuje przede 
wszystkim współczesną sztukę polską. W  jej 
przestrzeniach organizowane są również 
spotkania autorskie, oprowadzania kuratorskie, 
warsztaty plastyczne, koncerty kameralne, 
spotkania literackie i promocje książek. 

Wraz z powstaniem ZCK w Galerii zainicjowano 
k i l k a b a r d z o w a ż n y c h p r o j e k t ó w 
wystawienniczych m.in. ALFABET SZTUKI, 
k tóreg o kura torska koncepc ja zak łada 
alfabetyczną prezentację znaczących osobowości artystycznych, kształtujących współczesny 
wizerunek polskiej sztuki. W  dwóch pierwszych edycjach prezentowane były prace m.in. 
Abakanowicz, Althamera, Baja, Bałki, Bereźnickiego, Ciecierskiego, Cześnika, Dwurnika, 
Dyrzyńskiego, Eidrigeviciusa, Eysymont, Falender, Fałata, Filonika, Fobera. Od roku 2016 
odbywa się wystawa ARTYŚCI ZAKOPIAŃSCY, prezentująca dorobek twórczy całego 
współczesnego środowiska zakopiańskich plastyków. Wystawa Artyści Zakopiańscy 2018 
posiadała dodatkowy, bogaty i kulturowy kontekst historyczny, gdyż prezentowane prace w dużej 
części w warstwie treściowej i estetycznej nawiązywały do 50-lecia MFFZG.  

Reaktywowany został również SALON MARCOWY wraz z  PRZEGLĄDEM FILMÓW 
O SZTUCE. W 2017 ogłoszony został 1. Ogólnopolski Konkurs Malarski „Moje Zakopane”. 
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Laureaci tego konkursu: Małgorzata Andrzejewska i Marcin Krawczyk w miesiącu październiku 
2018 r. mieli swoją wystawę indywidualną w  dużej sali Galerii. W  okresie Świąt Bożego 
Narodzenia i ferii zimowych Galeria co roku organizuje Zakopiańskie Targi Sztuki. 

Nowo powołaną do życia i prowadzoną przez ZCK 
instytucją jest Centrum Kultury Rodzimej w  willi 
Czerwony Dwór, unikalne miejsce dedykowane 
Twórcom i Artystom podhalańskim. Czerwony Dwór 
– zabytkowa willa w  stylu zakopiańskim, w  której 
mieszkali m.in.  Artur Rubinstein, Stefan Żeromski 
i  Karol Szymanowski – zaprasza mieszkańców 
Zakopanego i turystów do zwiedzania.  

Od 16 sierpnia 2018 r. dla zwiedzających dostępnych 
jest kilka wyjątkowych wystaw. To właśnie tutaj, po 
wielu latach, znów bije serce dawnego Zakopanego. 
Decyzją Burmistrza Miasta Zakopane Leszka Doruli 
– obiekt przeznaczony został na Centrum Kultury 
Rodzimej, promujące sztukę ludową. Twórcy ludowi pracujący dotychczas w zaciszu domowym 
zyskali miejsce, w którym mogą teraz zaprezentować swój dorobek. 

Pod egidą Czerwonego Dworu odbywają się warsztaty z  popularyzacji zakopiańskiego 
dziedzictwa kulturowego, wykłady, wieczory autorskie, wystawy. Jedną z  nich była ekspozycja 
„Warsztat i kunszt. Lutnictwo i  inne pasje rodziny Mardułów”. Na wystawę składały się pięknie 
zdobione meble, rękodzieło, pamiątki oraz instrumenty.  

W Czerwonym Dworze można obejrzeć również stałą ekspozycję malarstwa na szkle 
zakopiańskich artystów oraz wystawy związane z  jubileuszem 50-lecia Międzynarodowego 
Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Siłą tego niezwykłego miejsca jest autentyzm, a najważniejszą 
wartością żywa tradycja ludowa przekazywana z pokolenia na pokolenie. Niezależna od upływu 
czasu i panujących trendów.  

ZCK nadzoruje działalność programową stworzonego 
przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo w 
Zakopanem pierwszego studyjnego Kina Miejsce, 
które jest miejscem upowszechniania szeroko pojętej 
wiedzy o kulturze i sztuce filmowej, miejscem łączenia 
kinofilskiej przyjemności z  kulturą, edukacją filmową 
i  sztuką  nowych mediów. Osoby przychodzące do 
Miejsca mają okazję uczestniczyć w  wydarzeniach 
filmowych oraz obcować z  różnorodną sztuką. Kino 
daje możliwość spotkania z  ciekawymi ludźmi, uczy 
myślenia i tworzy historię, dlatego celem nowego kina, 
poprzez kreatywność, pomysłowość i  zaangażowanie 
ludzi, jest budowanie mocnej pozycji na rynku instytucji kultury w Zakopanem.  

Kino Miejsce zostało wpisane do Sieci Kin Studyjnych i  Lokalnych, a  było to jedno 
z ważniejszych założeń, kolejne to Europa Cinemas. ponadto udział w ogólnopolskim projekcie 
Święto Kina. Został uruchomiony projekt Kino Szkoła – edukacja poprzez film – w kwietniu 
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CZERWONEGO DWORU W 

HISTORII I KULTURZE 
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„JESTEM PRZEKONANY, ŻE 

BĘDZIE ON SŁUŻYŁ LUDZIOM, 
KTÓRZY MAJA TALENT. 
NAJWAŻNIEJSZE, ŻEBY 

GÓRALE, KTÓRZY CENIĄ 
TRADYCJĘ ZNALEŹLI TU SWOJE 

MIEJSCE”  



odbyły się pierwsze zajęcia. Odbywają się tam pokazy specjalne, pokazy dla szkól, retransmisje, 
ponadto: poRANKI w kinie, pokazy przedpremierowe, filmy zrekonstruowane cyfrowo, Święto 

Kina, Dyskusyjny Klub Filmowy, Dni tematyczne. 

Kolejny filmowy projekt ze wsparciem sponsorskim to 
n o w a o d s ł o n a K i n a L e t n i e g o n a  P l a c u 
NIEPODLEGŁOŚCI, dostępnego przez 62 dni w roku 
bezpłatnego projektu z wielkimi dziełami filmowymi. 

Oczekiwaną przez młodzież zakopiańską, dedykowaną 
ich aktywnościom i ambicjom, otwartą przestrzenią jest 
Kulturalny Plac Niepodległości, który zaprasza 
wszystkich gości i  mieszkańców Zakopanego do 
wspólnej aktywności i  relaksu. Kulturalny Plac 
Niepodległości to  stały program warsztatów, treningów 
i twórczych inicjatyw, ale także występy artystyczne oraz 

moc niespodzianek i  dodatkowych atrakcji. Młodzież koordynująca wydarzenia otrzymała 
wsparcie rzeczowe, finansowe i  promocyjne. Projekt jest już zadaniem stałym, oczekiwanym 
rokrocznie przez Jego Twórców – to wspólna przestrzeń miejska oddana młodym ludziom – 
mieszkańcom i turystom. 

ZCK - Wybrane dane statystyczne za 2018 rok 

V. WSPÓLNE PROJEKTY I DZIAŁANIA ZINTEGROWANE W 
OBSZARZE PRZESTRZENI MIEJSKICH 
1. Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości 

W roku 2018 obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W obchody 
tej niezwykle ważnej rocznicy aktywnie włączyło się Miasto Zakopane, które co należy podkreślić, 
jako pierwsze odzyskało wolność.  

Miejska Galeria Sztuki Centrum Kultury 
Rodzimej w willi 
Czerwony Dwór

wystawy 8 9

pozostałe spotkania, odczyty, 
prelekcje, przedstawienia, 

koncerty

16 21

warsztaty, lekcje 3 61

frekwencja 11.326 8.304

wydawnictwa 5 5

nakład 1.900 3.050
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Obchody rozpoczęła inscenizacja "Rzeczypospolita Zakopiańska" w wykonaniu Aktorów Teatru 
Witkacego, Uczniów szkół zakopiańskich, Mieszkańców oraz klasy mundurowej z Nowego Sącza. 
Spektakl zaprezentowany został dokładnie 100 lat po przyjęciu przysięgi przez Prezydenta 
Stefana Żeromskiego na Zakopiańskim Rynku od przedstawicieli mieszkańców.  

!  

Telewizja Polska pokazała także film dokumentalny „Rzeczpospolita Zakopiańska”, którego 
pomysłodawcą był śp. Wojciech Mróz. Film opowiada o wydarzeniach z października 1918 r., 

kiedy to „w kurorcie pod Giewontem” w 
imieniu odradzającego się Państwa Polskiego 
powołano Radę Narodową, która oficjalnie 
przejęła władzę nad wojskiem, policją i 
urzędami w Zakopanem. Prezydentem, 
sprawującym swój urząd przez dwa tygodnie 
od 31 października do 16 listopada 1918r., 
został pisarz i społecznik Stefan Żeromski.  

 „Rzeczpospolita Zakopiańska” stała się 
jednym z pierwszych skrawków niepodległej 
Polski. 16 listopada Rada Narodowa w 
Zakopanem została rozwiązana. Władzę 

przejęły organy nowo tworzącego się Rządu 
Polskiego. Historia prowadząca do powstania „Rzeczpospolitej Zakopiańskiej” przedstawiona 
została na szerokim tle burzliwych walk o niepodległą Polskę.  

W ramach obchodów Teatr im. St. I. Witkiewicza na zlecenie miasta przygotował piękny koncert 
pieśni patriotycznych pt. "Wyzwolone sny. Czyli Rzecz o Nie-pospolitej" opowiadający piosenką 
o historii polskiej wolności. 
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W Miejskiej Galerii Sztuki pokazano wystawę 
„Rzeźba w drewnie w twórczości polskich 
artystów 1918-2018”. 

G łówne uroczys to śc i odby ły s ię w 
Sanktuarium Narodowym Matki Bożej 
Fatimskiej na Krzeptówkach. Wzięły w nich 
udział poczty sztandarowe, władze miasta i 
powiatu, radni, przedstawiciele miejskich 
instytucji oraz wielu mieszkańców naszego 
miasta.  

Mszy Świętej przewodniczył JE ksiądz biskup 
Damian Muskus, który podczas homilii 
zwracał uwagę na przywiązanie mieszkańców Podhala do Ojczyzny.  

W procesji z darami wziął udział burmistrz Leszek Dorula, który przekazał Sanktuarium polską 
flagę podarowaną Zakopanemu przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.   

Po zakończonej Eucharystii odbyło  się wmurowanie  w Narodowym Miejscu Pamięci urny z 
ziemią, przywiezioną przez harcerzy ZHP z Westerplatte.   

Następnie w uroczystym pochodzie, któremu towarzyszyła złożona ze 100 koni góralska 
banderia, uczestnicy przeszli ulicami Zakopanego na Nowy Cmentarz, gdzie odbyła się dalsza 
część uroczystości.  

Pod Kwaterą Legionową, przy 
d ź w i ę k a c h p i e ś n i 
niepodległościowych   w wykonaniu 
Hanki Rybki, uczestnicy złożyli 
k w i a t y p r z y p o m n i k u 
upamiętniającym tych, którzy polegli 
w walce o wolność Ojczyzny.  

W przygotowanie uroczystych 
obchodów włączyły się organizacje 
pozarządowe, instytucje kultury oraz 
Starostwo Tatrzańskie. 

Wszystkie wydarzenia znalazły się w programie „Niepodległa,” a tym samym uzyskały 
Patronat Honorowy Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Prezydent wystosował także 
okolicznościowy list, który został odczytany w dniu 31 października 2018 roku, w stulecie 
odzyskania niepodległości przez Zakopane. 

2. 50. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich 
Zakopiański Festiwal jest prestiżową i uznaną imprezą folklorystyczną, nie tylko w kraju, ale i 
zagranicą. Przez minione 50 lat uczestniczyło w nim blisko 600 zespołów zagranicznych z 
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kilkudziesięciu krajów oraz ponad 200 grup polskich. 
Festiwal przyciąga zespoły z różnych kontynentów, 
pragnące stanąć do rywalizacji o najważniejsze trofeum 
"Złotą Ciupagę".  

Festiwal jest też jednym z najistotniejszych elementów 
tworzących niepowtarzalny klimat Zakopanego i jego 
kulturowy krajobraz. To jedyna w swoim rodzaju 
impreza, a zarazem atrakcyjna propozycja w ofercie 
turystycznej miasta, która przyciąga rzesze fanów z całej 

Polski. Turyści przybywają pod Giewont, by z góralami z różnych zakątków świata przeżyć 
folklorystyczną przygodę.  

To ważne wydarzenie dla samych górali podhalańskich, którzy mogą umacniać swą wspólnotową 
więź, regionalną tożsamość, przywoływać i wskazywać najbardziej wartościowe elementy swej 
kultury. Mieszkańcy podhalańskich miejscowości, odrywając się od codziennych obowiązków, 
mogą spotkać się ze sobą w festiwalowej wiosce, by w niecodziennej atmosferze, przy ognisku i 
dobiegających z namiotu dźwiękach góralskiej muzyki porozmawiać i zaśpiewać.  

Podczas Jubileuszu można było podziwiać także występy zespołów, które w ciągu 50 lat 
otrzymały Złote Ciupagi w tym także czterech istniejących do dzisiaj zespołów zakopiańskich: 
im. Klimka Bachledy, im. Bartusia Obrochty, Holny i Budorze.  

Wiele imprez towarzyszących festiwalowi uatrakcyjnia co roku to wielkie święto, proponując 
szereg atrakcji dla miłośników rękodzieła podczas Kiermaszu Sztuki Ludowej, muzyki folkowej 
oraz inspirowanej muzyką góralską podczas organizowanych koncertów. W ramach 50. 
Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich po raz pierwszy odbył się również 
Jarmark Świętej Cecylii - Targowisko Instrumentów. W ramach Festiwalu Miasto Zakopane 
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p o d p i s a ł o u m o w y o 
współpracy z Instytutem 
Dziennikarstwa i Komunikacji 
Społecznej Uniwersytetu Jan 
Pawła II w Krakowie oraz 
Państwową Wyższą Szkoła 
Zawodową w Nowym Targu.  

Edycję Jubileuszową objęli 
Patronatem Honorowym 
Pan Prezydent Andrzej Duda 
wraz z Małżonką Agatą 
Kornhauser  - Duda. 

3. Cool_turalny Człowiek 

Program ma na celu zapoznanie dzieci, młodzieży, a także mieszkańców Zakopanego z 
ofertą proponowaną przez instytucje i stowarzyszenia. Program skierowany jest głównie do 
rodzin, zachęca do wspólnego spędzania czasu na wydarzeniach organizowanych m.in. przez: 
Urząd Miasta Zakopane, Zakopiańskie Centrum Kultury, Muzeum Tatrzańskie, Tatrzański Park 
Narodowy, Starostwo Tatrzańskie, Tatrzańską Agencję Rozwoju Promocji i Kultury, Miejską 
Galerię Sztuki im. Wł. Hr. Zamoyskiego, Miejską Bibliotekę Publiczną im. St. Żeromskiego, 
Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie, Teatr im. St. I. Witkiewicza, Towarzystwo Miłośników 
Teatru im. H. Modrzejewskiej, Galerię „Strug” przy ZSP im. Antoniego Kenara, Galerię 
Antoniego Rząsy, Stowarzyszenie im. M. Karłowicza, TCKiS "Jutrzenka", Muzeum Karola 
Szymanowskiego w willi „Atma”, Związek Podhalan Oddział Zakopane, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo w Zakopanem oraz inne organizacje 
pozarządowe. 

Otrzymane na początku roku karty (projektowane corocznie przez innego zakopiańskiego 
artystę) dzieci mogą zarejestrować poprzez internet. W ciągu roku uczestnicy potwierdzają na 
kartach uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, poprzez przybicie pieczątki organizatora. 
Młodsze dzieci zbierają 5 potwierdzeń, starsze 9. Uznawane jest jedno wydarzenie miesięcznie. 
Uczestnicy, którzy ukończą program, składają karty w Wydziale Kultury. Laureaci otrzymują 
atrakcyjne nagrody w postaci klocków, a także artykułów elektronicznych.  

Ponadto w ramach programu prowadzony jest dodatkowy konkurs w newsletterze 
Cool_turalnego Człowieka. Dzieci co miesiąc otrzymują pytania dotyczące historii 
Zakopanego, na które odpowiadają. Klasa i szkoła, z której najwięcej dzieci ukończyło program, 
otrzymują dodatkowe nagrody w postaci finansowej (szkoła) i opłaty za wycieczkę z 
przewodnikiem w Tatry (klasa). 

Corocznie program kończy około trzystu dzieci. Wszyscy uczestnicy otrzymują nagrody 
pocieszenia. W roku 2018 były to plecaczki z napisem Zakopane. Laureatką główną została 
uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem. Oprócz laptopa 
otrzymała także całoroczny karnet do Teatru im. St. I. Witkiewicza. 
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5. Festiwal Inspirowanie Górami 

Festiwal interdyscyplinarny "Inspirowane 
Górami..." organizowany jest przez 
Bur mistrza Miasta Zakopane, by 
upamiętnić nadanie w 1933 roku 
Zakopanemu praw miejskich. Ma na celu 
pokazanie twórczości w różnych 
dziedzinach, której źródłem jest 
fascynacja górami, w  tym także Tatrami 
oraz miastem leżącym u ich podnóża, 
jego ciekawą historią i kulturą. Został 
zainicjowany w 2012 roku z potrzeby 
ukazania z jawisk kul tura lnych w 
kształtowaniu twórczego środowiska 
Zakopanego, w którym żyjemy i gościmy 
tak licznie przybywających ludzi spragnionych odpoczynku.  

W programie festiwalu pokazujemy przede wszystkim dzieła plastyczne, literackie, muzyczne, 
teatralne i filmowe, w których odzwierciedla się majestatyczne piękno gór. Pragniemy podczas 
naszych wydarzeń ukazywać rozmaite możliwości spełniania pasji związanych z górami, nie tylko 
poprzez twórczość artystyczną. 

Od trzeciej edycji Festiwal jest dedykowany 
Maciejowi Berbece, który w 2013 roku 
zginął na Braod Peak, a od roku 2018 także 
Jego żonie Ewie Dyakowskiej-Berbece. 
Gdy w 2012 roku pojawiła się idea 
Festiwalu „Inspirowane górami…”, Ewa i 
Maciej Berbekowie opracowali logotyp, 
druki i wystawy.  

Maciej Berbeka łączył pasje górskie i 
artystyczne. Spędzał liczne biwaki w 
upatrzonych kolebach. Jako instruktor 
taternicki i toprowski towarzyszył 
narodzinom i dojrzewaniu pasji górskich. 

Ci, którzy z nim chodzili w góry, opowiadają, że związawszy ich liną, często mówił: „A teraz będę 
was pasł!...”. Jak przewodnik i opiekun. 

Ewa Dyakowska-Berbeka przez wiele lat projektowała oprawę plastyczną i scenografie w Teatrze 
im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, podczas Międzynarodowego Festiwalu Ziem Górskich, 
sztandary przedstawiające znanych Zakopiańczyków (2008), logotyp Festiwalu Twórczości 
Chrześcijańskiej Szukałem Was… Spod jej ręki wyszły zaproszenia i plakaty na Rok Mieczysława 
Karłowicza i Tytusa Chałubińskiego (2009), Rok Witkiewiczów, scenografia do Opery góralskiej 
o Janie Pawle II (2011), a także liczne projekty kartek, dyplomów, zaproszeń i upominków. W 
2014 roku zrealizowała w chorwackiej Opatii wystawę Spojrzeliśmy ku Tatrom. Z Zakopanego 
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do Lovranu. To także  Ewa i Maciej Berbekowie zaaranżowali Dom Pamięci Księdza Józefa 
Tischnera w Łopusznej. Fascynacja górami była widoczna w każdym ich działaniu, zarówno w 
życiu zawodowym jak i osobistym. 

W ramach festiwalu w 2018 r. odbyły się wystawy: Inspirowane Górami. Malarstwo Konsueli 
Madejskiej- Turskiej, Marek Kalmus „Tybetem malowane”, „Ewa w drodze” oraz szereg 
wydarzeń:  „Górskie migawki”. Spotkanie, wykład  i warsztaty fotograficzne Julity Chudko, pokaz 
filmu „Dremland” z udziałem twórcy Stanisława Berbeki, spektakl „Wanda” w reżyserii Marii 
Sadowskiej i Joanny Grabowieckiej w wykonaniu Teatru Polskiego z Bielska – Białej, 
podsumowanie projektu „Miasto Zakopane wczoraj, dziś i jutro” przeprowadzonego przez 
Stowarzyszenie „Pura Vida”, program muzyczno-taneczny „W irlandzkim rytmie” w wykonaniu 
zespołu Carrantuohill, recital Joanny Albrzykowskiej – Clifford. 

Ponadto, dzięki uprzejmości Pani Anny Maciejasz – Kamińskiej i Piotra Bąka wydano album 
„Kronika Miasta Zakopane w czasie kadencji Burmistrza Leopolda Winnickiego. Reprint z okazji 
85-lecia otrzymania praw miejskich przez Zakopane”, którego prezentacja odbyła się również 
podczas festiwalu. 

6. Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej 
Od trzynastu lat dzieci i młodzież z całej Polski spotykają się w Zakopanem, aby rozwijać swoje 
talenty, odpowiadając w ten sposób na jedno z ostatnich wezwań Jana Pawła II „Szukałem 
Was…”. Podczas festiwalowych dni poznają naukę i biografię Świętego Jana Pawła II. Uczestnicy 
rywalizowali również o nagrody Burmistrza Zakopanego w dziedzinie muzyki, literatury, teatru i 
plastyki,. Co roku festiwal jest odpowiedzią na papieskie słowa „Szukałem Was, teraz Wy przyszliście 
do mnie”. Gromadzi młodzież, która chce żyć i tworzyć w oparciu o wartości chrześcijańskie i 
naukę Jana Pawła II. Wieloletnia współpraca  z Księżmi Salwatorianami zaowocowała także 
prezentacją koncertu Laureata Festiwalu Piosenki Religijnej z Trzebnicy.  

Organizatorem festiwalu jest Burmistrz Miasta Zakopane przy współpracy zakopiańskich Parafii 
oraz Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej. Corocznie w Festiwalu bierze udział około 250 
uczestniko w z całej Polski. 

Od trzeciej edycji wydarzenia Festiwal honorowym patronatem obejmuje Ks. Kardynał Stanisław 
Dziwisz oraz Ks. Infułat  Stanisław Olszówka, od kilku lat Festiwalowi patronują także Ks. 
Arcybiskup Marek Jędraszewski oraz Ks. Dziekan Bogusław Filipiak. 

Projekt znaku festiwalowego wykonała śp. Ewa Dyakowska – Berbeka, a obraz Arkadiusz 
Waloch. 

7. Festiwal Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych „Dobrze ześ się 
Jezu pod Giewontem zrodziył…” 
Tylko pod Tatrami - w otoczeniu śnieżnego górskiego krajobrazu i przy dźwiękach z serca 
płynących kolęd - Święta Bożego Narodzenia są tak piękne i wyjątkowe. W tych szczególnych 
chwilach zasłuchani w dźwięki muzyki w zakopiańskich kościołach z zadumą zatrzymujemy się 
przy żłóbku nowonarodzonej Bożej Dzieciny. To także czas, który spędzamy z najbliższymi i 
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wspólnie kultywujemy nasze polskie i rodzinne tradycje. W tym czasie w Zakopanem 
rozbrzmiewają najpiękniejsze polskie kolędy, góralskie pastorałki, a także współczesne 
kompozycje w najlepszym wykonaniu. Te niezwykłe koncerty co roku umilają świąteczny 
i noworoczny czas, tworzą niezapomnianą atmosferę i przyciągają coraz liczniejszą publiczność. 

Festiwalowe koncerty to mnóstwo okazji, 
by spotkać się w świątecznej atmosferze i 
wspólnie pokolędować. 

Program wydarzenia jest niezwykle 
ciekawy i bogaty, pełen występów 
zarówno gwiazd polskiej estrady jak i 
uznanych podhalańskich ar tystów. 
Tradycy jn ie w ramach fes t iwa lu 
obchodzone jest również Święto Trzech 
Króli.  

W edycji 2017-2018 zorganizowano 18 
koncertów, w tym Edyty Geppert, 

Rodziny Pospieszalskich, Ewy Urygi i zdobywcy Nagrody Grammy – Włodka Pawlika, Małej 
Armii Janosika, Ks. Biskupa Jana Długosza, zespołu Giewont, Megitzy, Martyny Kasprzyckiej i 
zespołu Iment Folk, Holeviaters, Hanki Rybki, 9Siył i Mała Ziemia Suska, Harni, Teatru RZ 
Szymaszkowa, zespołu im. Klimka Bachledy i Jakubowych Muszelek. 

8. Sylwester Marzeń 2018 

Sukcesem okazał się organizowany od 2 lat SYLWESTER na antenie TVP2 i TVP Polonia. 
Zakopane jest obecne z widowiskiem muzycznym, zaś równoległe na antenie TVP3 Zakopane 
w  noc sylwestrową prezentuje dla innej grupy odbiorców miasto z  jego tradycjami, kulturą 
i  rekreacją. Zapewnia to wraz z promocją tego wydarzenia ekwiwalent reklamowy na poziomie 
kilkunastu milionów złotych i dotarcie do wielu milionów widzów w kraju i za granicą. 

Nowe propozycje idei i wydarzeń to także nawiązanie do tradycji artystycznych i kulturalnych 
miasta, skierowanych do wymagającej grupy odbiorców 
Jest to reaktywowany po 30 latach PRZEGLĄD 
FILMÓW O  SZTUCE I  SALONY MARCOWE – 
oba te wydarzenia stały się dla środowisk filmowych 
i  artystycznych przykładem nowego wizerunku Miasta 
i  mają już swoją markę m.in. dzięki wsparciu 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej. ZCK jest odpowiedzialne za marketing 
i promocję TARGÓW KSIĄZKI Pod Tatry tylko z książką i FESTIWALU LITERACKIEGO 
– nowych wydarzeń na letniej mapie Zakopanego o ogólnopolskim zasięgu. 

W ramach tworzenia warunków dla nowych inicjatyw sportowych ZCK organizowało i wspierało 
m.in. Puchar Zakopanego w  narciarstwie alpejskim oraz inne wydarzenia sportowe, a  także 
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imprezy towarzyszące, jak zorganizowana po raz pierwszy strefa Kibica w  trakcie zimowych 
skoków w centrum Miasta. 

VI. DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. 
STEFANA ŻEROMSKIEGO W ZAKOPANEM 
Główna siedziba biblioteki mieści się na os. Łukaszówki 4a. Po modernizacji mającej miejsce w 
latach 2015–2016 to nowoczesna czytelnia i wypożyczalnia, oferująca swoim czytelnikom szeroką 
gamę usług. 

Na terenie miasta działają również trzy filie: na Harendzie, 
Olczy, Skibówkach oraz Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. 
Zborowskiego 1. 

Oprócz książek w formie tradycyjnej gromadzone są zbiory 
specjalne, wśród nich audiobooki, e-booki, multimedialne 
kursy do kompleksowej nauki języków obcych, muzyka czy 
filmy. Osoby niewidome i słabo widzące mogą korzystać z 
urządzenia Czytaj Plus-Usłysz Książkę.  

Miejska Biblioteka Publiczna w Zakopanem oferuje 
również swoim czytelnikom szeroki zakres e-usług: dostęp 
on-line do katalogów bibliotecznych, dostęp do konta 
czytelnika, zamawianie i rezerwacja książek przez Internet, 

powiadamianie za pomocą poczty elektronicznej o zbliżającym się terminie zwrotu książek, 
dostęp do portalu w.bibliotece.pl, do Bibliografii 
Małopolski, do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji 
Naukowych ACADEMICA, dostęp do darmowej 
bazy ponad 2100 e-booków oferowanych przez 
Wydawnictwo Naukowe PWN SA. 

Czytelnicy mogą korzystać z bezpłatnego Wi-Fi, 
skanera, drukarki, kserokopiarki, jak również mają 
d o d y s p o z y c j i k i l k a n a ś c i e s t a n o w i s k 
komputerowych z dostępem do internetu. 

Biblioteka organizuje szereg wydarzeń kulturalnych 
i edukacyjnych m.in.: Czwartki Literackie dla dzieci 
i dorosłych, lekcje biblioteczne, warsztaty literackie 
i plastyczne, spotkania autorskie z pisarzami, promocje książek, wernisaże wystaw artystycznych, 

kursy komputerowe dla seniorów, konkursy 
plastyczne dla dzieci i młodzieży, prowadzi zajęcia 
z języka angielskiego dla dzieci i inne. 

Od 2016 roku Bib l ioteka jes t również 
współorganizatorem największej imprezy 
literackiej pod Tatrami – Zakopiańskiego Festiwalu 
Literackiego, który w 2018 r. objął łącznie 37 
spotkań, w tym 28 dla dorosłych i 9 dla dzieci. 

!122

KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTEKI 
LICZY PONAD 146 

WOLUMINÓW I JEST STALE 
UZUPEŁNIANY O 

NOWOŚCI WYDAWNICZE.  

W ROKU 2018 ZAKUPIONO 
2290 KSIĄŻEK, 129 ZBIORÓW 

NIEELKTRONICZNYCH 
ORAZ 1 CZASOPISMO 

OPRAWNE

W 2018 R. ODBYŁY SIĘ: 

133 WYDARZENIA DLA 
DZIECI 

16 SPOTKAŃ DLA 
DOROSŁYCH 

2 EDYCJE KURSU 
KOMPUTEROWEGO 

3 SZKOLENIA DLA 
BIBLIOTEKARZY



Nagrodą Literacką Zakopanego wyróżniono ex aequo Mariusza Urbanka oraz Macieja Pinkwarta. 

Źródło Miejska Biblioteka Publiczna 

VII. OCHRONA ZABYTKÓW 
Zadania w zakresie ochrony zabytków położonych na terenie Miasta Zakopane realizowane są 
przez Burmistrza Miasta Zakopane na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą 
Małopolskim przy pomocy Miejskiego Konserwatora Zabytków.  

Uchwałą nr LIV/778/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 12 września 2018r. przyjęty został 
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Zakopane na  lata 2018-2021. 
Został on opracowany po raz pierwszy w historii Miasta. 

Podstawą do jego sporządzenia było właściwe rozpoznanie dziedzictwa poprzez zaktualizowanie 
i zweryfikowanie zasobów gminnej ewidencji zabytków, zawierającej w swoim katalogu wszystkie 
obiekty oraz obszary uznane za zabytkowe, zlokalizowanie na terenie miasta Zakopane.  
Program Opieki nad Zabytkami służyć będzie podejmowaniu planowych działań dotyczących 
inicjowania, wspierania, koordynowania badań i prac z dziedziny ochrony dziedzictwa 
kulturowego i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dóbr kultury 
znajdujących się na terenie Zakopanego.  

W roku 2018 w ramach realizacji Programu zrealizowano następujące zadania: 

Priorytet I: Ochrona zasobów dziedzictwa 

poprawa stanu zachowania zabytków i powstrzymanie procesów ich degradacji 

- kontynuacja udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie i 
restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków; 

podejmowanie działań ochronnych, zapobiegających niszczeniu zabytków 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
- WYBRANE DANE STATYSTYCZNE ZA 2018 ROK

Użytkownicy biblioteki i odwiedziny

Liczba czytelników 4.979

Liczba czytelników na 100 mieszkańców 18,27

Liczba odwiedzin 59.576

Wykorzystanie usług bibliotecznych przez użytkowników

Liczba wypożyczeń księgozbioru na 
zewnątrz

49.252

Liczba egzemplarzy udostępnionych na 
miejscu

26.571
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- systematyczne przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów 
dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a następnie wydawanie 
pokontrolnych zaleceń konserwatorskich; 

- bieżące podejmowanie działań w sytuacjach zagrożenia obiektów bądź obszarów 
zabytkowych poprzez niszczenie, uszkadzanie zabytków nieruchomych, zawiadamianiem 
stosownych organów. 

Priorytet II: Wzmocnienie narzędzi ochrony krajobrazu kulturowego oraz świadome 
kształtowanie przestrzeni 

zintegrowana ochrona dziedzictwa kulturowego oraz środowiska przyrodniczego 

- współpraca podczas opracowywania nowych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz weryfikacja uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie obowiązujących zagadnień związanych z ochroną zabytków;  

- formułowanie treści oraz wprowadzanie nowych, bardziej uszczegółowionych zapisów 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zwiększających ochronę 
obiektów oraz obszarów zabytkowych, chroniących cenne przestrzenie miasta; 

rozszerzenie zasobu i ochrony dziedzictwa kulturowego 

- współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie udostępniania 
materiałów potrzebnych do wpisu do rejestru zabytków dla obiektów oraz obszarów z 
terenu gminy. 

Priorytet III: Promocja i edukacja dziedzictwa kulturowego służąca budowaniu 
tożsamości 

działania edukacyjne  

- merytoryczne wsparcie publikacji i wydawnictw, traktujących o zasobach dziedzictwa;  

- organizowanie szkoleń oraz konferencji związanych z ochroną zabytków oraz udział w 
szkoleniach zewnętrznych; 

- udzielanie właścicielom zabytków informacji o wszelkich możliwościach korzystania z 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. 
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EDUKACJA, SPORT I REKREACJA 

I. WSTĘP 
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy w zakresie edukacji jest jednym z 
podstawowych zadań własnych gminy. W myśl uregulowań ustawy Prawo oświatowe oraz ustawy 
Karta Nauczyciela to organ prowadzący szkołę lub placówkę jest odpowiedzialny za jej 
działalność, a do jego obowiązków należy zaliczyć przede wszystkim zapewnienie bezpiecznych i 
higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, wykonywanie remontów obiektów 
szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, zapewnienie obsługi administracyjnej, w 
tym prawnej i finansowej, wyposażenie szkół i placówek w pomoce dydaktyczne i niezbędny 
sprzęt, a także wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno – wychowawczym.  

II. DEMOGRAFIA 

Demografia ma bardzo duży wpływ na zmiany zachodzące w systemie oświaty, jak również 
bezpośrednio wpływa na liczbę oddziałów w przedszkolach i 
szkołach, a także na koszty prowadzenia każdej placówki. 

Sytuacja ta wymaga stałego monitoringu oraz w miarę możliwości 
podejmowania określonych działań organizacyjnych, kadrowych i 
innych, mających na celu zapewnienia płynności w 
funkcjonowaniu oświaty jako całości.  

Źródło: spis SIO na dzień 30.09.2017 
W roku szkolnym 2017/2018 Gmina Miasto Zakopane była organem prowadzącym dla 1 
gimnazjum, 7 szkół podstawowych oraz dla 3 przedszkoli. 

III. BAZA LOKALOWA 
Ważnym czynnikiem, który niewątpliwie wspomaga i ułatwia  proces nauczania, jest dobrze 
wyposażona baza lokalowa. W placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Zakopane 

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
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istotnym elementem jest dbałość o ciągłe wzbogacanie w nowy sprzęt,  pomoce dydaktyczne czy 
też nowoczesne technologie, co znacząco poprawia jakość kształcenia.  

 W roku szkolnym 2017/2018 cztery zakopiańskie szkoły uczestniczyły w projekcie 
współfinansowanym z   Europejskiego Funduszu Społecznego  Kompetencje – klucz do sukcesu, 
którego celem było podniesienie poziomu edukacji poprzez 
wprowadzenie do nauki innowacyjnych metod kształtujących u 
uczniów kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy. 
Szkoły w ramach projektu zostały wyposażone w pracownie 
przyrodnicze - w sprzęt niezbędny do realizacji pracy z 
uczniami metodą eksperymentu w kwocie 800.000,00 PLN. 
Uczniowie natomiast mieli możliwość kształtowania i 
rozwijania kompetencji matematycznych, przyrodniczych i 
informatycznych. Pierwsze zajęcia dydaktyczne rozpoczęły się 
27 listopada. Realizacja programu trwała do końca roku 
szkolnego 2017/2018. 

W trosce o  poprawę jakości bazy lokalowej gminnej oświaty w ubiegłym roku szkolnym 
ukończono budowę kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz budowę 
zjazdu z drogi wojewódzkiej do Szkoły Podstawowej nr 2. Kontynuowana jest budowa punktu 
przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 9. 

Wszystkie działania podjęte w celu poprawy sprawności technicznej obiektów, ich bezpieczeństwa 
i funkcjonalności pozwalają zoptymalizować koszty eksploatacji budynków. W wielu placówkach 
prowadzone były w okresie sprawozdawczym bieżące remonty oraz inwestycje. 

Stały rozwój bazy dydaktycznej wymaga rosnących nakładów finansowych, jednak ograniczoność 
środków budżetowych nie pozwala na zaspokojenie w pełni wszystkich potrzeb.  

IV. PLACÓWKI OŚWIATOWE GMINY MIASTA ZAKOPANE 
1. Opieka nad dziećmi do lat trzech 

W roku szkolnym 2017/2018 na terenie 
Gminy Miasta Zakopane funkcjonował 
jeden niepubliczny żłobek „Kubuś 
Puchaty” sprawujący opiekę nad dziećmi 
do lat trzech. W placówce przygotowano 
40 miejsc dla dzieci w wieku od 20 
tygodnia życia do 3 lat. Dotacja dla 
placówki w roku budżetowym 2017 
wyniosła łącznie 94.800 zł. 

Stosownie do zapisów  Uchwały nr 
XVI/214/2011 Rady Miasta Zakopane z 
dnia 30 września 2011 roku w sprawie 

przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 
działalność placówki podlega nadzorowi Burmistrza. W ramach nadzoru inspektorzy Wydziału 
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Oświaty przeprowadzili kontrole, których wyniki wykazały, że placówka działa zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa oraz realizuje zadania ustawowe.  

2. Wychowanie przedszkolne 
Wychowanie przedszkolne to pierwszy etap w polskim systemie edukacji, gdzie w sposób 
świadomy i zaplanowany oddziałuje się  na dziecko. Nauczanie i wychowanie na tym etapie 
odbywa się według przyjętego programu – zgodnego z podstawą programową - przewidującego 
specyficzne formy i sposoby kształcenia uwzględniające wiek i umiejętności posiadane przez 
dzieci.  

W Polsce wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od 
początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W 
uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć 
do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.  

W Gminie Miasto Zakopane opieka przedszkolna nad dziećmi sprawowana jest  w: 
3 przedszkolach publicznych,  
2 punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 
3 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,  
5 przedszkolach niepublicznych. 
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Źródło: spis SIO na dzień 30.09.2017 
W roku szkolnym 2017/2018 zorganizowano dyżur wakacyjny dla wszystkich dzieci 

uczęszczających do publicznych przedszkoli w Zakopanem. W czasie wakacji zajęcia 
zorganizowane były w Przedszkolu nr 3 i 9, gdzie opiekę nad dziećmi sprawowały 
wykwalifikowane nauczycielki oraz pracownicy z  przedszkoli.  

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w 
przedszkolach  publicznych, punktach i oddziałach 

przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych 
według roku urodzenia. 
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Źródło: spis SIO na dzień 30.09.2017 

Poza zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi dzieci uczestniczyły w różnorodnych zajęciach 
plastycznych, zajęciach muzycznych, rytmice oraz zabawach ruchowych na świeżym powietrzu.  

Źródło: spis SIO na dzień 30.09.2017 

W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Zakopane w roku szkolnym 2017/2018 
zatrudnionych było łącznie 47 nauczycieli. 

Średnie liczebności oddziałów

Klasa „0” Poza klasą „0”

Przedszkole nr 3 24,00 23,60

Przedszkole nr 7 25,00 25,00

Przedszkole nr 9 25,00 25,00

Szkoła Podstawowa nr 2 10,00

Szkoła Podstawowa nr 4 26,00

Szkoła Podstawowa nr 7 25,00 24,00

Szkoła Podstawowa nr 9 12,00 18,00
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Źródło: spis SIO na dzień 30.09.2017 

Niezwykle istotną część bazy przedszkolnej stanowią placówki niepubliczne.  

Na terenie Gminy Miasto Zakopane działa pięć niepublicznych przedszkoli.  

Są to: 

1. Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. 
Rodziny im. bł. Bolesławy Lament 

2. Przedszkole im. Jana Pawła II Zgromadzenia 
Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego  

3. Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchaty"  

4. Przedszkole Sióstr Felicjanek pw. Świętego 
Kazimierza 

5. Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia  Sióstr 
Służebniczek Ochronka Św. Józefa oraz oddział przedszkolny przy Katolickiej Niepublicznej 
Szkole Podstawowej. 

Liczba dzieci i oddziałów w przedszkolach niepublicznych. 

Nazwa placówki Ilość dzieci Ilość oddziałów

Przedszkole Sióstr Misjonarek 97 5

Przedszkole Sióstr Urszulanek 93 4
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Źródło: spis SIO na dzień 30.09.2017 

Wszystkie przedszkola niepubliczne zgodnie przepisami prawa otrzymują dotację z 
budżetu gminy.  

3. Szkoły podstawowe 
Gmina Miasto Zakopane jest organem prowadzącym dla 7 szkół podstawowych:  

1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Heleny Marusarzówny ul. Orkana 6, 
Dyrektor szkoły – Pani Bożena Bobak  

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bronisława Czecha ul. Skibówki 2d, 
3. Dyrektor szkoły – Pani Monika Karpiel  
4. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Gen. Mariusza Zaruskiego ul. Karłowicza 6  

Dyrektor szkoły – Pani Elżbieta Konopka 
5. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,  Janosówka 15b  

Dyrektor szkoły – Pan Władysław Filar 

6. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Korczaka,  Chramcówki 27  
Dyrektor Szkoły – Pan Piotr Kopeć 

7. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego, Cyrhla 57  
Dyrektor Szkoły – Pani Dorota Drewniacka 

8. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Kasprowicza, Harenda 21  
Dyrektor Szkoły – Pan Piotr Kyc 

Ponadto w roku szkolnym 2017/18 dotację z budżetu gminy otrzymały następujące podstawowe i 
gimnazjalne szkoły niepubliczne funkcjonujące terenie Gminy Miasta Zakopane: 
1. Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Zakopanem, 

mieszcząca się w budynku przy ul. Kościeliskiej 47 A odbudowanym po pożarze przez Braci 
Albertynów, a przekazanym przez Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza na rzecz Parafii 
Najświętszej Rodziny w Zakopanem. Do Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
uczęszczało 92 uczniów w 8 oddziałach (dane wg SIO na 30.09.2017). 

2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa mieszcząca się przy ulicy Jagiellońskiej 4, która 
rozpoczęła swoją działalność od 1 września 2014 roku. Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
kształciła 50 uczniów w 5 oddziałach (dane wg SIO na 30.09.2017). 

3. Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum im. Josepha Conrada 
Społecznego Towarzystwa Oświatowego.  

Przedszkole Kubuś Puchaty 227 10

Przedszkole Sióstr Felicjanek 117 5

Przedszkole Sióstr Służebniczek 67 3

Oddział - Katolicka Szkoła Niepubliczna 17 1

RAZEM 618 28
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4. Prywatne Gimnazjum Betlejem przy Parafii Św. Krzyża.  

Łącznie dotacje udzielone przez Gminę Miasto Zakopane w roku szkolnym 2017/2018 dla 
szkół niepublicznych wyniosły 1 220 173,21 zł z czego 1 046 905,77 zł przypadło na szkoły 
podstawowe i 173 267,44 zł na gimnazja. 

Organizację publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 przestawiają 
poniższe zestawienia. 

!  

wg spisu SIO na 30.09.2017  Źródło: spis SIO na dzień 30.09.2017 

Łącznie do wszystkich szkół podstawowych (wraz z oddziałami gimnazjalnymi przy szkołach 
podstawowych), dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane - według 
danych ze spisu SIO na dzień 30.09.2017 -  uczęszczało 1747 uczniów, a ich podział wg 
poszczególnych klas prezentuje poniższa tabela. 

Źródło: spis SIO na dzień 30.09.2017 

Liczba uczniów w publicznych szkołach 
podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 wg 

spisu SIO na 30.09.2017
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Liczba uczniów w publicznych szkołach podstawowych w podziale na klasy

Skrót 
nazwy 
jednostki  

KLASY

RAZEMI II III IV V VI VII

SP 1 34 28 75 74 46 39 34 330

SP 2 43 25 64 36 42 33 20 263

SP 3 46 15 63 71 38 30 34 297

SP 4 11 29 38 27 17 27 20 169

SP 5 56 100 136 61 57 52 60 522

SP 7 6 8 12 7 5 8 10 56

SP 9 17 8 24 16 15 17 13 110

RAZEM 213 213 412 292 220 206 191 1747
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!  
wg danych ze spisów SIO 30.09.2015, 30.09.2016 i 30.09.2017 Źródło: spis SIO na dzień 30.09.2017 

Wykres, jak również poniższa tabela, ilustrują fakt włączenia do szkół podstawowych nr 4 
i 5 oddziałów gimnazjalnych. 

Liczba uczniów w szkołach podstawowych  
w latach 2015-2017
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Liczba oddziałów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018
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SP1 2 2 4 4 2 2 2 18
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Źródło: spis SIO na dzień 30.09.2017 

W szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 pracowało 254  nauczycieli.  

Źródło: spis SIO na dzień 30.09.2017 

5. Gimnazja 
Reforma ustroju szkolnego obowiązująca od 1 września 2017 roku zmieniła ustrój szkolny 
wydłużając okres kształcenia w szkole podstawowej do ośmiu lat i  likwidując gimnazja.  W 
związku z powyższym Rada Miasta Zakopane przyjęła 30 marca 2017 r. uchwałę dostosowującą 
sieć szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z uchwałą 
Gimnazjum nr 1 im. Olgi i Andrzeja Małkowskich zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 

SP2 2 1 3 2 2 2 1 13

SP3 2 1 3 4 2 2 2 16

SP4 1 2 2 2 1 2 1 11

SP5 3 5 7 3 3 3 3 27

SP7 1 1 1 1 1 1 1 7

SP9 1 1 1 1 1 1 1 7

RAZEM 12 13 21 17 12 13 11 99

Liczba zatrudnionych nauczycieli w poszczególnych jednostkach, z uwzględnieniem 
stopnia awansu zawodowego. 

Skrót nazwy 

jednostki

Stopień awansu zawodowego

nauczyci
el bez 

stopnia 
awansu 
zawodo
wego

nauczyci
el 

dyplom
owany

nauczyci
el 

kontrakt
owy

nauczyci
el 

mianow
any

nauczyci
el 

stażysta

Suma 
końco

wa

Szkoła Podstawowa nr 1 30 7 9 2 48

Szkoła Podstawowa nr 2 15 10 9 34

Szkoła Podstawowa nr 3 1 15 15 7 1 39

Szkoła Podstawowa nr 4 1 12 5 8 1 27

Szkoła Podstawowa nr 5 37 9 12 4 62

Szkoła Podstawowa nr 7 11 7 3 21

Szkoła Podstawowa nr 9 10 8 4 1 23

RAZEM 2 130 61 52 9 254
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5, a Gimnazjum nr 3 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki  
zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 4 im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego.  

Organizację Gimnazjum nr 2 w roku szkolnym 2017/2018 
przedstawiają poniższe zestawienia: 

Liczba uczniów w Gimnazjum nr 2 w roku szkolonym 2017/2018. Źródło: spis SIO na dzień 30.09.2017 

Zgodnie z danymi wg spisu SIO na dzień 30.09.2017 - w Gimnazjum nr 2 w roku szkolnym 
2017/2018 pracowało 21 nauczycieli, a ich podział wg poszczególnych stopni awansu 
zawodowego przedstawia poniższy wykres. 

 

Źródło: spis SIO na dzień 30.09. 

Klasa II Klasa III RAZEM
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Liczba 
uczniów
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Liczba 
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Liczba 
uczniów

3 64 4 89 7 153
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V. STYPENDIUM  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE 
Burmistrz Miasta Zakopane przyznaje stypendia za wyniki w nauce uzdolnionym uczniom. 
Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymują listy 
gratulacyjne. Oprócz przyznanego stypendium 
uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy i 
pamiątki, a rodzice listy gratulacyjne. Uczniowie 
szkoły podstawowej otrzymują stypendium w 
wysokości 100 zł miesięcznie, a uczniowie 
gimnazjum i klas gimnazjalnych - 150 zł.  

Z tej okazji 18 kwietnia 2018 w sali obrad Urzędu 
Miasta Zakopane zorganizowano uroczystą galę 
wręczenia stypendiów Burmistrza Miasta 
Zakopane uczniom zakopiańskich szkół 
podstawowych i gimnazjalnych.  

Okolicznościowe dyplomy i statuetki wręczał Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula oraz 
wiceburmistrz Agnieszka Nowak-Gąsienica i wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty w 
Krakowie Maria Zielińska. Burmistrz złożył Stypendystom gorące gratulacje oraz podziękował 
rodzicom i nauczycielom, którzy przyczynili się do ich szkolnych sukcesów. Wielu nagrodzonych 

uczniów oprócz najlepszych wyników w 
nauce może poszczycić s ię także 
osiągnięciami sportowymi, pracą w 
wolontariacie i rozwijaniem wielu 
ciekawych pasji. 

Wyróżnieni uczniowie przybyl i w 
towarzystwie rodziców. Byli również 
obecni dyrektorzy szkół. O oprawę 
artystyczną wydarzenia zadbali uczniowie 
klas  II i   III ze Szkoły Podstawowej z 
Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. 
H e l e n y M a r u s a r z ó w n y, a s ło d k i 
poczęstunek w formie tortu ufundował  
Burmistrz Zakopane.  

VI. STYPENDIA SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM I 
ZASIŁKI SZKOLNE 
Stypendium szkolne to pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów w trudnej 
sytuacji materialnej zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Zakopane, którą może otrzymać 
uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w 
rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka 
lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło 
zdarzenie losowe.  
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Stypendia szkolne są zadaniem wynikającym z przepisów ustawowych oraz lokalnych i są 
przyznawane na podstawie decyzji w trybie k.p.a. 

W roku 2017 wydano 210 decyzji przyznających stypendium szkolne uczniom na łączną 
kwotę 103 360,21 zł z czego 38 934,21 zł pochodziło 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.   

Zasiłek szkolny przyznawany jest dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta 
Zakopane znajdujących się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia 
losowego np.: 

- pożaru lub zalania mieszkania, 

- nagłej choroby w rodzinie ucznia, 

- śmierci rodzica lub prawnego opiekuna, 

- nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny 
ucznia, 

- kradzieży w mieszkaniu ucznia itp. 

W roku 2017 wpłynęły 3 wnioski i wydano 3 decyzje na kwotę 1.500 zł. 

VII. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA 
MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 
Zgodnie z zapisami ustawy pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia 
młodocianego pracownika, jeżeli młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie 
do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami. Wysokość kwoty 
dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego zależy od okresu kształcenia 
wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi: 

w przypadku nauki zawodu - 8 081 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; 

w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc 
kształcenia. 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków 
Funduszu Pracy. 

Dofinansowanie przyznaje burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 
młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia wszystkich wymaganych 
warunków.  

W 2017 roku zostało wydanych 28 decyzji przyznających zwrot kosztów kształcenia 
pracodawcom na łączną kwotę 180 305,37 zł natomiast w 2018 roku wydano 6 decyzji na 
kwotę 31 044,51 zł.  
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VIII. DOWÓZ DZIECI I UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PLACÓWEK 
Burmistrz Miasta Zakopane zapewnia bezpłatny dowóz i opiekę uczniom zgodnie z ustawowymi 
zapisami - z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem w różnorodny sposób.  

Jednym z nich jest zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów 
samochodem z miejsca zamieszkania do szkół specjalnych i ośrodków,  w których realizują 
obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Uczniowie ci objęci są kształceniem specjalnym, 
wymagającym stosowania odpowiedniej dla nich organizacji nauki i metod pracy. Gmina dotuje 
transport uczniów niepełnosprawnych i opiekę nad nimi w czasie przewozu z miejsca 
zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zakopanem.  

W okresie od stycznia do grudnia 2017 r.  z takiego dowozu  korzystało 9 uczniów, a 
łączny koszt dowozu oraz opieki podczas transportu wyniósł  15 353,67 zł.  

Ponadto po przeprowadzeniu postępowania ofertowego został wyłoniony przewoźnik, który 
świadczy usługi polegające na dowozie i opiece uczniów na terenie Zakopanego. Uczniowie 
dojeżdżają z rejonu Gubałówki do Szkoły Podstawowej nr 2 i do Szkoły Podstawowej nr 5. Tą 
formą dowozu w roku szkolnym 2017/2018 objętych było 54 uczniów, a łączny koszt tego 
dowozu wyniósł 83 592 zł. 

Dzięki uruchomionej Komunikacji Miejskiej uczniowie korzystają z tej możliwości, aby dojechać 
do szkół i z powrotem. Taką możliwość mają uczniowie dojeżdżający z okolic Krzeptówek do 
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusz Korczaka oraz do Szkoły Podstawowej Specjalnej.  

Gmina zawiera również umowy z rodzicami uczniów posiadających orzeczenia                      o 
niepełnosprawności, którzy dowożą swoje dzieci do ośrodków bądź szkół specjalnych. W roku 
szkolnym 2017/2018 podpisano 10 takich umów.  

W roku szkolnym 2017/2018 Gmina zgodnie z zapisami ustawowymi zapewniła także 18 
uczniom dowóz z miejsca zamieszkania do obwodowych szkół i gimnazjów wydając 
identyfikatory uprawniające do bezpłatnego korzystania z miejskiej komunikacji publicznej. 

IX. POZIOM NAUCZANIA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  
I GIMNAZJACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO 
ZAKOPANE 
  Poziom nauczania jak i wyniki indywidualne osiągane przez uczniów w znacznym 
stopniu zależą od jakości pracy szkoły, od cech każdego ucznia, ale przede wszystkim środowiska 
rodzinnego oraz  uwarunkowań społecznych w jakich 
znajduje się uczeń, jak i  sama szkoła. Aby zdiagnozować 
efekty kształcenia prowadzi się badanie postępów 
edukacyjnych i osiągnięć edukacyjnych uczniów. Może ono 
przybierać różne formy np.: diagnozowanie osiągnięć 
edukacyjnych uczniów, ocenianie wewnątrzszkolne oraz 
sprawdziany i egzaminy zewnętrzne.  

Do czasu wygaszenia dotychczasowych gimnazjów 
stosownie do Rozporządzenia Ministra Edukacji 
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Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w klasach III gimnazjum 
przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny. Celem tego egzaminu jest obiektywne zbadanie 
poziomu wiedzy i umiejętności uczniów na zakończenie II etapu kształcenia.  

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 obrazują wykresy oraz tabele 
przedstawione poniżej.  

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w 2018 r. 
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Wyniki egzaminu gimnazjalnego z jęz. 
angielskiego - poz. podstawowy (%)
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Rok szkolny 2017/2018 był kolejnym okresem, w którym uczniowie zakopiańskich szkół osiągali 
sukcesy w różnych dziedzinach. Wielu uczniów uczestniczyło w konkursach przedmiotowych i 
tematycznych oraz w zawodach sportowych  na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.  

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z jęz. 
niemieckiego - poz. podstawowy (%)
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X. DOBRZE WYKSZTAŁCONA KADRA PEDAGOGICZNA 
Gmina Miasto Zakopane może pochwalić się bardzo dobrze wykształcaną kadrą 

pedagogiczną. Nauczyciele uczący w zakopiańskich jednostkach oświatowych regularnie 
podnoszą kwalifikacje zawodowe. Podział nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, 
gimnazjach i przedszkolach ze względu na stopień awansu zawodowego przedstawia poniższy 
wykres: 

 

Źródło: spis SIO na dzień 30.09.2017 

Gmina Miasto Zakopane jako organ prowadzący szkoły podstawowe i gimnazja przeprowadziła 
w roku szkolnym 2017/2018 postępowania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.  

W sesji zimowej postępowanie egzaminacyjne ukończyli i uzyskali stopień nauczyciela 
mianowanego następujący nauczyciele:  

Agnieszka Halina Róg – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – Przedszkole nr 3, 

Zofia Bolechowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2. 

Natomiast w czasie letniej sesji  pozytywnie ukończyło postępowanie kwalifikacyjne na stopień 
nauczyciela mianowanego następujący nauczyciele: 

Małgorzata Lasiak – edukacja wczesnoszkolna – Szkoła Podstawowa nr 4 

Tomasz Szybka – pedagog szkolny – Gimnazjum nr 2. 

XI. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZAKOPANEM 
Święto Edukacji Narodowej podkreśla ważną rolę 
edukacji w życiu każdego człowieka i całego 
społeczeństwa. To dobry moment do wyrażenia 
wdzięczności za wychowawczy i nauczycielski 
całoroczny trud nie tylko przez uczniów, ale także 
przez władze samorządowe.  

16 października 2018 r. z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej Burmistrz - Leszek Dorula spotkał się 
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z dyrektorami i nauczycielami szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Zakopane. 
Burmistrz podziękował za trud i zaangażowanie włożone w kształcenie i wychowanie pokoleń w 
minionym roku szkolnym. Podkreślił, że praca nauczyciela to przede wszystkim misja, powołanie 
i ogromna  odpowiedzialność, aby wykształcić dzieci i młodzież na dobrych ludzi z wiedzą, która 
pomoże im iść pewnym krokiem przez życie. Burmistrz przyznał nagrody dyrektorom i 
nauczycielom za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

XII. INWESTYCJE W BUDYNKACH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 
MIASTA ZAKOPANE W ROKU SZKONYM 2017/2018 

Zadanie 2011/65 „Budowa nowego zjazdu i drogi dojazdowej od ul. Skibówki do 
Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu” – W ramach zadania 
została wydatkowana kwota 407  381,90 zł za wykonane  robót budowlanych, badanie 
mieszanek mineralno - asfaltowych oraz  nadzór inwestorski. 
Zadanie 2013/03  „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 na Olczy” 
– Trwają prace budowlane. Wydatkowano kwotę 483  951,05 zł za wykonanie robót 
budowlanych i nadzór inwestorski. 
Zadanie 2014/06 „Modernizacja boiska wraz z budową bieżni lekkoatletycznej oraz 
skoczni do skoku w dal przy SP nr 4 - Budżet Obywatelski z 2014 r. Zakończono 
roboty budowlane. Wydatkowano kwotę 1 085 499,10 zł za wykonanie robót budowlanych, 
nadzór inwestorski, nadzór autorski wraz z kosztami związanymi z  dofinansowaniem 
projektu ze środków zewnętrznych. 
Zadanie 2017/23 „Zagospodarowanie terenu przy SP nr 2 ul. Skibówki           w 
Zakopanem”- W ramach zadania została wydatkowana kwota 58 000,00 zł za wykonanie 
dokumentacji. 
Zadanie 2013/04 „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 na Olczy” – (od 
roku szkolnego 2017/2018 Gimnazjum nr 3 włączono do Szkoły Podstawowej nr 4) -
Trwają prace  budowlane. Wydatkowano kwotę 1 444 538,99 zł za wykonanie dokumentacji, 
robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego. 
Zadanie 2014/08 „Modernizacja budynku i otoczenia Gimnazjum nr 1”- (od roku 
szkolnego 2017/2018 Gimnazjum nr 1 włączono do Szkoły Podstawowej nr 5) - 
Zakończono roboty budowlane. Wydatkowano kwotę  9 300,00 zł za roboty budowlane. 
Zadanie 2011/63 „Modernizacja budynku Przedszkola nr 7”. Trwają prace  budowlane. 
Wydatkowano kwotę 1  113  550,00 zł za wykonanie dokumentacji, robót budowlanych i 
nadzoru inwestorskiego. 
Zadanie 2016/02 „Budowa Przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 9” -Trwają prace  
budowlane. Wydatkowano kwotę 1 241 476,85 zł za wykonanie robót budowlanych,  nadzoru 
inwestorskiego oraz zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.  
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XIII. PROJEKTY, PROGRAMY, WYDARZENIA 
NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie 
szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016/2020 organów prowadzących szkoły oraz 

biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania 
zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie 
czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup 
nowości wydawniczych Gmina Miasto Zakopane w 
ramach realizacji programu otrzymała wsparcie 
finansowe w wysokości 12.000 zł. 

Wsparciem finansowym w 2018 roku została objęta 
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w 
Zakopanem. Organ prowadzący szkołę przekazał na 

realizację zadania środki finansowe w wysokości 3.000 zł, co stanowi 20 % wkładu własnego. 
Program rządowy był realizowany do 31 grudnia 2018 roku.  

Głównym celem programu jest uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i 
pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek.  

RZĄDOWY PROGRAM  „BEZPIECZNA +” 

Gmina Miasto Zakopane otrzymała wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu 
„Bezpieczna+”. Wsparciem finansowym zostały objęte działania Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
B. Czecha   dotyczące zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w 
szkołach.  

Gmina otrzymała wsparcie w kwocie 7 600 zł. Wkład własny wynosi 1 900 zł, co stanowi 20% 
kosztów realizacji zadania.  

Uczniowie, rodzice i nauczyciele realizując różne zadania podnosili swoją wiedzę praktyczną i 
teoretyczną dotyczącą bezpieczeństwa: 

brali udział w programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka” – prowadzone były zajęcia 
dla uczniów klas I, związane z bezpieczeństwem oraz z przydatną dla dzieci tematyką 
efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji  i rozwijania 
kreatywności,  

uczestniczyli w apelach profilaktycznych, spotkaniach z policją dotyczących bezpiecznego 
poruszania się po drodze, 

uczniowie uczyli się odpowiedniego zachowania podczas sytuacji kryzysowych, 

brali udział w etapie szkolnym i powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,  

uczniowie uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych podnoszących umiejętności niezbędne 
do pokonywania trudności i zaspokajania potrzeb psychicznych bez uciekania się do przemocy 
lub podejmowania zachowań ryzykownych,  
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dzieci, rodzice i nauczyciele brali udział w spotkaniach dotyczących podnoszenia kompetencji 
informatycznych oraz bezpieczeństwa w cyberświecie. 

PROJEKT „VULCAN KOMPETENCJI W MAŁOPOLSKICH SAMORZĄDACH” 

Gmina Miasto Zakopane przystąpiła do projektu pt. „VULCAN kompetencji                    
w małopolskich samorządach”, którego celem jest stworzenie jak najlepszych warunków do 
rozwoju szkół oraz wspomaganie podejmowanych przez nie działań. 

Pracownicy Wydziału Oświaty biorą udział w 
szkoleniach, opracowują plan podnoszenia jakości 
usług edukacyjnych, przeprowadzają ankiety i 
spotkania w środowisku lokalnym, uczestniczą w 
sieciach współpracy, a w dalszym etapie obejmą 
procesowym wspomaganiem szkoły. Wszystkie te 
działania dostarczą wiedzy oraz przykładów 
dobrych praktyk w zakresie zarządzania oświatą, 
tworzenia planów strategicznych i ich wdrażania 
o r az p roce soweg o wspomag an i a s zkó ł .  
Opracowanie planu podnoszenia jakości usług 
edukacyjnych zapoczątkuje proces świadomego i systematycznego rozwoju oświaty. 

W dniu 28 czerwca 2018r. odbyła się debata oświatowa, poświęcona badaniu oczekiwań 
środowiska lokalnego wobec szkół i placówek oświatowych w Gminie Miasto Zakopane. W 
debacie uczestniczyli dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, uczniowie, przedstawiciel organu 
nadzoru pedagogicznego p. Bożena Bryl - Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium 
Oświaty w Nowym Targu, a także  przedstawiciele firmy Vulcan.  

Debatę prowadziła pani Zofia Domaradzka-
Grochowalska doradca z firmy Vulcan   - w 
ramach projektu „VULCAN kompetencji w 
M A ŁO P O L S K I C H s a m o r z ą d a c h ” , 
d o f i n a n s o w a n e g o z e ś r o d k ó w U n i i 
E u r o p e j s k i e j w r a m a c h P r o g r a m u 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
Przeprowadzona została ona metodą World 
Café służącą wymianie informacji oraz 
pomysłów przez uczestników podzielonych na 
grupy przypisane do osobnych stolików, 
pracujących pod kierownictwem moderatora.  

Zespołowej analizie poddane zostały tematy dotyczące mocnych stron gminnej oświaty, kierunku 
zmian dla kompetencyjnego rozwoju ucznia XXI wieku w naszym regionie oraz działań instytucji 
z terenu Gminy służących wsparciu rozwoju ucznia i szkoły.  

Szukano również odpowiedzi na pytania dotyczące określenia „Dobra Szkoła”, wizerunku 
nauczyciela XXI wieku, oczekiwań rodziców wobec placówki oświatowej dziecka oraz cech i 
umiejętności, jakie posiadać powinien absolwent szkoły podstawowej.  
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Wszystkie przekazane w czasie debaty opinie i 
spostrzeżenia, zarówno uczniów, rodziców jak i 
 nauczycieli, umożliwią  podjęcie dalszych działań 
na rzecz rozwoju oświaty w Gminie Miasto 
Zakopane.  

Projekt Firmy   VULCAN sp. z o.o.   ”VULCAN 
kompetencji w małopolskich samorządach” 
otrzymał dotację z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej w ramach konkursu nr  POWR.
02.10.00-IP.02-00-002/17 Szkolenie i doradztwo 
dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych 
uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu 
terytorialnego.  

OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH 

W dniach 29-30 maja 2018 roku w Zakopanem odbył się VI Ogólnopolski Przegląd Musztry 
Klas Mundurowych. Najlepsze drużyny z całej Polski zaprezentowały swoje umiejętności w 

samym cen t r um mias t a na P l acu 
Niepodległości. 

Celem Przeglądu jest kształtowanie u 
młodzieży miłości do Ojczyzny, postawy 
s z a cun ku wo b ec s ym b o l i i b a r w 
narodowych, przybliżanie chlubnych 
tradycji Wojska Polskiego, jak również 
promowanie zawodów związanych z pracą 
w służbach mundurowych. 

W związku z przypadającą 100. Rocznicą 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę, 
szlachetna rywalizacja młodzieży w trzech 

konkurencjach: musztry Sił Zbrojnych RP, musztry paradnej oraz piosenki marszowej, nabrała 
szczególnego znaczenia. Pozwoliła bowiem 
sięgnąć do kart historii i przypomnieć zasługi 
różnych formacji Wojska Polskiego, 
walczących w obronie wartości - Bóg, 
Honor, Ojczyzna - bliskich sercu każdego 
Polaka. 

To także popularyzacja klas mundurowych 
jako oferty edukacyjnej szkół, a także 
integracja młodzieży, prezentacja poziomu 
wyszkolenia uczniów oraz kształtowanie 
postaw patriotycznych i obywatelskich. 
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W uroczystości wzięli udział: Pani Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty, Pan Leszek 
Dorula, Burmistrz Miasta Zakopane, Pani Agnieszka Nowak-Gąsienica, zastępca Burmistrza 
Miasta Zakopane, płk Marcin Żal, Szef  Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, Pan 
Piotr Bąk, Starosta Tatrzański, Pan Jerzy Zacharko, Wicestarosta Tatrzański oraz przedstawiciele 
Rady Powiatu Tatrzańskiego i Rady Miasta Zakopane. 

W klasyfikacji ogólnej I miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków               w 
Nowym Sączu, II miejsce drużyna z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, 
natomiast III miejsce – drużyna z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Technikum 
nr 6 w Gorzowie Wielkopolskim. 

I m p r e z a c i e s z y ł a s i ę d u ż y m 
zainteresowaniem publiczności. Na widzów 
czekało wiele atrakcji, m.in. pokaz musztry w 
w y k o n a n i u p o d o d d z i a ł u P u ł k u 
Reprezentacyjnego Wojska Polskiego z 
Warszawy, koncert Orkiestry Wojskowej z 
Rzeszowa oraz pokazy sprzętu i uzbrojenia 
służb mundurowych. Wszyscy chętni mogli 
również spróbować wojskową grochówkę 
przygotowaną na kuchni polowej. 

Wśród licznych widzów znaleźli się 
uczniowie szkół i przedszkoli z powiatów 

tatrzańskiego i nowotarskiego, dla których widok żołnierzy oraz rywalizacja uczniów klas 
mundurowych były wyjątkową atrakcją. 

ZAKOPIAŃSKIE MIKOŁAJKI 

8 grudnia 2018 r już po raz czwarty na Placu Niepodległości odbyły się Zakopiańskie Mikołajki. 
Jak co roku przez cały dzień nie brakowało atrakcji dla najmłodszych.  

Na mikołajkowej scenie zaprezentowali się: Teatr Blaszany Bębenek ze spektaklem „Anaruk na 
zimowej wyprawie”, Podhalański Uniwersytet Trzeciego Wieku, Teatr Gwardia Gryfa ze 
spektaklem „Psotne Elfy” oraz uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 w "Mikołajkowej przemianie”.  

Najważniejszym punktem dnia było spotkanie ze 
Świętym Mikołajem. Tym razem świątecznymi 
upominkami obdarował ponad 800 dzieci!  

Podobnie jak w ubiegłych latach, ważnym punktem 
imprezy był Kiermasz Bożonarodzeniowy, podczas 
którego kupić można było świąteczne ozdoby 
ręcznie wykonane przez uczniów i ich rodziców 
oraz nauczycieli zakopiańskich szkół podstawowych 
i przedszkoli.  
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Najmłodsi mogli wziąć udział w zabawach i animacjach, odwiedzić stoisko Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Zakopanem, a także porozmawiać ze strażakami z OSP Olcza. Ogromną 
popularnością cieszył się sportowy kącik przygotowany przez Szkołę Narciarską Strama.  

Na mikołajkowej scenie odbyła się prezentacja laureatów konkursu kolęd. Nagrodzeni zostali 
również laureaci konkursu plastycznego na najpiękniejszą kartkę świąteczną i uczestnicy wystawy 
fotograficznej prezentującej świąteczne zdjęcia społeczności szkolnej.  

Na zakończenie wszyscy uczestnicy obejrzeli świąteczno-mikołajkową bajkę laserową.  

Impreza miała również wymiar charytatywny. Wolontariusze stowarzyszenia Podhalańska Iskierka 
Nadziei zbierali środki na leczenie Adasia chorego na białaczkę. Udało się zebrać ponad 5 tys. 
złotych.  

RYCERSKI DZIEŃ DZIECKA w Zakopanem 

Rok 2018 był dla Polski i Zakopanego rokiem 
wyjątkowym, w którym świętowaliśmy 100-lecie 
odzyskania niepodległości i właśnie dlatego 
obchody najważniejszego dziecięcego święta 
zorganizowano iście po rycersku. Honor, 
odwaga, prawość, lojalność, sprawność fizyczna 
to cechy charakteryzujące bohaterów, którzy o 
polską wolność walczyli na przestrzeni lat 
naszej burzliwej historii. Żyjąc w czasach 
pokoju i dobrobytu czasem zapominamy o 
podstawowych wartościach, które powinny 
cechować każdego człowieka, niezależnie od 
jego wieku.  

 

W dniu 1  czerwca  2018 r odbył się w 
Parku Miejskim w Zakopanem festyn rodzinny 
- Rycerski Dzień Dziecka. Patronat nad 
imprezą objęło  Bractwo Rycerskie Św. 
Jadwigi Królowej Polski z Nowego Targu, 
dzięki któremu w dniu święta wszystkich dzieci 
zakopiański Park Miejski zamienił się w 
prawdziwą wioskę rycerską.  

Piękna pogoda sprawiła, że w tegorocznej 
edycji dziecięcego święta wzięły  udział tłumy 
najmłodszych zakopiańczyków. Imprezę 
uświetniły pokazy widowiskowych walk 
rycerskich i średniowiecznych tańców 
dworskich, pokazy łucznicze, warsztaty garncarskie i mennica z możliwością samodzielnego 
wybicia lokalnej monety z wizerunkiem jednego z okolicznych zamków.  
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Przez cały dzień odbywały się zabawy sprawnościowe: przeciąganie liny, bieg                       w 
strzemiączku, rzut wiklinową obręczą do celu, czy rycerska ciuciubabka.Ratownicy TOPR  
przygotowal i profes jonalną ściankę wspinaczkową , a   Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego zorganizowała stanowiska strzelnicze z bronią pneumatyczną. 

Podczas Rycerskiego Dnia Dziecka nie zabrakło także strefy edukacyjnej, w której główną rolę 
odgrywało   stoisko Biblioteki Miejskiej.  Stoisko edukacyjne przygotowała także Komenda 
Powiatowa Policji i Sanepid.   

XIII. SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY 
Ważnym e lementem w pracy dydaktyczno-
wychowawczej zakopiańskich szkół był sport dzieci i 
młodzieży. Jak co roku uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uzyskiwali 

znaczące osiągnięcia w rywalizacji sportowej na 
różnych szczeblach. 
Co roku w październiku uroczyście podsumowujemy 
Sportową Rywalizację Szkół za miniony rok szkolny. 

Podczas uroczystości wręczane są puchary i statuetki za zajęte w rywalizacji miejsca, a następnie 
wszyscy uczestnicy zapraszani są na mały poczęstunek. Jest to wspaniała okazja do wspólnego 
s p o t k a n i a s z k o l n y c h 
sportowców i podziękowania 
im za z a ang ażowan i e i 
osiąganie dobrych wyników w 
sporcie.   

O miejscu w klasyfikacji 
g e n e r a l n e j „ S p o r t o w e j 
Rywalizacji Szkół" decyduje 
suma punktów uzyskana we 
w s z y s t k i c h z a w o d a c h 
j e s i ennych , z imowych i 
wiosennych (z wyłączeniem 
Zimowej Ligi Skokowej i 
Zjazdowej): Igrzyska Dzieci, 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej, 
Licealiada, zawody zimowe, 
Dni Sportu Szkolnego. Zawody przeprowadzane są w oparciu o regulaminy Małopolskiego 
Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży 
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W SPORTOWEJ RYWALIZACJI 
SZKÓŁ POWIATU 
TATRZAŃSKIEGO 

ORGANIZOWANEJ PRZEZ MIASTO 
ZAKOPANE WZIĘŁO UDZIAŁ 2,5 
TYSIĄCA UCZNIÓW Z 39 SZKÓŁ



Podczas spotkania na sali obrad Urzędu Miasta 8 października 2018 r. Zastępca  Burmistrz 
Miasta Zakopane Pani Agnieszka Nowak-Gąsienica, Starosta Tatrzański  Pan Piotr Bąk, 
Wicestarosta Tatrzański Pan Jerzy Zacharko, Przewodniczący Rady Miasta Zakopane Pan Jan 
Gluc, wręczyli puchary i nagrody za sportową rywalizację szkól w roku 2017/2018.  

RYWALIZACJA SZKÓŁ POWIATU TATRZAŃSKIEGO  
– WYNIKI SZCZEGÓŁOWE 

WYNIKI SPORTOWEJ RYWALIZACJI SZKÓŁ

MIEJSCE IGRZYSKA DZIECI
IGRZYSKA 

MŁODZIEŻY 
SZKOLNEJ

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

IGRZYSKA DZIECI
Miejsce Szkoła Pkt dziewczęta Pkt chłopcy Suma

1 SP 3 Zakopane 221,50 283,00 504,50

2 SP 10 ZSMS Zakopane 218,00 264,00 482,00

3 SP 5 Zakopane 129,66 167,00 296,66

4 SP 4 Zakopane 152,16 120,16 272,32

5 SP 9 Zakopane 123,00 130,50 253,50

6 SP 2 Zakopane 112,50 129,16 241,66

7 SP 1 Zakopane 72,00 78,00 150,00

8 SP Kościelisko 69,50 66,50 136,00

9 SP 1 Biały Dunajec 54,00 29,00 83,00

  SP Gliczarów Górny 65,50 17,50 83,00

11 KNSP Zakopane 49,00 29,00 78,00

12 SP Dzianisz 38,00 29,00 67,00

!153



13 SP Sierockie 23,32 37,16 60,48

14 SP Poronin 21,32 38,66 59,98

15 SP Nowe Bystre 40,00 19,50 59,50

16 SP 7 Zakopane 28,00 25,50 53,50

17 SP Leśnica 17,00 21,00 38,00

18 SP Stasikówka 0,00 34,00 34,00

19 SP Ząb 12,50 17,16 29,66

20 SP 2 Biały Dunajec 4,00 23,66 27,66

21 NSP Zielone Wzgórze 15,00 5,00 20,00

22 S P B u k o w i n a 
Tatrzańska

0,00 19,00 19,00

23 SP Małe Ciche 2,50 12,00 14,50

24 POSA Zakopane 3,50 7,50 11,00

25 SP Murzasichle 2,00 7,00 9,00

26 SP Suche 2,50 4,50 7,00

27 ZSSO STO 0,00 6,00 6,00

28 SP Witów 3,00 0,00 3,00

  SP Gliczarów Dolny 0,00 0,00 0,00

  SP Białka Tatrzańska 0,00 0,00 0,00

  SP Groń 0,00 0,00 0,00

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Miejsce Szkoła Pkt dziewczęta Pkt chłopcy Suma

1 SP 5 Zakopane 195,50 252,16 447,66

2 SMS Zakopane 287,50 159,50 447,00

3 SP 4 Zakopane 79,00 133,00 212,00

4 Gim 2 Zakopane 73,66 96,00 169,66

5 SP Gliczarów Górny 78,00 91,00 169,00

6 SP 9 Zakopane 35,00 107,50 142,50

7 SP 1 Biały Dunajec 66,00 59,00 125,00

8 POSA Zakopane 75,50 42,50 118,00
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9 ZSOiG Zakopane 40,00 70,00 110,00

10 SP Kościelisko 40,50 63,50 104,00

11 SP Sierockie 75,16 27,50 102,66

12
S P B u k o w i n a 
Tatrzańska 44,00 55,00 99,00

13 SP 3 Zakopane 53,50 44,50 98,00

14 KNSP Zakopane 60,00 26,00 86,00

15 SP Poronin 39,50 39,50 79,00

16 SP 7 Zakopane 67,00 11,00 78,00

17 SP 1 Zakopane 12,00 57,00 69,00

18 ZSSO STO Zakopane 6,50 41,50 48,00

19 SP Ząb 8,50 37,16 45,66

20 SP Witów 20,00 16,00 36,00

21 SP Nowe Bystre 23,66 10,00 33,66

22 SP Leśnica 23,00 1,00 24,00

23 SP 2 Biały Dunajec 4,00 17,66 21,66

24 SP Małe Ciche 13,00 6,00 19,00

25
Z S P B e t l e j e m 
Zakopane 0,00 15,00 15,00

26 SP Murzasichle 4,00 10,50 14,50

27 SP Białka Tatrzańska 0,00 13,00 13,00

28 SP 2 Zakopane 4,00 3,00 7,00

29 SP Dzianisz 1,00 1,00 2,00

29 SP Stasikówka 0,00 2,00 2,00

  ZSPl Zakopane 0,00 0,00 0,00
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Wsparcie Gminy w zakresie edukacji dzieci i młodzieży z zakresu Kultury 
Fizycznej: 

Poszerzony program Wychowania Fizycznego 

Gmina Miasto Zakopane finansuje  zajęcia  w 
ramach „Poszerzonego Programu Wychowania 
Fizycznego” im. Stanisława Marusarza.  

W roku 2018 przeprowadzono 1966 godziny 
zajęć w ramach tego programu. 

W realizacji programu udział wzięło: 

- w okresie od 09.01.18  do 16.06.2018 r.   
12 nauczycieli  

- w okresie od 10.09.18 do  15.12.2018 r.        
12 nauczycieli 

W ramach jego realizacji zakupiono także sprzęt sportowy o wartości 27.102,00 zł,  

Koszt realizacji Programu wyniósł 133.340,00 zł. 

Realizacja zajęć nauki jazdy na nartach w klasach III „Jeżdżę z głową” 

Patronat nad programem sprawował Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa  

Całkowity koszt Programu wyniósł  89.777,00 zł, 
z czego kwota dofinansowania z Urzędu 
Marszałkowskiego wyniosła 30.500,00 zł. 

W Programie uczestniczyły dzieci klas III Szkół 
Podstawowych Miasta Zakopane.  

W programie udział wzięło 307 dzieci.  

LICEALIADA

Miejsce Szkoła Pkt dziewczęta Pkt chłopcy Suma

1 ZSHT 332 388 720

2 ZSB 149 223 372

3 LO ZSO 129 115 244

4 RLO Zakopane 80 59 139

5 ZSZO STO 36 62 98

6 LO ZSMS 10 33 43

7 ZSZCRRiP 0 20 20

  ZSPl 0 0 0
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Program realizowany był w okresie: 22.01.2018  – 30.03.2018 r.  

Program „Już pływam” 

W roku szkolnym 2018 Gmina Miasto 
Zakopane realizowała  również Program nauki 
pływania „Już pływam”. 

Programem objęte zostały dzieci klas IV Szkół 
Podstawowych Miasta Zakopane łącznie 306 
uczniów w okresie od 14.03.2018 – 15.06.2018 
r. oraz 316 uczniów w okresie od 10.09.2018 – 
21.12.2018  

Całkowity koszt Programu to kwota 81.718,00 
zł. 

Zajęcia sportowe dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” działania 
„Upowszechnianie Sportu dzieci i młodzieży” 

1. Nauka jazdy na łyżwach oraz nartach biegowych.  
W realizacji programu udział wzięło 5 instruktorów oraz 90 uczniów z zakopiańskich 
Szkół Podstawowych.  
Całkowity koszt programu to 14.000,00 zł, z czego kwota 7.000,00 zł pochodziła ze 
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 
Program realizowany był w terminie ferii 
małopolskich. Zajęcia odbywały się na 
obiektach COS OPO Zakopane oraz na 
narciarskich trasach biegowych na 
Górnej Równi Krupowej. 

2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
realizowane w ramach Poszerzonego 
Programu Wychowania Fizycznego 
im. Stanisława Marusarza.  
Program realizowany w wymiarze trzech 
godzin lekcyjnych w tygodniu w każdej 
Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum.  
Program współfinansowany z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 17.000,00 zł.  
Całkowity koszt programu 34.560,00 zł. 

Gmina Miasto Zakopane organizowała lub współorganizowała szereg 
imprez sportowych i zawodów. 
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12H SLALOM MARATON - ZAKOPANE 

28 stycznia 2018 r. na Polanie Szymoszkowa odbyła się trzecia edycja 12 h Slalom Maraton 
Zakopane, podczas której pobity został zeszłoroczny rekord jazdy non-stop przez 12 godzin.  

Głównym celem organizowanych przez Fundację Integracji przez Sport HANDICAP Zakopane 
oraz Miasto Zakopane zawodów jest wsparcie działalności Fundacji HANDICAP, działającej na 
rzecz aktywizacji sportowej osób z niepełnosprawnością z naszego regionu. Po raz kolejny 
narciarze, zamiast ze sobą rywalizować, 
zjednoczyli siły, aby wspólnie osiągnąć 
szczytny cel. Celem sportowym zawodów 
jest pobicie aktualnego drużynowego 
Rekordu Polski w 12-godzinnej jeździe po 
slalomie gigancie non-stop, wynoszącego 
679 km.  

Wydarzenie swoją obecnością zaszczycił 
Prezydent RP Andrzej Duda, który nie tylko objął je honorowym patronatem, ale został także 
kapitanem wyjątkowej drużyny podejmującej wyzwanie pobicia rekordu Polski w 12-godzinnej 
jeździe po slalomie non-stop i tym samym pozyskania środków dla zakopiańskiej Fundacji 
HANDICAP.  

Rodzinny festyn zimowy FIS „WORLD SNOW DAY”  

Tegoroczna, siódma edycja Światowego Dnia Śniegu, 
miała swoje dwie odsłony. W sobotę, 20 stycznia, na 
stoku pod Nosalem dzieci rywalizowały w konkurencji 
slalomu oraz brały udział w wycieczce skiturowej i w 
wycieczce do centrum lawinowego na Kalatówkach, a w 
niedzielę 21 stycznia bawiły się na Górnej Równi 
Krupowej w specjalnie zorganizowanym śnieżnym 
miasteczku. 

World Snow Day na Górnej Równi Krupowej 
uroczyście zainaugurowała wiceburmistrz Agnieszka 
Nowak-Gąsienica. Rozegrane zostały zawody w 
narciarstwie biegowym, a ci, którzy jeszcze nigdy nie 
biegali na  nartach biegowych, mieli niepowtarzalną okazję nauki jazdy na biegówkach z 
profesjonalnymi instruktorami. Do dyspozycji dzieci była śnieżna górka do zjeżdżania na 
jabłuszkach, nauczyciele wychowania fizycznego zadbali o to, by nie zabrakło również innych gier 
sportowych dla dzieci. Każdy uczestnik zabaw oraz zawodów otrzymał złoty medal uczestnictwa 
w Światowym Dniu Śniegu. 

Jak zwykle towarzyszyli nam przyjaciele i partnerzy: TPN, TOPR, SITN, Policja, szkoły 
podstawowe i gimnazja, Fundacja Handicap, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i wolontariusze.  
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Światowy Dzień Śniegu jest częścią Kampanii 
Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) 
zatytułowanej "Bring Children to the Snow", mającej na 
celu promowanie nie tylko zabawy na śniegu, ale 
również edukacji związanej ze śniegiem. 

Miasto Zakopane organizuje tę wielką imprezę rodziną 
każdego roku, DOŚWIADCZAJĄC, ODKRYWAJĄC 
i BAWIĄC SIĘ zgodnie z niezmiennym mottem 
Światowego Dnia Śniegu. Podczas czwartej edycji WSD 
do trzech podstawowych haseł dodaliśmy kolejne – 
POMAGAJ! Naszym stałym partnerem zostało 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, które wraz z oddziałem 
terenowym w Zakopanem przeprowadza akcję honorowego krwiodawstwa. 

START VI ETAPU 74. TOUR DE POLOGNE W ZAKOPANEM  
Tour de Pologne UCI World Tour to 
największa cyklicznie organizowana 
sportowa impreza w naszym kraju. 
Polski narodowy wyścig kolarski po 
raz pierwszy został rozegrany w 1928 
roku. Od 2005 roku należy do 
elitarnego grona UCI World Tour 
(wcześniej UCI Pro Tour), czyli 

kolarskiej ligi mistrzów. Dziś jest najbardziej medialną sportową imprezą w Polsce. Co roku 
przyciąga uwagę milionów kibiców, gwarantuje obecność kolarskich gwiazd i jest znakomitą 
wizytówką Polski na arenie międzynarodowej.  

Tegoroczny Tour de Pologne rozpoczął się 4 
sierpnia w Krakowie. Na początek kolarze pokonali 
trzy płaskie etapy. Pierwszy Kraków – Kraków, drugi 
Tarnowskie Góry – Katowice oraz trzeci Stadion 
Śląski Chorzów – Zabrze. Czwartego dnia na trasie 
pojawiły się góry, a peleton przejechał z Jaworzna do 
Szczyrku. I ta górska sceneria  towarzyszyła 
peletonowi do samego końca. Kolejne etapy także 
obfitował w trudne podjazdy. Piąty etap poprowadził 
z Kopalni Soli „Wieliczka” do Bielska-Białej, szósty 
z Zakopanego do Bukovina Resort, a finałowy 
królewski etap został rozegrany na rundach wokół Bukowiny Tatrzańskiej.   

W ramach Narodowego Wyścigu Niepodległości 75. Tour de Pologne przygotowany był również 
dla najmłodszych amatorów kolarstwa górskiego - pumptrackowy tor rowerowy na Górnej Równi 
Krupowej. Darmowe szkolenie prowadzili instruktorzy Martyna Gruszka oraz Kamil Kunrad – 
członkowie DOKA Downhill City Team. 
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Puchar Zakopanego w narciarstwie 
alpejskim 

Puchar to niesamowita sportowa impreza, 
zorganizowana przez Miasto Zakopane i największe 
zakopiańskie stacje narciarskie. Te zawody sportowe 
to świetny pretekst do spędzenia wolnego czasu, 
odpoczynku i wygrania atrakcyjnych nagród 
ufundowanych przez partnerów zawodów.  

Zawodnikiem PZ może zostać każda chętna osoba, lubiąca szybką jazdę na nartach i  dobrą 
zabawę. Zawody co roku skupiają ludzi z całej Polski oraz gości z  zagranicy. Na stokach 
rywalizują zarówno amatorzy jak i byli zawodowcy jeżdżących teraz rekreacyjnie, w wieku od 18 

do ponad 80 lat. W piątej edycji zawodów swoją 
szansę na dobrą zabawę narciarską miały również 
dzieci mogące wystartować w XLI Lidze Sportów 
Zimowych.  

Piąta edycja zawodów rozpoczęła się 13 stycznia na 
zakopiańskiej Harendzie, potem 3  lutego zawodnicy 
rywalizowali na Kasprowym Wierchu, po czym 10 
lutego powrócili na Harendę, na której z dorosłymi 
rywalizowały również dzieci w ramach XLI Ligi 
Sportów Zimowych. Wielki finał zawodów odbył się 
na Polanie Szymoszkowej 24 lutego. 

XIV. BADANIE POZIOMU SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ UCZNIÓW 
ZAKOPIAŃSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Badanie poziomu sprawności motorycznej dzieci z klas I – IV  (uczniów zakopiańskich szkół 
podstawowych (SP 1, SP2, SP3, SP4, SP5, SP7 i SP9)  łącznie przebadano 853 uczniów. 

Testy i próby motoryczne zostały przeprowadzone w czterech grupach tematycznych: 
predyspozycje morfologiczno-strukturalne (antropometria), zdolności siłowe, szybkościowe, 
wytrzymałościowe oraz koordynacyjne zdolności motoryczne.  

Podczas badań dokonano także pełnych pomiarów antropometrycznych tj. wysokość ciała, masa 
ciała i wskaźnik masy ciała (BMI).  

XV. NAGRODY BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE 

W dniu 5 czerwca w Sali Obrad Urzędu Miasta Zakopane odbyła się uroczysta gala 
podsumowując sezon sportowy 2017/2018. Podczas uroczystego spotkania Pan Burmistrz 
Miasta Zakopane Leszek Dorula wraz z wiceburmistrz Agnieszką Nowak-Gąsienicą i radnym 
Janem Glucem wręczyli nagrody i wyróżnienia dla trenerów i zawodników, którzy osiągnęli 
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie. 
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Specjalnymi dyplomami za całokształt kariery 
wyróżnione zostały biegaczki narciarskie i działaczki 
sportowe: Pani Józefa Czerniawska, Pani Maria 
Kowalska Bukowy i Pani Weronika Budny.  

Nagrodzonych i wyróżnionych zostało 96 zawodników i 
36 trenerów, za  uzyskany wynik w zawodach rangi 
Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Polski /w różnych 
kategoriach wiekowych/, zawodach Pucharu Świata, 
Pucharu Kontynentalnego, Mistrzostw Europy itp. 

Gala Olimpijska 

25 kwietnia w Urzędzie Miasta Zakopane odbyła się Gala Olimpijska, podczas której Burmistrz 
Leszek Dorula w imieniu mieszkańców miasta podziękował olimpijczykom związanym z 
Zakopanem za sportowe emocje, jakich dostarczali nam podczas Igrzysk Olimpijskich w 
Pjongczang.  

Do Zakopanego przyjechali przedstawiciele różnych dyscyplin sportowych, wśród nich: Kamil 
Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula, Maciej Kot, Maryna Gąsienica Daniel, Katarzyna Bachleda-
Curuś, Martyna Galewicz, Aleksandra Król i Karolina Sztokfisz oraz Oskar Kwiatkowski.   

Gościliśmy również przedstawicieli sztabów szkoleniowych Stefana Horngachera, Aleksandra 
Wierietelnego, Adama Małysza, Grzegorza Sobczyka, Zbigniewa Klimowskiego, Kacpra 
Skrobota i Macieja Kreczmera.  

- Chcemy podziękować naszym Mistrzom za niezapomniane chwile radości i wzruszeń oraz 
wspaniałe reprezentowanie naszego kraju i miasta. Podczas Igrzysk wszyscy w Zakopanem 
przeżywaliśmy wspaniałe emocje, ciesząc się ze zdobytych medali w skokach narciarskich. 
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Jesteśmy z tych wszystkich sukcesów bardzo dumni – mówił Burmistrz Leszek Dorula. W 
imieniu Rady Miasta do podziękowań i gratulacji dołączył się wiceprzewodniczący Łukasz 
Filipowicz. 

Uczestnicy igrzysk otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz nagrody finansowe za zdobyte 
medale. Władze miasta podziękowały również 
sportowcom, którzy w tym roku zakończyli 
swoją karierę – Justynie Kowalczyk oraz 
Konradowi Niedźwiedzkiemu. Nie wszyscy 
zaproszeni olimpijczycy i trenerzy, ze względu 
na treningi, mogli uczestniczyć w gali. 
Reprezentowali ich członkowie rodzin, którzy 
odebrali dyplomy i pamiątkowe upominki dla 
Magdaleny Czyszczoń, Michała Kłusaka, 
Mariusza Kłusaka i Weroniki Biel i . 
Pozostałym nagrodzonym, wśród których 
znaleźli się: Wojciech Marusarz, Michał 

Jasiczek oraz trenerzy Krzysztof  Niedźwiedzki, Marcin Orłowski, Piotr Skowroński, Oskar Bom 
i lekarz kadry skoczków Aleksander Winiarski, zostały one wręczone w terminie późniejszym.  

XIV. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2018 roku zorganizował 246 
imprez sportowych, w których udział wzięło 15.101 uczestników. 

W sporcie szkolnym na szczeblu Gminy Zakopane i Powiatu 
Tatrzańskiego zorganizowano 82 imprezy w następujących 
dyscyplinach sportowych: biegi przełajowe, kolarstwo górskie, 
lekkoatletyka, pływanie, tenis stołowy, badminton, koszykówka, 
piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, halowa piłka nożna, 

narciarstwo alpejskie, snowboard, sztafety narciarskie, sztafety łyżwiarskie oraz ligi: w biegach 
przełajowych, skokach narciarskich, 
kombinacji norweskiej, biegach 
narciarskich, narciarstwie alpejskim i 
łyżwiarstwie. W zawodach udział 
wzięło 8.516 uczniów ze Szkół 
Podstawowych, Gimnazjalnych oraz 
Ponadgimnazjalnych.  

MOSiR przeprowadził również 24 
imprezy ogólnodostępne, w których 
udział wzięło 3.824 osób oraz 
bezpłatne zajęcia nordic walking - 
łącznie 51 zajęć, w których średnio 
udział brało 17 osób. 
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W administrowaniu i zarządzie trwałym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji znajdują się 
następujące obiekty: Park Miejski, Plac Zabaw ul. Słoneczna, Boisko Wielofunkcyjne ul. 
Kościelna, Siłownia Zewnętrzna ul. Przewodników Tatrzańskich, Plac Zabaw os. Szymony, Skwer 
Pawlicy Ustup, Stadion ul.Orkana.  

W Parku Miejskim udostępniano witryny. Wystawy prezentowane były łącznie przez 11 miesięcy. 
W Muszli koncertowej odbyło się 17 imprez m.in. koncerty i występy teatralne (Zakopiańskie 
Lato Teatralne - Vis a Vis, Youth Act).  

Na stadionie przy ul. Orkana piłkarze klasy A i B (seniorzy, juniorzy, trampkarze, żaki, orliki, 
skrzaty) rozegrali 54 mecze.   

!163



!164



!165



ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA 

I. SPRAWY Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA I OPIEKI 
SPOŁECZNEJ 

Działaniami stanowiącymi Miasta Zakopane w zakresie spraw społecznych jest przede wszystkim 
ogólnopojęta współpraca z różnymi instytucjami i organami – głównie w zakresie promocji i 
propagowania akcji profilaktycznych takich jak: akcja profilaktyki chorób oczu, bezpłatne badania 
serca, badania mammograficzne, kampania na rzecz walki z rakiem skóry.  

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

z zakresu zdrowia: 
„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania  
chorób tarczycy i raka płuc osób zameldowanych na 
pobyt stały w Zakopanem”  

Procedura konkursowa jest w trakcie realizacji, na dzień 
spo rządzan i a sp r awozdan i a rozpa t r zono i 
zaopiniowano pozytywnie jedyną ofertę złożoną przez 
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc “Odrodzenie” im. 
Klary Jelskiej. Umowa została zawarta na kwotę 
290.750,00 zł, natomiast faktyczna kwota realizacji 
badań wyniosła 233.940, 00 zł. 

z zakresu pomocy społecznej  
„OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu 
pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich wykonania w 
2018 roku”  

Wpłynęły dwie oferty zaopiniowane pozytywnie z rozdzieleniem kwoty bazowej 
250.000,00 zł w następujący sposób: 

- 212.000,00 zł dla  „Caritas” Archidiecezji Krakowskiej  z siedzibą w Krakowie ul. M. 
Ossowskiego 5 30-656 Kraków   

- 38.000,00 zł dla Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd 
Rejonowy z siedzibą w Zakopanem ul. Kasprusie 35A 34-500 Zakopane 

Dotacje w ramach programów zdrowotnych   
W ramach konkursu wpłynęła jedna oferta, złożona przez Podhalańskie Stowarzyszenie 
Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem ul. Jana Pawła II 4. Kwota 
dotacji wyniosła 300.000,00 zł 
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PATRONATEM 
HONOROWYM 7 

WYDARZEŃ W ZAKRESIE 
SPRAW SPOŁECZNYCH



Badania w zakresie HCV 
Uruchomiono procedurę konkursową na realizatora zadań w tym zakresie z kwotą do 
rozdysponowania w wysokości 20  000 zł – nie została zgłoszona żadna oferta w związku z 
powyższym nie dokonano realizacji konkursu 

Zgromadzenia publiczne 
W 2018 r. wydano 17 zezwoleń na organizację zgromadzeń publicznych. 

II. SPRAWY Z ZAKRESU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
W roku 2018: 

przydzielono 24 lokale mieszkalne (komunalne i socjalne). 

sporządzono 42 umowy najmu. 

wpłynęło ok 126 wniosków o przydział lokalu, które rozpatrzono pod względem formalnym 
i przygotowano dla Komisji Mieszkaniowej. 

opracowano listę osób ubiegających się o lokal z zasobu gminy na rok 2019, na której 
znalazły się 152 nazwiska. 

odbyło się 13 posiedzeń Komisji Mieszkaniowej 

dokonano jednej eksmisji z lokalu przy ulicy Droga do Białego 14 

dokonano 78 wizji lokalnych w mieszkaniach wnioskodawców i mieszkańców zasobu 
gminnego. 

III. SPRAWY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ 
Wspólnie z Wydziałem Strategii i Rozwoju w roku 2018 trwały prace nad projektem „Aktywny 
Senior Tatrzański” - jednym z przedsięwzięć Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta 
Zakopane na lata 2016-2023. Powstał z inicjatywy Urzędu Miasta Zakopane, przy współpracy z 
Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział Zakopane oraz Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zakopanem.  

Projekt zakłada aktywizację osób starszych, która ma stanowić 
istotne wsparcie w ich codziennym funkcjonowaniu, a także 
funkcjonowaniu ich rodzin. Głównym jego celem jest 
zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez 
utworzenie 30 nowych miejsc świadczenia usług dziennej 
opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych. Projekt, który 
trwać będzie do 2021 roku, skierowany jest do osób 
niesamodzielnych powyżej 60 roku życia (ze szczególnym 
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i obarczonych chorobami – w tym głównie 
podejrzeniem depresji, depresją i apatią) oraz ich rodzin, zamieszkujących w Gminie Miasto 
Zakopane. 
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W ramach funkcjonowania placówki, uczestnikom programu zapewnione zostaną usługi 
opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz aktywizująco-usprawniające, usługi zdrowotne (fizjoterapia) oraz 
usługi wspomagające dla opiekunów. 

Utworzenie placówki i wdrożenie usług pozwoli na aktywizację społeczną seniorów, utrzymanie 
ich kondycji psychofizycznej na optymalnym poziomie, zagwarantuje fachową opiekę i lepszą 
jakość spędzanego dotąd czasu. Tym samym ich opiekunowie odciążeni zostaną od codziennego 
trudu związanego ze sprawowaną opieką, co przywróci im możliwość większej aktywności 
społecznej i zawodowej.  

Projekt dofinansowany został w ramach 9 osi priorytetowej Region Spójny Społecznie – 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Działanie 9.2.3 Usługi 
Opiekuńcze. 

ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE PRZEZ 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2018 r. 

Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 

W 2018 r. skompletowano i przesłano do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Zakopanem dokumenty 22 osób ubiegających się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej. 

Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej skierowanych osób wyniosły 1.854.146,75 zł 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

W 2018 r. na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczono środki w 
wysokości 62.194,51 zł. 

Wydatki rzeczowe obejmowały koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uwikłanych 
w Przemoc Domową. 

Na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej umieszczano informacje 
dotyczące działalności Punktu. Na bieżąco umieszczano informacje nt. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie na tablicy informacyjnej, w tym bazę teleadresową Specjalistycznych 
Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

W okresie od 12.03.2018r. do 20.12.2018r. zatrudniono psychologa, który udzielił konsultacji 
indywidualnych 70 porad dla 18 klientów oraz 5 porad dla 4 pracowników socjalnych. 

Zaktualizowano „Mapę pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie”, gdzie 
umieszczone są dane teleadresowe oraz nazwiska pracowników z Instytucji mieszczących się na 
terenie Miasta, zajmujących się pomocą osobom doświadczającym przemocy. 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej  oraz niektóre świadczenia rodzinne 

W 2018 r. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne 181 osobom w łącznej wysokości 
138.104,29 zł. Szczegółowy podział ww. kwoty ilustruje poniższa tabela: 
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Źródło: MOPS 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

Pomoc finansowa dla mieszkańców jest zadaniem własnym Miasta Zakopane, które realizuje 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  

W 2018 r. struktura przyznanych zasiłków przedstawia się następująco: 

Źródło: MOPS 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej  oraz niektóre świadczenia rodzinne 

Grupa osób uprawnionych Ilość osób Kwota

Osoby pobierające zasiłek stały 128 66.550,29 zł

Osoby uprawnione do świadczenia 
pielęgnacyjnego

37 62.179,00 zł

Osoby uprawnione do specjalnego zasiłku 
opiekuńczego

9 5.646,50 zł

Osoby uprawnione do zasiłku dla opiekuna 7 3.728,50 zł

Razem 181 138.104,29 zł

Zasiłek okresowy 

Rodzaj Ilość osób Kwota

Z powodu bezrobocia 77 94.799,00 zł

Z powodu długotrwałej choroby 27 30.268,00 zł

Z powodu niepełnosprawności 4 4.440,33 zł

Z innego powodu niż w/wym 6 5.015,00 zł

Razem 107 134.522,33 zł

Zasiłki celowe 

Rodzaj Ilość osób Kwota

Zasiłki celowe 374 158.199,77 zł

Zasiłki celowe specjalne 124 70.815,00 zł

Zasiłki celowe z tyt. pogrzebu 3 10.615,60 zł
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Źródło: MOPS 

Źródło: MOPS 

Zasiłki stałe 

W roku 2018 zasiłki stałe otrzymało 136 osób na łączną kwotę 745.054,43 zł, w tym: 
114 osób samotnie gospodarujących na kwotę 668.401,00 zł 
22 osoby pozostające w rodzinie na kwotę 76.653,43 zł 

Zasiłki celowe z tyt. pożaru 5 35.000,00 zł

Razem 506 274.630,37 zł

Dodatki mieszkaniowe 

Zasób mieszkaniowy Ilość dodatków Kwota

gminny 607 122.601,57 zł

spółdzielczy 203 36.488,81 zł

towarzystw budownictwa społecznego 145 28.632,11 zł 

wspólnot mieszkaniowych 96 19.059,74 zł

inne 265 49.858,06 zł

Razem 1.316 256.640,29 zł

Zryczałtowane dodatki energetyczne 

Rodzaj gospodarstwa domowego Ilość dodatków Kwota

dla  gospodarstw domowych liczących 
1 osobę

440 4.974,24 zł

dla gospodarstw domowych liczących 
od 2-4 osób     

470 7.383,21 zł

dla gospodarstw domowych liczących 
co najmniej 5osób

45 847,44 zł 

Razem 955 13.204,89 zł
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W okresie od stycznia do grudnia 2018r. objętych było: 

pomocą  niezależnie od rodzaju i formy świadczeń -  459 rodzin 

pomocą materialną -  365 rodzin 

świadczeniem niepieniężnym -  257 rodzin 

pracą socjalną ogółem -  499 rodzin 

Charakteryzując osoby trafiające do pomocy społecznej z powodu trudnej sytuacji życiowej 
należy wymienić następujące okoliczności: 

Ogółem w okresie od stycznia do grudnia 2018r.; 

przeprowadzono 1.487 wywiadów środowiskowych; 

przyjęto 3.864 interesantów. 

Okoliczność Liczba środowisk Łączna liczba osób

z powodu ubóstwa 219 446

z powodu sieroctwa 40 42

z powodu ochrony macierzyństwa 32 168 

z powodu bezdomności 40 42

z powodu bezrobocia 149 409

z powodu niepełnosprawności 221 340

z powodu długotrwałej choroby  346 535

z powodu bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego

93 281

z powodu rodziny niepełnej 39 131

z powodu wielodzietności 19 98

z powodu przemocy w rodzinie 7 19

z powodu alkoholizmu 82 121

z powodu narkomanii 3 3

z powodu trudności w przystosowaniu do życia 
po opuszczeniu zakładu karnego

11 23

z powodu zdarzenia losowego /pożar/ 5 6

z powodu sytuacji kryzysowej 10 27
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Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze i noclegownia 

W 2018 r. wydatki w tym zakresie wyniosły łącznie 1.084.073,63 zł i obejmowały: 
koszty utrzymania Noclegowni dla bezdomnych – kwota 358.172,71 zł 

koszty utrzymania usług opiekuńczych – kwota 725.900,92 zł 

Usługami  opiekuńczymi w 2018 r. objętych było 111 osób w tym 89 osób samotnych. Są to 
osoby w przedziale wiekowym: 

powyżej 95 lat  7 osób 
81 - 95 lat 57 osób  
76 - 80 lat 18 osób 
61 - 75 lat 22 osoby  
do 60-go roku życia  7 osób  

Osoby korzystające z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych są zobowiązane do 
zwrotu części lub całości kosztów świadczonej usługi. Wysokość odpłatności ze strony osoby 
korzystającej jest zależna od wysokości jej dochodów. 

Wysokość odpłatności określana jest na podstawie tabeli odpłatności zatwierdzonej uchwałą 
Rady Miasta Zakopane. Osoby, których dochód miesięczny nie przekracza kwoty kryterium 
dochodowego określonego ustawą o pomocy społecznej – korzystają z usług nieodpłatnie. 
Uzyskane z odpłatności kwoty są odprowadzane do Urzędu  Miasta jako dochody.  

Ilość godzin opieki w zależności od potrzeb kształtuje się w granicach 1 - 3 godzin dziennie dla 
jednej osoby. W 2018 r. od podopiecznych za świadczone usługi pobrano opłaty w łącznej 
wysokości 132.513,55 zł. 

W okresie od 02.01.2018r. do 22.12.2018r. objęto specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 
1 osobę w wieku 18 lat. Zawarto umowy zlecenia z dwiema osobami, które świadczyły 
specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie gimnastyki korekcyjnej w miejscu zamieszkania 
dziecka oraz w formie zajęć rewalidacyjnych. 

Łącznie zrealizowano 727 godzin.  

Koszty specjalistycznych usług opiekuńczych to wynagrodzenia za umowy zlecenia na łączną 
kwotę 23.010,00 zł. Wysokość odpłatności za w/wym. specjalistyczne usługi wyniosła 2.016,30 
zł. Kwota ta została odprowadzona na dochody budżetu państwa do Urzędu Miasta Zakopane. 

Noclegownia dla bezdomnych - Spyrkówka 20a. 

W 2018r. udzielono 1.547 noclegów. Z Noclegowni dla bezdomnych  
w wymienionym okresie skorzystało 26 bezdomnych: 21 mężczyzn, 5 kobiet. 

W okresie tym: 
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skierowano 16 bezdomnych do stołówki, która wydała 2.096 posiłków; 

zorganizowano 546 kąpieli, zarówno dla stałych pensjonariuszy jak i kierowanych z 
zewnątrz; 

przeprowadzono 132 prania bielizny osobistej, pościelowej, kocy, odzieży itp. dla 
pensjonariuszy i podopiecznych z zewnątrz. 

Poza tym bezdomnym udzielono pomocy : 

w przygotowaniu wniosków na Komisję ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, 

w załatwianiu spraw urzędowych. 

Dożywianie 

W 2018 r. 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 

Ponadto przyznano zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup żywności lub posiłku dla 114 
rodzin na kwotę 239.130,00 zł 

Świadczenia wychowawcze 

W 2018r. wypłacono 28.662  świadczenia wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+ na 
kwotę:  14.286.984,50 zł. 

Z Programu w poszczególnych miesiącach skorzystało odpowiednio: 

styczeń 2018r.  – 1658 rodzin 

luty 2018r.  – 1663 rodzin 

marzec 2018r  – 1683 rodzin 

kwiecień 2018r.  – 1693 rodzin 

maj 2018r.  – 1689 rodzin 

czerwiec 2018r.  – 1697 rodzin 

lipiec 2018r.  – 1710 rodzin 

sierpień 2018r.  – 1720 rodzin 

wrzesień 2018r  – 1706 rodzin 

październik 2018r. – 1109 rodzin 

listopad 2018r.  – 1367 rodzin 

grudzień 2018r.  – 1603 rodzin 
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Świadczenia rodzinne 

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku wydano 2.311 decyzji w sprawie świadczeń 
rodzinnych. 

Kwota świadczeń rodzinnych wyniosła 5.614.977,39 zł w tym: 

zasiłki rodzinne dla 1.730 osób, na kwotę 1.941.836,40 zł 

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: 

a) urodzenia dziecka, dla 94 osób na kwotę 90.179,38 zł 

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 155 osób na 
kwotę 461.056,83 zł 

c) samotnego wychowywania dziecka, dla 74 osób na kwotę 150.159,32 zł 

d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 

 - do 5 roku życia, dla 11 osób na kwotę 9.450,00 zł 

 - powyżej 5 roku życia dla 52 osób na kwotę 54.378,16 zł 

e) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 

 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, 
           w której znajduje się szkoła, dla 12 osób na kwotę 6.893,00 zł 

 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, 
             w której znajduje się szkoła, dla 34 osób na kwotę 16.011,18 zł 

f) rozpoczęcia roku szkolnego, dla 984 osób na kwotę 87.376,22 zł 

g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dla  255 osób na kwotę 231.655,48 zł 

zasiłki pielęgnacyjne, dla 358 osób na kwotę 626.760,62 zł 

świadczenia pielęgnacyjne, dla 62 osób na kwotę 1.027.426,40 zł 
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, dla 201 osób na kwotę 201.000,00 zł 
• specjalny zasiłek opiekuńczy, dla 17 osób na kwotę 70.150,80 zł 
• zasiłek dla opiekuna, dla 11 osób na kwotę 57.860,00 zł 
• świadczenie rodzicielskie, dla 100 osób na kwotę 570.783,60 zł 
• świadczenie „za życiem”, dla  3 osób na  kwotę 12.000,00 zł 

Ponadto wypłacono fundusz alimentacyjny dla 140 osób na łączną kwotę 716.286,45 zł 

Karta Dużej Rodziny 

W 2018 r. zrealizowano 75 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny,  
w tym: 

• 61 wniosków o dodanie nowej rodziny, 
• 1 wniosek o dodanie nowej osoby w rodzinie/uzupełnienie, 

• 12 wniosków o wydanie przedłużenia, 
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• 1 wniosek o wydanie duplikatu. 

W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. wydano łącznie 319 Kart Dużej Rodziny dla członków 
75 rodzin (128 rodziców/opiekunów, 191 dzieci). 

Asystenci rodziny 

Asystenci rodziny w swojej pracy z rodzinami spotykają się z wieloma trudnościami, takimi jak: 
problemy w sferze opiekuńczo-wychowawczej, niezaradność życiowa, ubóstwo lub 
uzależnienie. Praca z rodzinami prowadzona jest zazwyczaj w miejscu zamieszkania rodziny. 
Głównym celem działań asystentów jest poprawa funkcjonowania rodziny i sytuacji 
życiowej. Cele te realizowane są poprzez różnorodne działania, np.; naukę podstawowych zasad 
prowadzenia gospodarstwa domowego (trening czystości, trening ekonomiczny), motywowanie 
do podjęcia aktywizacji zawodowej i podnoszenia kwalifikacji, motywowanie do nabywania 
dodatkowych umiejętności, motywowanie do zdobywania kompetencji  rodzicielskich (lub 
poprawy pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych). Klienci otrzymują wsparcie w takich 
zagadnieniach jak m.in. prawidłowa opieka nad dziećmi, właściwe żywienie dziecka, 
odpowiednia komunikacja z dzieckiem (z uwzględnieniem szacunku wobec dziecka). 
Asystenci zachęcają rodziców do dbania o edukację szkolną, monitorowanie ocen, kontakt ze 
szkołą, pomoc w nauce. Kolejnym obszarem działań asystenta jest sytuacja zdrowotna 
rodziny - zwracanie uwagi na niepokojące objawy zachowania oraz kierowanie do specjalistów. 
Asystenci wspierają podopiecznych w trakcie wizyt w poradniach, w kontaktach ze szkołą, 
urzędach (jeśli zachodzi potrzeba). Ponadto asystenci pozostają w kontakcie ze  
środowiskiem skoncentrowanym na działaniach na rzecz rodzin – Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Zakopanem, z kuratorami Sądu Rejonowego, Organizatorem Rodzinnej 
Pieczy Zastępczej (Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny). W swojej pracy asystenci opracowują 
Plan Pomocy Rodzinie wraz z rodziną oraz przedstawiają opinię o rodzinach innym instytucjom. 
Systematycznie uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez Centrum Wsparcia Dziecka i 
Rodziny (w ramach Oceny Sytuacji Dziecka).  

W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. pomocy w formie wsparcia asystenta rodziny udzielono 
23 rodzinom.  

Charakterystyka rodzin: 

7 rodzin biologicznych z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej (16 dzieci + 1 dziecko 
w rodzinie biologicznej) 

16 rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczo- wychowawcze (33 dzieci). 

Świadczenie Dobry start 
Jest to nowe świadczenie, realizowane od 1 lipca 2018 r., przeznaczone dla dzieci i młodzieży 
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uczącej się od 7 do 20 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku osoby niepełnosprawnej. 
Świadczenie jest wypłacane raz w roku.  

W okresie od 01.07.2018r. do 31.12.2018r. łącznie przyznano i wypłacono 2.491 świadczeń na 
kwotę 747.300,00 zł. 

Rodziny zastępcze, opłaty za domy dziecka 

W 2018 r. na opłaty za pobyt 34 dzieci w 19 rodzinach zastępczych wydano kwotę 144.568,86 
zł, natomiast na pobyt 7 dzieci w domach dziecka przeznaczono środki w wysokości 
199.711,02 zł. 

IV. SPRAWY Z ZAKRESU TEMATYKI SENIORÓW 
Ogólnopolska Karta Seniora 

W czerwcu 2018 roku Zakopane przystąpiło do projektu Ogólnopolska Karta Seniora. 
Ogólnopolska Karta Seniora jest projektem Stowarzyszenia MANKO o zasięgu ogólnopolskim. 
Ponad 100 Samorządów z całego kraju przystąpiło do współpracy ze Stowarzyszeniem ułatwiając 
Seniorom zamieszkującym na ich terenie jej uzyskanie. Seniorzy z terenu Gminy Miasta Zakopane 
mogą wyrobić Kartę w Urzędzie Miasta, w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia w pokoju 13. 

Karta umożliwia korzystanie ze zniżek w rozmaitych punktach, instytucjach  
i ośrodkach zdrowia. Takich punktów jest już ponad 1400 na terenie całego kraju, a z każdym 
dniem ta liczba rośnie. Na terenie naszej Gminy do projektu, jako partnerzy przystąpiło już 14 
przedsiębiorców i instytucji. Cały czas prowadzimy akcję informującą o możliwości 
przystąpienia do projektu. 

W 2018 roku zostało wydanych około 500 kart Seniorom z terenu naszej Gminy. 

Gminna Rada Seniorów 

W grudniu 2018 roku do Urzędu Miasta Zakopane wpłyną wniosek od Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Zakopanem i Stowarzyszenia 
Zakopiańczyków o powołanie przez Pana Burmistrza Rady Seniorów. Wniosek został 
rozpatrzony pozytywnie. Trwają prace mające na celu przygotowanie odpowiednich dokumentów 
do powołania Rady. 

V. SPRAWY Z ZAKRESU TEMATYKI OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
„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 z terenu Gminy Miasta Zakopane: 

 indywidualni uczniowie, 

całe klasy (prace zbiorowe), 

zespoły uczniów (prace grupowe). 
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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. Hasłem przewodnim VIII edycji konkursu 
„Wszyscy Razem 2018” było OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W PRACY. 

Zostały przyznane trzy równoległe nagrody w czterech kategoriach wiekowych: I – 
przedszkolaki, II – uczniowie szkół podstawowych klasy 0 – 3, III – uczniowie szkól 
podstawowych klasy 4 – 6 i IV – gimnazjaliści. 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 we wszystkich klasach III SP oraz klasach III Gimnazjów szkoleń – warsztatów. 
Projekt realizowany był przez Urząd Miasta Zakopane przy współpracy ze szkołami 
podstawowymi i gimnazjalnymi oraz doświadczonymi instruktorami, w tym jedną osobą 
poruszającą się na wózku inwalidzkim. 

Projekt realizowany jest cyklicznie, co roku dla kolejnych dzieci w/w wieku. Dzięki takiemu 
podejściu młodzież kończąca Gimnazjum (w przyszłości Szkołę Podstawową) w Zakopanem 
będzie miała za sobą przyswojenie podstawowej wiedzy na temat niepełnosprawności i dzięki 
temu temat ten przestanie być tematem tabu, a młodzież wchodząca na ścieżkę dorosłego życia 
będzie umiała się zachować w obliczu spotykanych na swojej drodze osób z 
niepełnosprawnościami. Z czasem zaowocuje to również przekazywaniem pozytywnych wzorców 
kolejnym pokoleniom. 

„ M AŁO P O L S K A W D R AŻA K O N W E N C JĘ O P R A W A C H O S Ó B Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” 

Projekt ten był realizowany z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przez 
partnerstwo Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Fundację Badań i Praktyk 
Społecznych. W efekcie realizacji projektu powstał Raport końcowy zawierający szereg 
rekomendacji dla UM Zakopane, MOPSu, ZCE, SP 1 i MOSIR w Zakopanem. 

SAVOIR-VIVRE 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 
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ponad 50 instytucji na ternie Gminy Miasta Zakopane (Banki, apteki, hotele, urzędy, itp.). 
Historyjki obrazkowe (po jednej) rozsyłane były przez 20 kolejnych tygodni do w/w instytucji 
oraz do Wydziałów UM Zakopane. 

VI. REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 
NARKOMANII NA ROK 2018. 
Zadania zawarte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 realizowane były zgodnie z ustawą o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawą o zdrowiu publicznym, Narodowym 
Programem Zdrowia przez Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. rozwiązywania problemów 
alkoholowych i narkomanii, szkoły podstawowe i Gimnazjum nr 2, których organem 
prowadzącym jest Miasto Zakopane.  

 

Część zadań zostało przekazanych do realizacji stowarzyszeniom 
i innym organizacjom, nie działającym w celu osiągnięcia zysku 
na realizację działań z zakresu profilaktyki. Powierzenia i wsparcie 
zadań nastąpiło poprzez zawarcie umów w ramach konkursu 
ofert zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym. 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem  

Współpraca z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na rzecz osób 
uzależnionych i członków ich rodzin z terenu Zakopanego, w szczególności poprzez 
zwiększenie dostępności świadczeń w programach wsparcia terapii i specjalistycznych działań 
pomocowych (nie stanowiących  podstawowej formy leczenia) nie objętych finansowaniem 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia, materiałów. 

Zadanie to realizowano przy współpracy z Poradnią Profilaktyki Uzależnień 
ul. Chałubińskiego 19 a w Zakopanem, w okresie od kwietnia do grudnia 2018 r. 

program wsparcia osób uzależnionych od alkoholu - zrealizowano łącznie 132 
godziny tj. dwa razy w tygodniu po dwie godziny. Zajęcia realizowano poprzez 
dostarczenie wiedzy na temat uzależnienia i szkodliwości picia, budowanie świadomości 
własnego uzależnienia, wzmacnianie motywacji do leczenia i zmiany stylu życia, 
kształtowanie umiejętności potrzebnych do utrzymania abstynencji. Programem objęto 14 
osób. 

prowadzenie zajęć grupy wsparcia dalszego zdrowienia  
odbywało się raz w tygodniu po 2 godziny, łącznie 74 godziny. Uczestnikami były osoby, 
które ukończyły podstawową terapię. Zajęcia realizowano poprzez omawianie bieżących 
problemów związanych z utrzymaniem trzeźwości i pomoc w rozwiązywaniu sytuacji 
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trudnych, zagrażających trzeźwości, udzielano wskazówek ułatwiających własny rozwój. 
Programem objęto 5 osób. 

Kontynuacja działalności telefonu zaufania dla osób z problemami uzależnień i ich 
rodzin; 

W ciągu całego roku, także w niedziele i święta pełniono dyżury przy telefonie zaufania 
nr 19288 oraz przy internetowym skype, nr: zakopianski_telefon_zaufania, w 
godzinach od 18.00 do 22.00. Każdego dnia dyżur pełniła jedna osoba między innymi 
pedagodzy, psycholodzy, osoby przygotowane do udzielania porad, pracujący od 
kilkunastu lat. Z tej formy pomocy w ciągu roku skorzystało 750 osób.  

!  
Źródło: GKRPAiN 

!  
Źródło: GKRPAiN 
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Zapewnienie funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i realizacji jej zadań ustawowych, motywowanie osób do podjęcia 
leczenia odwykowego, wspieranie członków rodzin z problemem alkoholowym; 

W ramach realizacji Miejskiego Programu wiele zadań było wykonywanych w lokalu Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Odbywały się zebrania, na których 
poruszane były trudności i podejmowane niezbędne decyzje, sporządzano opinie o punktach 
sprzedaży napojów alkoholowych.  

W ramach swojej pracy sekretarz GKRPA przyjmował strony: osoby uzależnione oraz ich 
rodziny, wnioski o przymusowe leczenie alkoholowe, proponował rozwiązania problemów 
kierując do odpowiednich punktów konsultacyjnych i instytucji. Celem rozmów pierwszego 
kontaktu było rozpoznanie problemu, jego zjawiska i zasięgu, motywowanie do działań, 
informowanie o placówkach lecznictwa odwykowego oraz udzielanie wsparcia. Koordynował 
zadaniami związanymi z przeprowadzaniem wywiadów i kierowaniem wniosków do sądu.  

Wpłynęło 39 wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia alkoholowego Wnioskodawcami 
byli: rodzina - 21 wnioski, Komenda Powiatowa Policji - 10 wniosków, kurator sądowy - 1 
wniosek, Inna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 1 wniosek. Dom Pomocy 
Społecznej w Zakopanem – 1 wniosek, Noclegownia dla Bezdomnych ( Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Zakopanem) – 5 wniosków. 

Równolegle realizowano sprawy z ubiegłego roku. Nadal w trakcie postępowania jest 23 spraw, 1 
wniosek wstrzymano na prośbę wnioskodawcy, 2 wnioski umorzono ponieważ biegli nie 
stwierdzili uzależnienia, 1 osoba zmarła.  

Na podstawie zgłaszanych wniosków prowadzone były rozmowy motywacyjno-interwencyjne z 
osobami uzależnionymi i ich rodzinami do podjęcia leczenia alkoholowego. W ciągu roku odbyło 
się 20 spotkań.  

      
Kierowanie wniosków do Sądu w sprawie zastosowania obowiązku poddania się 
leczeniu odwykowemu osób uzależnionych oraz pokrywanie kosztów badań 
psychologicznych i psychiatrycznych, kosztów sądowych; 

Łącznie do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia alkoholowego skierowano 28 
wniosków w tym: 12 wniosków z  2017 roku. 

Do biegłych na badania w przedmiocie uzależnienia skierowano 25 osób z tego na 
badania zgłosiło się 11 osób. Na potrzeby postępowania sądowego zespół biegłych 
złożony z biegłego lekarza psychiatry i biegłego specjalisty ds. uzależnienia wydał 11 
opinii w przedmiocie uzależnienia.         

Finansowanie lub współfinansowanie szkoleń przedstawicieli grup zawodowych 
stykających się  w środowisku pracy z problemami alkoholowymi (policjantów, 
pracowników medycznych, strażników miejskich, pracowników opieki społecznej, 
kuratorów sądowych, nauczycieli, pedagogów szkolnych, pielęgniarek i pracowników 
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służby zdrowia, osób zatrudnionych w telefonie zaufania, w punktach 
konsultacyjnych prowadzonych przez Miasto, członków GKRPA 

Prowadzenie Punktu Informacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin; 

W punkcie prowadzono porady, konsultacje, wstępne rozmowy motywujące do leczenia. 
Ogółem podczas dyżurów udzielono pomocy 154 osobom w tym było: 91 kobiet i 63 
mężczyzn oraz 10 porad telefonicznych. Pomoc dotyczyła problemów: nadużywania 
alkoholu, motywowania do podjęcia leczenia alkoholowego, jak radzić sobie z osobą 
dorosłą nadmiernie pijącą, procedur kierowania na leczenia, kierowanie osób do 
specjalistów z dziedziny prawa, punktów konsultacyjnych.       

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy 
psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie  

Zapewnienie wsparcia psychologicznego w punkcie konsultacyjnym dla ofiar 
przemocy w rodzinie dla osób doznających przemocy i świadków przemocy 

Przez cały rok od 1 lutego do 15 grudnia 2018 r. psycholog dyżurował dwa razy w tygodniu po 
dwie godziny. Zrealizowano łącznie 90 dyżurów, w trakcie których świadczona była pomoc i 
poradnictwo psychologiczne. Z pomocy psychologa skorzystało 106 osób.  

Wśród osób, które zgłosiły się o pomoc były 24 kobiety, które doznały przemocy fizycznej i 
psychicznej w czasie teraźniejszym lub w przeszłości. Ponadto o pomoc psychologiczną zgłosiły 
się 3 osoby, sprawcy przemocy tym 1 kobieta i 2 mężczyzn, stosujących przemoc obecnie lub w 
przeszłości wobec członków swoich rodzin.  

Z pomocy Psychologa skorzystało 56 osób mających problem z uzależnieniem od alkoholu lub 
innych środków psychoaktywnych, w tym 12 kobiet i 44 mężczyzn. Obszar pomocy 
psychologicznej obejmował problematykę: uzależnienia od alkoholu i innych substancji 
psychoaktywnych, zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, zaburzeń 
zachowania, osobowości, problemów wychowawczych i trudności w relacjach rodzinnych, 
zdrowia, choroby psychicznej, przemocy w środowisku rodzinnym, żalu po stracie osoby bliskiej. 

  
Zapewnienie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla członków rodziny poprzez 
prowadzenie punktu pomocy rodzinie w sytuacji kryzysowej; 

Dyżury odbywały się raz w tygodniu po cztery godziny, łącznie 45 dyżurów. Porady konsultacje 
i psychoterapie prowadził psycholog. Udzielono pomocy 73 osobom. Pomoc dotyczyła 
problemów rodzinnych, wychowawczych, emocjonalnych związanych głównie ze stresem i 
symptomami depresji, adaptacyjnymi, współuzależnienia, problemów rodzinnych związanych z 
alkoholem, z uzależnieniem od narkotyków, trudnościami adaptacyjnymi związanymi ze szkołą.  
    

Zapewnienie wsparcia oraz konsultacji dla osób, spotkania psychologiczne oraz 
terapeutyczne, członków telefonu zaufania oraz członków GKRPA w zakresie 
prawidłowości ich działania,  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w tym skoordynowania działań w zakresie merytoryki problemu, form przemocy 
osobom uzależnionym, dotkniętych albo zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

Pomocy prawnej udzielał radca prawny, który pełnił dyżury wsparcia oraz udzielał 
konsultacji dla osób prowadzących spotkania psychologiczne, terapeutyczne, członków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie prawidłowości 
ich działania, koordynował działania ww. podmiotów w zakresie merytoryki problemu, 
form pomocy osobom uzależnionym, dotkniętych albo zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakopanem. 
W ramach umowy świadczono pomoc przy sporządzaniu pism sądowych zgodnie z 
merytoryką problemu.        

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów uzależnień w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania 
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i 
socjoterapeutycznych.  

Wspieranie działań i inicjatyw promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania 
czasu przez mieszkańców miasta, imprez sportowo-rekreacyjnych, pikników i 
festynów bezalkoholowych, w szczególności World Snow Day, Dzień Dziecka, 
Mikołaj i innych – kształtujących  postawy i zachowania prozdrowotne dzieci i 
młodzieży. 

Organizowanie lub wspieranie zajęć pozaszkolnych sportowych, kulturalnych, 
opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach, klubach, placówkach oświatowych, 
bibliotekach (w tym dożywianie dzieci biorących udział w zajęciach) w tym 
programu Wakacje w mieście. Zakup lub dofinansowanie niezbędnych urządzeń, 
sprzętu, oprogramowania i materiałów dla realizacji w/w działań. 

Wakacje w mieście w formie półkolonii zorganizowano w Zakopiańskim Centrum 
Edukacji w dniach 2 lipca do 17 sierpnia 2018r. od poniedziałku do piątku. Uczestnicy 
byli zorganizowani w 34 grupach po 15 dzieci.  

Uczestnicy półkolonii brali udział w zajęciach plastycznych oraz wykonywali 
eksperymenty. Odwiedzili Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN i Kulturalny Plac 
Niepodległości. Uczestniczyli w lekcji muzealnej w „Atmie”. W kinie Giewont obejrzeli 
film „SHOW DOGS”. Wędrowali Ścieżką pod Reglami. Był czas na gry planszowe, 
oglądanie bajek oraz gry i zabawy ruchowe. Zwiedzili Galerię Antoniego Rząsy oraz 
uczestniczyli w warsztatach rzeźbiarskich prowadzonych przez Marcina Rząsę i 
warsztatach malarskich prowadzonych przez Magdę Ciszewską-Rząsę. Programowali 
robota edukacyjnego Photon. Obejrzeli helikopter i dowiedzieli się o pracy ratowników 
TOPR. Podczas warsztatów „Pierwszej Pomocy” nauczyli się wykonywać resuscytację 
krążeniowo-oddechową u dorosłego, dziecka oraz niemowlaka Wyjechali kolejką linową 
na Gubałówkę. Aktywność sportowa odbywała się na placach zabaw i boiskach 
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szkolnych, w sali gimnastycznej ZCE oraz na basenach w Aqua Parku, a także w linowym 
placu zabaw Naboo. Zakupiono także cukierki dla dzieci na zakończenie wypoczynku.  

Ogółem z wypoczynku skorzystało 482 dzieci pod opieką 12 opiekunów 

Zadania profilaktyczne realizowane przez zakopiańskie Szkoły Podstawowe oraz 
Gimnazjum nr 2.  

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Heleny Marusarzówny 

Ze środków pokryto zajęcia: 
Opieka i zajęcia w świetlicy 

Ferie zimowe – 30 dzieci 

Zajęcia decoupagu – 12 uczniów 

Zajęcia J. angielskiego - Creative English – 24 uczniów 

Nadzór nad boiskiem szkolnym 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bronisława Czecha 

Ze środków pokryto zajęcia: 
Zima w szkole – 35 uczniów wzięło udział 

„Na narty z mistrzem świata” – 14 uczniów 

„Szkolny Festyn rodzinny”  

„Rodzinny Rajd Rowerowy” – 60 uczestników 

Sprawowanie opieki na boiskiem szkolnym 

Zespół regionalny „Skibowiańskie Zwyrtliki” – 30 uczniów 

Sprawowanie opieki w świetlicy szkolnej 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Gen. Mariusza Zaruskiego 

Ze środków pokryto zajęcia: 
Zajęcia artystyczno – teatralne  - ok 22 osób 

Chór szkolny „Ogniki radości” – 25 osób 

Zajęcia krawieckie – 10 uczniów 

Zajęcia rękodzieła artystycznego – 15 osób 

Zajęcia Mat – Mózgi – 15 osób 

Zajęcia eksperymentalno – przyrodnicze – 15 osób 
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Zajęcia „Każdy może być twórcą gry” – 13 osób 

Zajęcia muzyczno – taneczne – 18 osób 

Zajęcia kulinarne – 10 osób 

Zajęcia sportowe – tenis sportowy – 8 osób 

Zajęcia sportowe – judo – 10 osób 

Zajęcia z tańca góralskiego  

Nadzór nad boiskiem szkolnym 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

Ze środków pokryto zajęcia: 
Program Profilaktyczny „Ferie bez nudy” – I tydzień 25 osób, II tydzień 40 osób 

Zajęcia świetlicowe 

Nadzór nad boiskiem szkolnym 

Wyjazd uczniów na spektakl profilaktyczny do Krakowa – 20 uczniów 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka 

Ze środków pokryto zajęcia: 
Cykl tematyczny „My tradycji nie gubimy” – 35 uczniów 

Warsztaty Regionalne –  

Spotkanie z muzyką i gwarą góralską – 93 uczniów  

Malowanie na szkle – 28 uczniów 

Akrobatyka zespołowa – ART GYM TEAM – 38 uczniów 

Żonglerka – zajęcia cyrkowe – 30 osób  

Zajęcia teatralno – poetyckie – 31 osób 

Koło turystyczne – 60 uczniów 

Nadzór nad programem i zajęciami 

Festyn rodzinny  

Program „W drodze” – 27 osób 

Nadzór nad boiskiem szkolnym i placem zabaw 

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego 
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Ze środków pokryto zajęcia: 
Ferie zimowe – 20 uczniów  

Zajęcia regionalne  - 30 dzieci 

Dozór boiska szkolnego i placu zabaw 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kasprowicza 

Ze środków pokryto zajęcia: 
Opieka nad boiskiem szkolnym i placem zabaw 

Zajęcia poznawczo – historyczne – 100 uczniów 

Gimnazjum nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera 

Ze środków pokryto zajęcia: 
Zajęcia literacko – dziennikarskie – 8 uczniów 

Zajęcia teatralne – 16 uczniów 

Nadzór nad boiskiem szkolnym 

Zajęcia turystyczne – 12 wycieczek w Tatry – średnio 12 uczniów podczas wycieczek  

Dofinansowanie zadań remontowych i inwestycyjnych w celu zwiększenia i poprawy 
bazy materialnej, poszerzającej możliwość organizacji zajęć o charakterze 
profilaktycznym, rekreacyjno-sportowym i kulturalnym zapewniającym mieszkańcom 
Zakopanego atrakcyjne i wolne od zagrożeń spędzanie wolnego czasu, w tym 
współfinansowanie następujących  zadań inwestycyjnych: budowa boiska ze sztuczną 
nawierzchnią przy ZCE.  

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii poprzez aktywizacje instytucji, 
organizacji pozarządowych, Kościoła, związków wyznaniowych w realizacje zadań 
niniejszego programu. 

Dnia 11 kwietnia 2018 r. ogłoszono konkurs na realizacje zadań w zakresie wychowania w 
trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii, w oparciu o ustawę o 
zdrowiu publicznym, na który przeznaczono kwotę 268 000 złotych. Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi polegała na powierzeniu im zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w siedmiu blokach tematycznych na 
podstawie umów. 
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Na konkurs wpłynęło 10 ofert złożonych przez 6 podmiotów. 4 oferty nie spełniały  wymogów 
formalno-prawnych bądź merytorycznych. Członkowie komisji oceniającej dokonali oceny 
merytorycznej 6 ofert spełniających wymagania formalno-prawne: 

  

Zadanie nr 1 - organizowanie poradnictwa, pomocy specjalistycznej osobom uzależnionym, 
nadużywających substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje 
psychoaktywne), ofiarom przemocy w rodzinie oraz ich rodzinom  poprzez  prowadzenie  
całorocznego punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz członków rodzin osób z 
problemami wynikającymi z używania substancji psychoaktywnych – Punkt Pierwszy Kontakt- 
środki przyznano dla 1 oferty. 

1. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Orla Perć” - Zakopane ul. Jagiellońska 7, 
„Przychodząc po pomoc zawsze zyskujesz”. W ramach zadania w Punkcie 
Konsultacyjnym udzielano porad dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych 
i dla członków rodzin z problemami wynikającymi z używania substancji 
psychoaktywnych. Punkt działał w każdy czwartek od 18.00 – 20.00.  

Z porad skorzystało 11 osób. . 

Zadanie  nr 3 - organizacja imprez prozdrowotnych 

Zadanie nr 3.3 - zorganizowanie  imprezy prozdrowotnej promującej zdrowy tryb życia i 
aktywność sportową  o ogólnodostępnym  charakterze  z zakresu sportów indywidualnych  –- 
środki przyznano dla  1 oferty. 

1. Uczniowski Klub Sportowy „Orły” przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi Zakopane ul. Orkana 6 – III Zakopiański Charytatywny Maraton 
Badmintona. Turnieje odbyły się w dniach 12 – 14.10.2018 r. 12 października 2018 miał 
miejsce turniej dzieci w hali Szkoły Mistrzostwa Sportowego – udział wzięło 96 młodych 
osób. 13 października w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 miał odbył się trening 
osób niepełnosprawnych, w którym uczestniczyło 26 osób. Treningi Badmintona 
prowadzone były przez czołowych badmintonistów m.in. Rachel Choong z Wielkiej 
Brytanii – siedmiokrotnej Mistrzyni Świata w parabadmintonie, Roberta Mateusiaka – 25 
– krotnego Mistrza Polski w badmintonie – uczestnika Igrzysk Olimpijskich oraz Jakuba 
Sikorskiego – reprezentanta Polski w parabadmintonie. 

W zadaniu wzięło udział 122 osoby.  

Zadanie nr 4 - wspieranie  działalności środowisk abstynenckich- stowarzyszeń i klubów 
trzeźwości, w szczególności prowadzenie zgrupowań terapeutycznych, zajęć i imprez  
skierowanych do członków – środki przyznano dla 1 oferty 

1. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Orla Perć” - „Uczestnictwo w warsztatach 
terapeutycznych na zgrupowaniu, obcowanie ze sztuką, zajęcia rekreacyjno-ruchowe  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i wycieczki krajoznawcze sposobem na własny rozwój psychiczny i duchowy” –  
w ramach zadania odbyło się 5 wycieczek z przewodnikiem w Tatry. Uczestnicy byli także 
w Teatrze Witkacego oraz chodzili do Aqua Parku. Podsumowaniem zadania była zabawa 
andrzejkowa dla uczestników zadania.  

W zadaniu udział brało od 10 do 15 osób. 

Zadanie nr 5 - organizowanie dla dzieci i młodzieży kolonii, obozów terapeutycznych, wyjazdów 
z realizacją programów profilaktycznych: 

Zadanie nr  5. 1. - zorganizowanie zajęć typu warsztaty poza Zakopanem z elementami wsparcia  
psychologicznego , socjoterapeutycznego, skierowanego do dzieci i młodzieży ze środowisk 
zagrożonych – czas trwania  co najmniej 2 dni, ilość uczestników co najmniej 15- środki 
przyznano dla 1 oferty 

1. Parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Zakopanem 34-500 Zakopane Harenda 14 
A - „Nadaj życiu właściwy rytm (II edycja) Warsztaty teatralno-muzyczne  
z elementami profilaktyki” W ramach zadania były prowadzone zajęcia by zapewnić 
dzieciom właściwą formę spędzania wolnego czasu, bez używek, gier oraz sprzętów 
elektronicznych. W trakcie warsztatów dzieci uczyły się gry na gitarze, piosenek 
religijnych i patriotycznych. Uczestniczyły także w zajęciach teatralnych. Odbyły się dwa 
wyjazdy do Terchowej oraz Niepokalanowa.  

W zajęciach oraz wyjazdach uczestniczyło łącznie 51 dzieci.  

Zadanie nr 5. 4- zorganizowanie w okresie wakacyjnym wyjazdu realizującego elementy pomocy 
psychologicznej lub socjoterapeutycznej skierowanych do dzieci i młodzieży ze środowisk 
zagrożonych - czas trwania co najmniej 7 dni, miejsce wyjazdu: teren Polski, ilość uczestników – 
co najmniej 15 – środki przyznano dla 1 oferty 

1. Parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Zakopanem 34-500 Zakopane Harenda 14 
A Zadanie – „Integracyjny obóz letni – (V edycja) Sudeckim szlakiem JPII z programem 
„Droga do wolności”. W dniach od 6 do 16 sierpnia 2018 r. zorganizowano Obóz 
Integracyjny nad jeziorem Nyskiem. Ponadto zorganizowano wyjazdy do Wambierzyc, 
Kudowy Zdroju, Polanicy Zdroju, Złotego Stoku, Nysy, Głuchołaz, Wrocławia, 
Kamiennej Góry, Góry Św. Anny. Podczas wypoczynku przeprowadzone zostały zajęcia 
profilaktyczno – zdrowotne.  

 W wypoczynku udział wzięło 25 dzieci i młodzieży.  

Zadanie nr 5.5- zorganizowanie półkolonii w okresie wakacyjnym w celu ograniczenia zagrożeń 
i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez promocję aktywności fizycznej – środki 
przyznano dla 1 oferty 

1. Klub Sportowy Zakopane – „Wakacjada KSZ”. Zorganizowano półkolonie w okresie 
wakacyjnym od 28.07 – 14.08.2018 r. Zrealizowano 100 godzin na zajęcia sportowo – 
rekreacyjne z wykorzystaniem lokalnej infrastruktury w mieście Zakopane oraz 
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sporadycznie w Szaflarach gdzie m. in. zostały zorganizowane sparingi piłkarskie.  
W półkolonii wzięło udział 15 młodych osób. 

Ogółem dotacje z I konkursu wyniosły 69.100,00 zł 

Dnia 15 maja 2018 r. ogłoszono II konkurs na realizacje zadań publicznych, będących zadaniami 
własnymi Miasta Zakopane z zakresu zdrowia publicznego dotyczących przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii w oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym, na 
który przeznaczono kwotę 198 900 złotych.  

Współpraca z organizacjami pozarządowymi polegała na powierzeniu im zadań z zakresu 
zdrowia publicznego w pięciu blokach tematycznych na podstawie umów. 

Na konkurs wpłynęło 11 ofert złożonych przez 7 podmiotów. 5 ofert nie spełniało wymogów 
formalno-prawnych bądź merytorycznych. Członkowie komisji oceniającej dokonali oceny 
merytorycznej 6 ofert spełniających wymagania formalno-prawne: 

Zadanie nr 2 - organizacja imprez prozdrowotnych 

Zadanie nr 2.1 - zorganizowanie 2 plenerowych imprez zdrowotnych promujących zdrowy tryb 
życia i aktywność sportową o ogólnodostępnym charakterze o tematyce biegowej środki 
przyznano dla 1 oferty 

1. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” - AKTYWNOŚĆ sportowa jako sposób na zdrowe 
życie bez alkoholu i innych używek. W ramach zadania zostały zorganizowane 
wydarzenia: 

Bieg Sokoła – zawody rozgrywane w ramach Weekendu Biegowego z Sokołem dla osób 
powyżej 18 roku życia. Udział wzięło 198 zawodników (na 200 miejsc) 

Bieg Zamoyskiego – bieg dla całych rodzin, gdzie meta znajduje się w Morskim Oku. Udział 
wzięło 312 osób (na 350 miejsc) 

W impreza łącznie wzięło udział 510 dorosłych osób.   

Zadanie nr 3 - organizowanie dla dzieci i młodzieży kolonii, obozów terapeutycznych, wyjazdów 
z realizacją programów profilaktycznych: 

Zadanie nr 3.1 - zorganizowanie w okresie wakacyjnym wyjazdu realizującego elementy pomocy 
psychologicznej lub socjoterapeutycznej kierowanego do dzieci i młodzieży ze środowisk 
zagrożonych - czas trwania co najmniej 7 dni, ilość uczestników – co najmniej 15 – środki 
przyznano dla 1 oferty 

1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Rodziny - „7 x TAK” – Kolonia parafialna o 
charakterze profilaktyczno-formacyjnym do Jarosławca. W dniach od 10 – 19 sierpnia 
2018 roku odbył się wyjazd do Jarosławca. Celem było przybliżenie uczestnikom wyjazdu 
– młodzieży tematu siedmiu darów Ducha Świętego oraz pokazanie atrakcyjności 
spędzania wolnego czasu bez używek.  

W wypoczynku wzięło udział 48 dzieci i młodzieży oraz 7 osobowa kadra. 

Zadanie nr 3.2 – zorganizowanie w okresie wakacyjnym wypoczynku ukierunkowanego na 
profilaktykę uzależnień i promocję zdrowego trybu życia skierowanych do dzieci i młodzieży ze 
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środowisk zagrożonych, w szczególności podopiecznych CWDiR - czas trwania co najmniej 7 
dni, miejsce wyjazdu: jezioro, ilość uczestników – co najmniej 12 – środki przyznano dla 1 oferty 

1. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – „Wypoczynek i profilaktyka nad jeziorem dla 
wychowanków CWDIR”. Zorganizowane zostały 2 turnusy wypoczynku w Gąsawie 
(Pojezierze Pałuckie) połączone z programem profilaktycznym i promowaniem zdrowego 
trybu życia dla 15 wychowanków Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny  
w Zakopanem. W terminie od 23.07 – 02.08.2018 r. oraz 02 – 11.08.2018 r. 

W wypoczynku wzięło 15 dzieci i młodzieży.  

Zadanie nr 3.3- zorganizowanie półkolonii o, w szczególności z elementami turystyki górskiej  w 
okresie wakacyjnym w celu ograniczenia zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego 
poprzez promocję aktywności fizycznej – środki przyznano dla 1 oferty 

1. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. MB Objawiającej Cudowny Medalik w Zakopanem 
34-500 Zakopane – Przesiąknąć pięknem swojej ojczyzny (IV). Zorganizowanie były 
tatrzańskie wędrówki. Uczestnicy poznali piękno regionu, zdobyli wiedzę na temat 
roślinności i zwierząt żyjących w Tatrach. Praktykowali bezpieczne zachowania  
w górach. 

W półkolonii wzięło udział 60 osób (dzieci i młodzież) 

Zadanie nr 5 - prowadzenie edukacji publicznej w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych, 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz promocji zdrowego trybu życia 

Zadanie nr 5.2- działania propagujące wiedzę lub bezpieczne spędzanie czasu wolnego, bez 
używek , rozwijającego nowe zainteresowania - czas trwania - co najmniej 1 miesiąc, miejsce-  
centrum Zakopanego ogólnodostępne, zajęcia skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej - środki 
przyznano dla 1 oferty 

1. Fundacja Otwarta – Świetlica Otwarta. Na Placu Niepodległości w Zakopanem 
zaadoptowano i przystosowano wnętrze kontenera i otoczenia na potrzeby „Świetlicy 
Otwartej” Codziennie w okresie wakacji realizowano różnorodne zajęcia dla dzieci i 
młodzieży m.in. zajęcia plastyczne, lekcje deskorolki, pokazy filmowe podczas kółka 
filmowego, spotkania literackie, lekcje perkusji. Nawiązano współprace z programem 
realizowanym przez Pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i 
przeciwdziałania narkomanii – „Wakacje w Mieście”.  

Codziennie podczas zadania średnio przewijało się 40 osób x 60 dni = około 2400 
odbiorców zadania.  

Zadanie nr 5.3- zorganizowanie zajęć sportowych propagujących zdrowy trybu życia - czas 
trwania zajęć - 4 miesiące, środki przyznano dla 1 oferty 

1. Klub Sportowy Spartakus Zakopane – „Rozwijaj się jak nasi Olimpijczycy”. Program 
szkoleniowy przewidywał udział w treningach, zgrupowaniach i konsultacjach 
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specjalistycznych mających na celu propagowanie zdrowego trybu życia. Zajęcia odbywały 
się na sali gimnastycznej ucząc się sztuk walki poprawiając przy tym swoją kondycję 
sportową. W klubie zrzeszonych jest 30 seniorów w tym 2 głuchoniemych oraz 10 
juniorów, co razem daje 40 podopiecznych. 

Udział w zadaniu wzięło 40 osób. 

Ogółem dotacje z II konkursu wyniosły 123 936,00 zł 

Dnia 13 czerwca 2018 r. ogłoszono III konkurs na realizacje zadań publicznych, będących 
zadaniami własnymi Miasta Zakopane z zakresu zdrowia publicznego dotyczących 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii w oparciu o ustawę o zdrowiu 
publicznym, na który przeznaczono kwotę 20 000 złotych.  

Współpraca z organizacjami pozarządowymi polegała na powierzeniu im zadań z zakresu 
zdrowia publicznego w pięciu blokach tematycznych na podstawie umów. 

Na konkurs wpłynęło 1 oferta złożona przez 1 podmiot. Członkowie komisji oceniającej 
dokonali oceny merytorycznej 1oferty spełniającej wymagania formalno-prawne: 

Zadanie nr 1 - organizowanie dla dzieci i młodzieży kolonii, obozów terapeutycznych, wyjazdów 
z realizacją programów profilaktycznych: 

Zadanie nr 1.1 - zorganizowanie w okresie wakacyjnym wyjazdu realizującego elementy pomocy 
psychologicznej lub socjoterapeutycznej skierowanego do dzieci i młodzieży ze środowisk 
zagrożonych - czas trwania co najmniej 7 dni, ilość uczestników – co najmniej 50 – pojezierze 
Polska – środki przyznano dla 1 oferty 

1. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Małopolski – „Na Łonie Natury II „ – 
obóz dla dzieci i młodzieży z elementami pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej. 
Zadanie zostało zrealizowane w miejscowości Skępe, nad jeziorem Łąkie, powiat 
lipnowski w okresie 2 – 28.07.2018 r. Podczas wypoczynku  organizowane były wycieczki, 
gry i zabawy promujące zdrowy tryb życia. Uczestnicy spędzali czas w środowisku 
pozbawionym używek.  

Udział w wypoczynku wzięło 70 osób (dzieci i młodzieży) 

Ogółem dotacje z III konkursu wyniosły 20.000,00 zł 

Ogółem udział wzięło 982 osoby w tym 592 dorosłych oraz 390 dzieci i młodzieży, gdzie 
284 dzieci i młodzieży uczestniczyło w letnim wypoczynku. (Zadanie „Świetlica Otwarta” 
nie została uwzględniona ze względu na trudność oszacowania dokładniejszej liczby osób) 

Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczących zakazu reklamy napojów 
alkoholowych oraz zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, 
których zachowanie wskazuje, ze znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18, 
na kredyt lub pod zastaw oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego. 
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Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania 
przepisów ustawy oraz prawa miejscowego 

Przez cały rok na wniosek Wydziału Ewidencji i Pozwoleń Urzędu Miasta Zakopane celem 
przygotowania materiałów do wydania opinii w formie postanowienia, zgodnie z art.18 ust.3a 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 poz. 487 z 
p.zm.) dokonywano oględzin punktów sprzedaży alkoholu starających się o zezwolenia na 
alkohol.  

Wydano 161 postanowień w tym: 13 postanowień negatywnych z uwagi na brak wolnych 
punktów w limicie ustalonym w uchwale Rady Miasta dla sklepów starających się  o zezwolenia 
powyżej 4,5% do 18% oraz powyżej 18%  zawartości alkoholu.   

Przez cały rok prowadzono kontrole lokali sprzedające napoje alkoholowe, pod kątem 
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia oraz czy nie prowadzona jest sprzedaż 
napojów alkoholowych nieletnim i nietrzeźwym. Kontrole prowadzono zgodnie z 
zatwierdzanymi przez Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 
harmonogramami kontroli. Kontroli dokonywały zespoły trzy osobowe składające się z 
członków gminnej komisji, Straży Miejskiej i osób wskazanych przez Burmistrza mających 
odpowiednie legitymacje do kontroli. Kontroli dokonano w 161 punktach sprzedaży alkoholu 
wysyłając uprzednio zawiadomienia. W trakcie dokonywania czynności kontrolnych zespół 
kontrolujący udzielał informacji na temat zasad sprzedaży alkoholu, a w szczególności 
przypominano o zasadach umieszczania reklam, o nie sprzedawaniu alkoholu nieletnim i 
nietrzeźwym, potrzebie kontrolowania wieku osób bardzo młodych, rozdawano ulotki  o treści 
skierowanej do sprzedawców alkoholu.  

Podsumowanie finansowe zadań realizowanych bezpośrednio z budżetu Miasta 

Lp. Nazwa zadania wykonanie w 2018r. 

zł.

1 Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych uzależnieniem

12 586,00

2 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy 
uzależnień pomocy psychospołecznej, prawnej a w 
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

372 080,40

3 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i 
edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
uzależnień w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także  
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących  w 
pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i 
socjoterapeutycznych  

334 569,33 

!191



Źródło: GKRPAiN 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 r. 

Zorganizowano Koncert Profilaktyki Uzależnień Piotra "Lupi" Lubertowicza  - „Broń się nie trać 
wiary”- Profilaktyka poprzez wartości patriotyczne (promowanie postawy: nie piję, nie palę i nie 
zażywam narkotyków, dbam o czystość języka ojczystego).  

Koncert ten zorganizowano w 2 Zakopiańskich szkołach :  
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem, ul. Słoneczna 1 

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem, ul. Droga do Olczy 26  

Łącznie udział wzięło 223 uczniów. 

Podsumowanie finansowe realizowanych zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii. 

4 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób 
fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych 

213 036,00

5 Podejmowanie interwencji  w związku z naruszaniem 
przepisów ustawy dot. Zakazu reklamy napojów 
alkoholowych oraz zakazu sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że 
znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18 

38 280,00

6 Wydatki inwestycyjne WRLiL 930 000,00

7 Realizacja zadań przez szkoły 398 661,27

Ogółem 2 229 213,00

L.P Nazwa zadania kwota

1 Zwiększanie dostępności terapeutycznej 0

2 Udzielanie pomocy prawnej i psychologicznej 0

3 Profilaktyczna działalność instytucji 2 952,00

4 Wspomaganie działań instytucji 0

suma 2 952,00
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PROMOCJA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

I. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I PROMOCJA 
W 2018r. 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) 

Wspólnie przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji i Zakopiańskie Centrum Kultury 
kontynuowane były zapoczątkowane jeszcze w 2017 r. prace związane ze stworzeniem wspólnego 
portalu Miasta Zakopane, łączącego funkcje turystyczne i miejskie.  

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 NOCLEGOWA”.  

Portal ma nową grafikę i układ treści oraz kilka nowych funkcji, np. widżet informujący o jakości 
powietrza. Specjalnie przygotowane zostały także nowe treści do strefy turystycznej (informacje o 
wydarzeniach, atrakcjach, szlakach turystycznych), a z kolei treści w strefie miejskiej 
zaktualizowano i uzupełniono (ważne informacje dla Mieszkańców i Przedsiębiorców, opisy 
inwestycji, projektów, aktualności i ogłoszenia). Baza Wydarzeń umożliwia dodawanie wydarzeń 
samodzielnie przez ich organizatorów, podobnie Baza Noclegowa gromadząca dane o legalnie 
działających kwaterach w mieście (znajdujących się w ewidencji prowadzonej przez Burmistrza 
Miasta Zakopane) umożliwia edycję zakładek poszczególnych obiektów przez ich właścicieli. 
Obecnie baza zawiera 2641 obiektów. Strona jest cały czas aktualizowana, rozwijana i 
wzbogacana o nowe funkcje.   

W 2018 r. zamieszczono na portalu miasta blisko 1 tys. aktualności i ogłoszeń. 

PORTAL UŻYTKOWNICY ODSŁONY

ZAKOPANE.EU (I-X.2018) 255 tys. 989,7 tys.

ZAKOPANE.PL (XI-XII 
2018)

35,4 tys. 153,1 tys.

RAZEM: 290,4 tys. 1.142,8 tys.
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Biuletyn Informacji Publicznej bip.zakopane.eu 

W Biuletynie na bieżąco zamieszczane były ogłoszenia, zarządzenia, uchwały i inne dokumenty 
wszystkich wydziałów UMZ oraz ZCK. Łącznie zamieszczono 731 informacji. 

Media społecznościowe: 

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

W 2018r. zamieszczono 61 materiałów filmowych, w tym 45 odcinków programu „Pod 
Tatrami. Zakopane, Zakopane…” oraz wszystkie nagrania sesji Rady Miasta Zakopane. 

W 2018r. zamieszczono ponad 90 postów. 

BIP

UŻYTKOWNICY ODSŁONY

30 tys. 300 tys.

FACEBOOK
POLUBIENIA – stan na 

31.12.2018
ZASIĘG

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

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

YOUTUBE
WYŚWIETLENIA CZAS OGLĄDANIA

36,5 tys. 543,5 tys. minut

INSTAGRAM
OBSERWUJĄCY ZASIĘG WYŚWIETLENIA

18 tys. 22 tys. 
tygodniowo

30 tys. tygodniowo
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Ww. działania służyły promocji Miasta, wzmacnianiu marki Zakopanego, informowaniu 
o najważniejszych wydarzeniach i przedsięwzięciach oraz budowanie społeczności 
związanej z miastem (turyści i mieszkańcy). 

Totem (infokiosk)  

W lipcu 2018r. przed Urzędem Miasta umieszczony został infokiosk z dotykowym wyświetlaczem 
prezentujący informacje dla mieszkańców i turystów, m.in. zapowiedzi imprez, materiały 
promocyjne (plakaty, spoty), bazę wydarzeń, informacje praktyczne, mapę miasta.  

Informator dla Mieszkańców Miasta ZAKOPANE.PL  

W 2018r. ukazały się przygotowane przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji we 
współpracy z merytorycznymi wydziałami dwa wydania informatora poświęconego 
najważniejszym sprawom miasta z dziedziny inwestycji, kultury, sportu, edukacji i ochrony 
środowiska. Wydawnictwo poświęcone jest także bieżącym wydarzeniom, ważnym jubileuszom, 
działalności Rady Miasta i poradom dla mieszkańców. Wydawane w nakładzie 12 tys. 
egzemplarzy jest kolportowane w zakopiańskich instytucjach, sklepach, restauracjach, a część 
nakładu trafia bezpośrednio do mieszkańców. Ponadto w wersji elektronicznej informator 
zamieszczany jest na portalu Zakopane.pl. 

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

W 2018r. kontynuowania była kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca działalności 
samorządu. Realizowane cotygodniowo odcinki programu emitowane były na antenie TVP 
Kraków, ogólnopolskiej TVP3 oraz TVP Polonia. Od lutego program realizowany był w 
zmienionej i odświeżonej formule. Wzbogacił się on o osobę prowadzącą, którą została Hanka 
Wójciak – urodzona w Zakopanem wokalistka, autorka piosenek, dziennikarka muzyczna. 
Odcinki na bieżąco są zamieszczane na kanale YouTube Urzędu Miasta Zakopane. W połowie 
roku powstała także nowa czołówka programu. Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji pełni 
nadzór merytoryczny nad programem, który porusza bieżące tematy kulturalne, sportowe, 
inwestycyjne i społeczne. W 2018r. zrealizowane zostały 52 odcinki programu. 

Materiały promocyjne i informacyjne w lokalnych mediach 

Ogłoszenia i komunikaty w 2018r. zamieszczane były regularnie w lokalnych mediach: Tygodniku 
Podhalańskim, dwutygodniku Góral Info, Radiu Alex, na portalach Podhale24 i PodhaleRegion.  

II. KONTAKTY Z MEDIAMI 
Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji w 2018r. przygotowało ponad 260 fotorelacji z 
wydarzeń oraz ponad 70 informacji prasowych dla mediów lokalnych i ogólnopolskich. 
Również na bieżąco mailowo i telefonicznie codziennie udzielało informacji dziennikarzom, 
udostępniało potrzebne materiały, informowało o wydarzeniach, wydawało akredytacje, 
koordynowało udział przedstawicieli Miasta w programach telewizyjnych i radiowych oraz 
prowadziło monitoring mediów.  Zorganizowało także 10 konferencji prasowych. 
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Biuro współpracowało z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przy obsłudze 
medialnej udziału Prezydenta Andrzeja Dudy w zawodach 12h Slalom Maraton (działania 
informacyjne i promocyjne, wydawanie akredytacji) oraz z Telewizją Polską S.A. przy obsłudze 
medialnej Sylwestra Marzeń z Dwójką (działania informacyjne i promocyjne, wejścia na żywo, 
organizacja biura prasowego). 

Podczas 50. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich Biuro obsługiwało 
festiwalową stronę internetową, media społecznościowe, newsletter, było odpowiedziane m.in. za 
bieżące kontakty z mediami, przygotowywanie informacji prasowych, współpracę z TVP3 
podczas codziennych relacji, wydawanie akredytacji, prowadzenie biura prasowego oraz 
przygotowanie i przebieg konkursu fotograficznego „Żywioł Folkloru”.   

Pozostałe ważniejsze działania w zakresie promocji w 2018r.: 
Współorganizacja miejskich wydarzeń, mi.in.: World Snow Day, Gala Olimpijska, Dzień 
Dziecka, Piknik na Dolnej Równi Krupowej, Mikołajki. 

III. WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI 
W ramach współpracy z miastami partnerskimi w roku 2018 zrealizowano następujące działania: 

promocja 50. MFFZG w Sopocie: 

Jak co roku letni sezon turystyczny w Sopocie rozpoczął się symboliczną wymianą dechy 
snowboardowej na kitesurfingową. Otwarciu sezonu towarzyszył program artystyczny w 
wykonaniu dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury, a na wszystkich gości czekały zakopiańskie 
oscypki i sopockie ogórki kiszone w solance. Miasta partnerskie Sopot i Zakopane już po raz 
piętnasty wspólnie zainaugurowały sezon. Zgodnie z tradycją ten letni otwierany jest w Sopocie, a 
zimowy w Zakopanem.  W Sopocie odsłonięta została rekreacyjna ławka kamienna, posadowiona 
na sylwetkach baranków. Ławeczka podarowana przez Zakopane została w Sopocie, by 
promować miasto partnerskie oraz góralski folklor w związku z jubileuszowym, 50. 
Międzynarodowym Festiwalem Folkloru Ziem Górskich. Ponadto w Sopotece otwarto wystawę 
zdjęć dokumentujących Festiwal. 

wymiana szkół podstawowych: SP1 Zakopane i SP9 Sopot - projekt „Od Bałtyku do 
Tatr i nazad”: 

Trzeci rok trwa projekt współpracy pomiędzy Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 1 w Zakopanem i Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Sopocie "Od 
Bałtyku do Tatr i nazad". Program przygotowany przez SP 1 był bardzo interesujący i 
obejmował m.in. wizytę w zakopiańskim Aqua Parku, na Gubałówce, w centrum edukacji TPN i 
Muzeum Tatrzańskim oraz wycieczki górskie. Uczniowie poznawali także tajniki tańca 
góralskiego podczas warsztatów z zespołem Giewont. W Sopocie na młodzież także czekały 
liczne atrakcje:  dzieci poznały Trójmiasto, zwiedziły Gdańsk i Oliwę, po Sopocie oprowadzał je 
osobiście prezydent Jacek Karnowski prezentując Operę Leśną, Ergo Arenę i Hipodrom. Dużo 
radości sprawiła młodym zakopiańczykom wizyta w Fokarium i Centrum Nauki Eksperyment w 
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Gdyni. Wymiana jest możliwa dzięki dofinansowaniu Burmistrza Miasta Zakopane i Prezydenta 
Sopotu.  

wymiana młodzieży Siegen-Zakopane współfinansowana przez Polsko-Niemiecką 
Współpracę Młodzieży: 

W 2019 roku obchodzimy 30-lecie partnerstwa z miastem Siegen w Niemczech. Jednym z jego 
najtrwalszych elementów jest wymiana młodzieży, trwająca nieprzerwanie od 1992 roku, w której 
do tej pory wzięło udział ponad 600 osób. W programie pobytu są m.in. tatrzańskie wycieczki, 
wizyty w Muzeum Auschwitz i w Krakowie czy też warsztaty tańca góralskiego.  Młodzież 
tradycyjnie spotyka się z burmistrzem Zakopanego i Siegen.   Projekt wymiany młodzieży 
dofinansowuje rokrocznie Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. 

W roku 2018 wymiana zbiegła się z wizytą delegacji miasta Siegen z burmistrzem Steffenem 
Muesem na czele, która miała miejsce w dniach 8-12 lipca. 9 lipca odbyło się spotkanie z 
burmistrzem Leszkiem Dorulą, podczas którego zaprezentowano prowadzone i planowane 
inwestycje, w tym rewitalizację terenu dworca PKP i Kuźnic oraz Czerwony Dwór, który 
wzbudził zachwyt naszych gości. 

wymiana grup akrobatycznych: Akro Dance przy G1 Zakopane i Czerwone Nosy z 
Saint-Die-des-Vosges dofinansowana z programu Erasmus+: 

To już trzeci rok wspólnych ćwiczeń i wymiany doświadczeń grup Akro Dance, działającej przy 
Szkole Podstawowej Nr 5 w Zakopanem i Czerwonych Nosów z miasta partnerskiego Saint-Die-
des-Vosges. Projekt zaowocował aż trzema występami we Francji i czterema w Zakopanem. 
Nowością w tym roku było spotkanie z młodzieżą z Siegen, która także przebywała w 
Zakopanem na wymianie. Projekt został sfinansowany z programu Erasmus+, Polsko-
Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz środków Urzędu Miasta Zakopane i Urzędu Miasta 
Saint-Die-des-Vosges.   
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współpraca Straży Miejskich z Sopotu i Zakopanego 

W ramach współpracy miast partnerskich od 7 do 9 listopada 2018 r. delegacja sopockich 
strażników miejskich spotkała się ze strażnikami w Zakopanem.  Poruszono między innymi 
tematykę nielegalnego handlu, miejsc, w których zabronione jest spożywanie alkoholu, 
nielegalnego parkowania, kontroli pieców w okresie grzewczym, najczęstszych   interwencji 
zgłaszanych przez mieszkańców oraz sposobu ich realizacji, a także kwestię najmu 
krótkoterminowego. Sopoccy strażnicy wzięli również udział w uroczystościach patriotycznych w 
Szkole Podstawowej nr 4 na Olczy, a także uczestniczyli czynnie w zabezpieczeniu XXVI 
Sztafetowego Biegu Niepodległości. Było to drugie spotkanie przedstawicieli Straży Miejskiej z 
Sopotu i Zakopanego. Pierwsze miało miejsce podczas obchodów 25-lecia powołania Straży 
Miejskiej w Sopocie, w 2016 roku. 

otwarcie sezonu zimowego z Sopotem 

W grudniu 2018 r. do Zakopanego przyjechała 
delegacja z miasta partnerskiego Sopotu, by po raz 15 
dokonać s ymbo l i czne j wymiany desek 
kitesurfingowej na snowboardową, rozpoczynając 
tym samym sezon zimowy pod Tatrami. Wymiany 
dokonali  Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula i 
Prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Otwarcie sezonu 
poprzedziło podpisanie umowy o kontynuacji 
współpracy przy organizacji Kina Letniego Sopot- - 
Zakopane, najdłuższego wakacyjnego festiwalu 
filmowego w Polsce. 

Koordynowanie działalności Młodzieżowej Rady Miasta Zakopane: 
wolontariat podczas Światowego Dnia Śniegu, 
organizacja konkursu wiedzy o samorządzie 
lokalnym dla uczniów zakopiańskich szkół, 
współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną przy 
organizacj i i prowadzeniu warsztatów 
komputerowych dla seniorów, 
udział w akcji sadzenia drzewek przy skwerze 
Josepha Conrada, 
u d z i a ł w O g ó l n o p o l s k i m Ko n g r e s i e 
Młodzieżowych Rad w Krakowie, 
organizacja koncertu talentów w parku 
miejskim w dniu 1 czerwca, 
turniej piłki nożnej pod patronatem MRM, 
spotkania w ramach Erasmus+ z młodzieżą z Ukrainy, Węgier, Czech i Słowacji, 
akcja przygotowania świątecznej paczki dla dzieci przebywających na oddziale pediatrycznym 
Szpitala Powiatowego im. dra Tytusa Chałubińskiego.  
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Projekty partnerskie i partnerstwa transgraniczne: 
Umowa partnerska pomiędzy Gminą Miasto Zakopane a miastem Poprad (lider projektu) 
obejmująca realizację projektu „Miasto dla ludzi – ludzie dla miasta”w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 - 2020. Projekt realizowany 
był w okresie od 1.08.2017 r. do 31.05.2018 r. 

Umowa partnerska pomiędzy Gminą Miasto Zakopane a miastami Dolny Kubin (lider 
projektu), Miastem Trstena, Liesek, Hladovka, Sucha Hora, Rimskokatolicka cirkev Trstena, 
Gminą Czarny Dunajec, Gminą Poronin, Gminą Kościelisko, obejmująca  realizację projektu 
„Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza” realizowanego w 
ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020. 
Projekt realizowany był w okresie od 2.01.2017 r. do 31.10.2018 r. 

Umowa partnerska pomiędzy Gminą Miasto Zakopane a miastem Wysokie Tatry obejmująca 
realizację projektu „Zakopane - Miasto Wysokie Tatry tatrzańskie ścieżki rowerowe”, 
realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – 
Słowacja 2014 -2020. Projekt realizowany jest w okresie 01.04.2018 r. do 31.01.2020 r.  

IV. ZAKOPANE – JEDNO MIASTO, PEŁNIA WRAŻEŃ - DZIAŁANIA 
ZAKOPIAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY 
Jednym z celów realizowanych przez Miasto Zakopane jest rozwój działań promujących 
sezony i  konkretne wydarzenia. Jednym z  pierwszych zadań w  tym obszarze było 
zaprojektowanie znaku Miasta ZAKOPANE.PL, który wraz z hasłem ZAKOPANE – JEDNO 
MIASTO, PEŁNIA WRAŻEŃ jest konsekwentnie wykorzystywany w  identyfikacji materiałów 
promocyjnych, gadżetów czy komunikacji PR i stał się już silną marką.  

!  

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

W  efekcie Miasto Zakopane już kolejny raz otrzymało nominację do najczęściej 
odwiedzanych miast w Polsce, nawet w sezonie letnim deklasując miejscowości nadmorskie.  
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1. CENTRA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ prowadzone przez ZCK rokrocznie 
obsługują coraz większą liczbę Gości, nasze punkty informacji turystycznej obsłużyły ok. 80–100 
tys. turystów każdego roku, z czego ok. 45–50 tys. w ciągu jednego tylko sezonu letniego (lipiec, 
sierpień). 

W przeważającej większości byli to turyści polscy (wśród nich największa grupa jest ze Śląska), 
których znaczący wzrost zaobserwowano w roku 2017, ale widać również zdecydowany przyrost, 
z  roku na rok, turystów zagranicznych. Tu dominujące nacje to przede wszystkim Niemcy, 
Francuzi, Brytyjczycy, Hiszpanie, mieszkańcy krajów Beneluxu, Skandynawii, ale też Czesi, 
Słowacy oraz turyści zza wschodniej granicy (z Rosji, Białorusi, Litwy, Ukrainy), których do tej 
pory częściej widać było tylko w  okresie zimowym. Spoza Europy docierali turyści z  USA, 
Australii, Japonii.  

W takim mieście jak Zakopane trudno mówić o jednym spójnym produkcie, marce. Tą marką 
jest turystyczne Zakopane. Markowy produkt turystyczny zgodnie z  naszym zamysłem ma 
wywoływać́ pozytywne emocje, prowadzące do podjęcia decyzji: jadę do Zakopanego aby 
zobaczyć́, doświadczyć́ i  przeżyć́. Hasłami budzącymi pozytywne emocje są: przygoda, 
kultura, aktywność sportowa, rozwijanie zainteresowań, poznawanie kultury, 
wyzwania. 

Produkty, które pozwalają nam budować mocną markę Zakopanego to: pamiątki, rękodzieło, 
twórczość dokumentująca architekturę, zjawiska przyrodnicze, widoki. 

2. Poszerzenie aktywności P.R. i  współpracy z  dziennikarzami. Podjęcie nowych 
inicjatyw wspierających promocję jak patronaty i sponsoring.  

To zadanie wymagało opracowania strategii kontaktów i  stałej aktualizacji artykułów P.R. 
prezentujących Miasto i  jego ofertę, cyklicznych audycji w  radio i  telewizji przybliżających 
w wiarygodny sposób bogactwo tego regionu Polski – na stałe na ogólnopolską antenę wszedł 
autorski format NA ZAKOPIAŃSKIM SZLAKU WYDARZEŃ nagrodzony na konkursie 
telewizyjnym. W efekcie niezależne badania instytutów monitorujących media zwiększają udział 
tzw. ekwiwalentu reklamowego dla nazwy Zakopane – jest to obecnie kilkaset mln zł /bez 
wydatków reklamowych/.  

Największe imprezy i wydarzenia organizowane przez Miasto Zakopane uzyskały dotarcie do 
wielu milionów osób np. Puchar Zakopanego do ponad 6 mln, Wiosna Jazzowa 7 mln, 
MFFZG do przeszło 23 mln, każda z wystaw w MGS dotarła do 1 mln odbiorców. Promując 
wydarzenia miejskie współpracujemy stale z  mediami klasycznymi (media drukowane, prasa, 
radio, telewizja) i portalami internetowymi i socialmediami (Facebook, Twitter, blogi, serwisy foto, 
serwisy wideo, w tym YouTube). 

Współpraca z  mediami to jedna z  głównych linii strategicznych, wpisująca się w  budowę 
wizerunku miasta, ale też przekładająca się na sukces turystyczny. 

Promocja Miasta i jego atrakcji dla głównej grupy odbiorców, czyli Turystów i Gości, odbywa się 
również poza przestrzeniami Zakopanego. W  Polsce pojawiły się billboardy, citylighty 
zapowiadające wydarzenia w  Zakopanem, tzw. kalendaria imprez były publikowane 
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w wydawnictwach pokładowych m.in. PKP i LOT. Współpraca z Organizacjami Turystycznymi 
i Instytucjami Kultury pozwoliła nam skutecznie i efektywnie finansowo promować Zakopane za 
granicami naszego kraju. Obecność Zakopanego w  przekazach dziennikarskich znacząco 
zwiększyła wartość marki Zakopane i zapewnia zainteresowanie nowych grup Gości. 

Na różne sposoby realizowany był tzw. marketing miejsca, skupiając się na procesach tworzenia 
rozpoznawalnej tożsamości Miasta, głównie przez aktywności w  obszarze kultury i  rozrywki, 
rekreacji i sportu. Uzyskane efekty wpływają na procesy finansowe i społeczne oraz budują tzw. 
kapitał społeczny Miasta Zakopane na przyszłość.  
Zakopane dba o wizerunek współczesnego miasta z ofertą turystyczną, rekreacyjną, 
kulturalną, rozrywkową, silnie opartego w tradycji. 

Promocja Miasta oparta jest na stałej współpracy z  mediami, polegającej na budowaniu 
wizerunku przez informacje, relacje, produkcje programów i  materiałów prasowych oraz 
rozbudowaną aktywność w  mediach społecznościowych. Aby ocenić skuteczność naszej 
obecności programowej Instytut Monitorowania Mediów dostarcza nam dzienne i miesięczne 
raporty oraz analizy medialne. Po 11 miesiącach 2018 roku raport medialny to przeszło 7 tys. 
publikacji dot. wydarzeń w Zakopanem. Liczba kontaktów, czyli dotarcie do określonej liczby 
osób, to 186 mln, wartość mediowa publikacji /bez reklam/ to 16 mln zł. Główny profil 
mediów to informacja i kultura. 

3. Kreowanie nowych ofert dla portfela produktów turystycznych.  

Kolejny realizowany ważny cel długoterminowy to Zakopane – miasto dostępne dla 
różnych grup Gości i Turystów oraz otwarte na potrzeby Mieszkańców. Tutaj bardzo 
ważna była poprawa jakości informacji o mieście. Wprowadzono na rynek nowe wydawnictwo 
miesięcznik INFORMATOR ZAKOPANE.PL dedykowany wyłącznie upowszechnieniu 
informacji o  wydarzeniach w  mieście, dostępny bezpłatnie dla zleceniodawców i  odbiorców. 
Wprowadzono na rynek autorski PRZEWODNIK PO ZAKOPANEM, opracowany przez 
Pracowników ZCK zgodnie z  oczekiwaniami odbiorców, podobnie jak mapy z  informatorami 
w formie wygodnej karty. 

W ramach poszerzenia współpracy ze stowarzyszeniami, jednostkami miejskimi, biznesem 
ZCK oferuje wparcie finansowe, organizacyjne i  promocyjne oraz współpracę z  lokalnymi 
przedsiębiorcami przy organizacji wydarzeń dla Miasta. Nowa promocja miasta w  oparciu 
o współpracę z mieszkańcami to bardzo ważny aspekt naszej pracy, stale rozwijany w aktywnych 
formach, przykładem jest tegoroczna Wiosna Jazzowa, poszerzona o ”Jazzowe Zakopane”, czyli 
koncerty w lokalach miasta. 

W  tym obszarze prowadzimy także badania oczekiwań odbiorców i wspieramy nowe inicjatywy, 
takie jak np. SZLAK ZNAKOMITYCH ZAKOPIAŃCZYKÓW, turystyka dedykowana 
konkretnemu odbiorcy i projektowanie atrakcji miejsc, projekt TPN „Gotowi w góry”. ZCK 
wspiera w partnerstwie kilkadziesiąt imprez rocznie w tym m.in. MUZYKĘ NA SZCZYTACH, 
WIERCHOWE SPOTKANIA, FESTIWAL FILMÓW GÓRSKICH, PĘPEK ŚWIATA. 
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Analiza ilościowa dla wybranych wydarzeń za rok 2018

LICZBA 
PUBLIKACJI

DOTARCIE
WARTOŚĆ 
MEDIOWA 

– AVE

TOP MEDIA liczba 
publikacji

PRASA 589 24 mln 6 mln zł Tygodnik Podhalański       
163

RADIO 921 88 mln 4 mln zł
Polskie Radio Kraków       

105

TV 
1 835 341 mln 31 mln zł

TVP info                              
522 

TVP Kraków                        
287 

TVP Polonia                        
173 

TVP 1                                     
99 

TVP 2                                     
86

PORTALE 
3 765 36 mln 10 mln zł

24tp.pl 

156 

zakopane.eu 

152 

tygodnikpodhalanski.pl     
129 

podhale24.pl 

128 

watra.pl 

127

SOCIALMEDIA 4 940 19 mln 3 mln zł

ŁĄCZNIE 12 050 508 mln 54 mln zł

!203



!204



MAJĄTEK I BUDŻET MIASTA ZAKOPANE 

I. BUDŻET MIASTA ZAKOPANE - STRUKTURA DOCHODÓW I 
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 

Z tabeli przedstawionej powyżej widać, że zaplanowany na 2018 rok deficyt budżetu w kwocie 
(-37 984 600,00 zł) zrealizowany został w mniejszej wysokości – (-31 919 401,15 zł). Mimo, że 
dochody ani wydatki nie zostały wykonane w pełnej wysokości planowanych, to ich wykonanie 
przełożyło się na wypracowanie mniejszego deficytu.  

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Miasta Zakopane na 31.12.2018 r. 
wyniósł – 3 395 002,34 zł.  

Stan środków pieniężnych na rachunku wydatków niewygasających roku 2018 w kwocie – 
2 579 826,53 zł. 

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

3. Wynik: (1-2) -37 984 600,00 -31 919 401,15

4. Przychody 43 783 800,00 40 788 177,89 93,16

a. Kredyty i pożyczki 33 500 000,00 30 500 000,00 91,04

b. Wolne środki 10 283 800,00 10 288 177,89 100,04

5 Rozchody 5 799 200,00 5 799 200,00 100,00

a. Spłata kredytów i pożyczek 5 799 200,00 5 799 200,00 100,00
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II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 
ROK 2018 
 

Dział Wyszczególnienie DOCHODY WYDATKI

Plan na 
1.01.2018

Plan po 
zmianach

Wykona
nie

% 

wyk
ona
nia

Plan na 
1.01.201

8

Plan po 
zmianach

Wykona
nie

% 

wyk
ona
nia

010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 462,28 462,28 100,
0

200,00 662,28 492,78 74,3

020 Leśnictwo 0,00 0,00 421,59 - 0,00 -

600 Transport i łączność 2 400 000
,00

2 661 586
,00

3 060 17
5,77

115,
0

27 296 2
70,00

30 221 51
5,00

29 301 1
23,83

97,0

630 Turystyka 4 000,00 4 000,00 4 544,17 113,
6

68 000,0
0

68 000,00 7 603,69 11,2

700 Gospodarka mieszkaniowa 29 762 75
2,00

17 042 27
8,00

11 139 6
36,38

65,4 27 351 2
80,00

18 835 20
8,00

16 900 2
25,82

89,7

710 Działalność usługowa 0,00 0,00 7 200,00 - 879 440,
00

719 440,0
0

550 453,
55

76,5

750 Administracja publiczna 458 494,0
0

628 298,0
0

607 478,
76

96,7 14 390 9
62,00

15 253 26
6,00

14 643 8
55,20

96,0

751 Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz 
sądownictwa

5 512,00 189 763,0
0

180 623,
23

95,2 5 512,00 189 763,0
0

180 623,
23

95,2

752 Obrona narodowa 690,00 0,00 0,00 - 690,00 0,00 0,00 -

754 Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona p.poż.

70 000,00 70 000,00 69 608,3
8

99,4 2 228 00
0,00

2 137 400
,00

1 919 97
2,53

89,8

756 Dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od innych 

jedn. nieposiadających 
osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich 
poborem

75 286 04
7,00

75 616 04
7,00

76 229 7
68,51

100,
8

0,00 0,00 0,00 -

757 Obsługa długu publicznego 0,00 0,00 0,00 - 1 500 00
0,00

1 876 000
,00

1 851 85
5,75

98,7

758 Różne rozliczenia 13 615 42
3,00

13 536 26
2,00

13 535 9
10,12

100,
0

2 936 00
0,00

954 485,0
0

60 499,8
4

6,3

801 Oświata i wychowanie 5 993 565
,00

5 842 249
,00

5 660 14
1,83

96,9 41 247 7
92,00

40 926 91
3,00

40 059 7
36,67

97,9

851 Ochrona zdrowia 562,00 580,00 7 017,29 120
9,0

2 420 56
2,00

3 381 380
,00

2 855 72
7,10

84,5

852 Pomoc społeczna 1 522 908
,00

2 033 194
,33

1 948 72
3,89

95,9 6 684 74
4,00

7 739 145
,33

7 672 75
6,63

99,1

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza

26 000,00 103 835,0
0

100 370,
46

96,7 1 466 09
0,00

1 652 975
,00

1 521 39
5,94

92,0

855 Rodzina 20 298 18
7,00

22 429 78
7,39

22 113 6
50,22

98,6 20 881 8
22,00

22 973 42
2,39

22 581 4
98,12

98,3
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900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska

17 344 00
0,00

14 914 57
0,25

15 351 9
79,11

102,
9

32 084 7
82,00

30 764 71
8,25

28 217 6
78,53

91,7

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego

659 415,0
0

92 000,00 117 205,
29

127,
4

7 074 40
0,00

7 929 400
,00

7 467 63
4,33

94,2

925 Ogrody botaniczne i 
zoologiczne oraz naturalne 

obszary i obiekty chronionej 
przyrody

0,00 0,00 0,00 - 30 000,0
0

30 000,00 23 587,3
3

78,6

926 Kultura fizyczna 1 956 661
,00

237 751,0
0

330 675,
07

139,
1

8 558 47
0,00

7 733 570
,00

6 568 27
2,43

84,9

Razem: 169 404 2
16,00

155 402 6
63,25

150 465 
592,15

96,8
2

197 105 
016,00

193 387 2
63,25

182 384 
993,30

94,3
1

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2018 ROK 
WEDŁUG NAJWIĘKSZYCH WYDATKÓW

0

12,5

25

37,5

50

Dochody podatkowe 
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw 
dochody uzyskiwane z majątku gminy 
Pozostałe dochody miasta 
Dotacje celowe 
Część oświatowa subwencji ogólnej 
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Dotacje ze źródeł zewnętrznych pozyskane przez Miasto 
Zakopane w roku 2018 r.

0

7,5

15

22,5

30

Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Obsługa długu publicznego
Oświata i wychowanie
Pomoc społeczna i Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe 
Kultura fizyczna
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Zestawienie dotacji ze źródeł zewnętrznych otrzymanych pomiędzy 01.01.2018 a 

31.12.2018 r.

LP data zawarcia 
umowy o 

dofinansowan
ie

tytuł projektu źródła 
finansowania

wysokość 
dotacji 

otrzymanej 
pomiędzy 
01.01.2018 a 
31.12.2018 r.

uwagi

Dotacje z umów zawartych w latach 2016-2017

1 27.12.2016 Rewaloryzacja 
miejskich terenów 

zielonych w 
Zakopanem

POIiŚ Działanie 
2.5 Poprawa 

jakości 
środowiska 
miejskiego

4 118 738,82 
zł

2 11.09.2017 Modernizacja 
zabytkowych 

budynków dworca 
PKP w 

Zakopanem na 
cele gospodarcze i 

kulturalne

RPO WM 
Poddziałanie 

6.1.1 
Ochrona i 
opieka nad 
zabytkami

400 000,00 zł

3 10.11.2017 Wzmocnienie 
atrakcyjności 
turystycznej 

regionu 
tatrzańskiego 

poprzez budowę 
kompleksu 
obiektów 

wielofunkcyjnych

RPO WM 
Poddziałanie 

6.3.1  
Rozwój 

lokalnych 
zasobów 

subregionów

967 915,95 zł

4 08.12.2017 Modernizacja 
zabytkowej Willi 
Czerwony Dwór 
na cele kulturalne

RPO WM 
Poddziałanie 

6.1.1 
Ochrona i 
opieka nad 
zabytkami

1 299 291,19 
zł

Dotacje z umów zawartych w roku 2018
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1 29.01.2018 Rozwój sieci 
ciepłowniczej w 

Zakopanem 
poprzez 

inwestycje w 
podłączenie do 

sieci geotermalnej 
oraz wymianę 

starych kotłów na 
nowe instalacje 

urządzeń na 
paliwa gazowe i 

biomasę.

RPO WM 
Poddziałanie 

4.4.2 
Obniżenie 

poziomu niskiej 
emisji

- zł Zadanie i 
rozliczeni

e 
prowadzi 
Wydział 
Ochrony 
Środowisk

a

2 30.04.2018 Budowa 
zintegrowanego 

centrum 
komunikacji 
kolejowej i 

autobusowej w 
Zakopanem

RPO WM - 
Poddziałanie 

4.5.2 
Niskoemisyjny 

transport miejski

- zł

3 04.05.2018 Popularyzacja 
zakopiańskiego 

dziedzictwa 
kulturowego

RPO WM 
Poddziałanie 
6.1.3 Rozwój 

instytucji kultury 
oraz 

udostępnianie 
dziedzictwa 
kulturowego

- zł Zadanie 
prowadzi 
Wydział 
Kultury, 
rozliczeni

e 
prowadzi 
Wydział 
Strategii i 
Rozwoju

4 14.06.2018 Przebudowa 
budynków dworca 

PKP wraz z 
budową parkingu 

w celu 
dostosowania do 
nowych funkcji 
związanych z 
obsługą ruchu 
pasażerskiego

RPO WM 
Poddziałanie 

7.2.4 
Infrastruktura 

dla obsługi 
podróżnych

400 000,00 zł
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5 20.08.2018 Wykonanie 
właściwych prac 
w ramach zadania 
pn.: Stabilizacja 
osuwiska celem 
zabezpieczenia 
drogi gminnej 

420212K w km 
0+040 - 0+155, 
ul. Piszczory w 
miejscowości 

Zakopane

Małopolski 
Urząd 

Wojewódzki - 
dotacja na 
zadania 

związane z 
usuwaniem 

skutków ruchów 
osuwiskowych 

ziemi

800 000,00 zł

6 20.09.2018 Usprawnienie 
transportu między 
Dworcem PKP a 

Kuźnicami w 
Zakopanem wraz 
ze stworzeniem 
zintegrowanego 

centrum 
przesiadkowego  

przy Dolnej Stacji 
Kolejki Liniowej 

na Kasprowy 
Wierch.

RPO WM - 
Poddziałanie 

4.5.2 
Niskoemisyjny 

transport miejski

- zł

7 17.10.2018 Termomodernizac
ja budynku 

Zakopiańskiego 
Centrum Edukacji 

wraz z budową 
wielofunkcyjnego 
boiska ze sztuczną 

nawierzchnią

RPO WM 
Poddziałanie 

11.1.2 
Rewitalizacja 

miast średnich i 
małych

- zł

8 19.11.2018 Miasto Wysokie 
Tatry tatrzańskie 
ścieżki rowerowe 

(projekt 
partnerski)

EWT PL SK 
2014-2020 - 

Polska - 
Słowacja 2014 - 
2020 - Ochrona 

i rozwój 
dziedzictwa 

przyrodniczego i 
kulturowego 

obszaru 
pogranicza

- zł
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9 19.11.2018 Przebudowa drogi 
gminnej nr 

G4202668K - ul. 
Podhalańskiej w 

miejscowości 
Zakopane w km 
od 0+004,15 do 

0+581,29 

Rządowy 
Program na 

Rzecz Rozwoju 
oraz 

Konkurencyjnoś
ci Regionów 

poprzez 
Wsparcie 
Lokalnej 

Infrastruktury 
Drogowej

520 655,00 zł

Projekt partnerski - Gmina Miasto Zakopane partnerem projektu

10 Umowa 
partnerska z 

dnia 22.05.2018

Aktywny Senior 
Tatrzański 

(projekt partnerski 
- lider - Polski 

Związek 
Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów)

RPO WM 
Poddziałanie 
9.2.3 Usługi 

opiekuńcze oraz 
interwencja 
kryzysowa – 

SPR

- zł

SUMA 8 506 600,96 zł

 
Zestawienie umów o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych zawartych 

pomiędzy 01.01.2018 a 31.12.2018 r.

L
P

data zawarcia 
umowy o 

dofinansowanie
tytuł projektu źródła 

finansowania

wartość 
projektu 
zgodnie z 
umową o 

dofinansow
anie 

wartość 
dotacji 

zgodnie z 
umową

uwagi

1 29.01.2018

Rozwój sieci 
ciepłowniczej w 

Zakopanem 
poprzez inwestycje 
w podłączenie do 
sieci geotermalnej 

oraz wymianę 
starych kotłów na 

nowe instalacje 
urządzeń na paliwa 
gazowe i biomasę.

RPO WM 
Poddziałanie 

4.4.2 
Obniżenie 

poziomu niskiej 
emisji

6 809 
092,92 zł

6 540 
237,66 zł

Zadanie i 
rozliczenie 
prowadzi 
Wydział 
Ochrony 
Środowiska
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2 30.04.2018

Budowa 
zintegrowanego 

centrum 
komunikacji 
kolejowej i 

autobusowej w 
Zakopanem

RPO WM - 
Poddziałanie 

4.5.2 
Niskoemisyjny 

transport 
miejski

16 241 
382,63 zł

11 455 
746,19 zł

3 04.05.2018

Popularyzacja 
zakopiańskiego 

dziedzictwa 
kulturowego

RPO WM 
Poddziałanie 
6.1.3 Rozwój 

instytucji 
kultury oraz 

udostępnianie 
dziedzictwa 
kulturowego

2 255 
000,00 zł

773 
415,00 zł

Zadanie 
prowadzi 
Wydział 
Kultury, 

rozliczenie 
prowadzi 
Wydział 

Strategii i 
Rozwoju

4 14.06.2018

Przebudowa 
budynków dworca 

PKP wraz z 
budową parkingu 

w celu 
dostosowania do 
nowych funkcji 
związanych z 

obsługą ruchu 
pasażerskiego

RPO WM 
Poddziałanie 

7.2.4 
Infrastruktura 

dla obsługi 
podróżnych

16 499 
409,13 zł

9 707 
523,58 zł

5 20.08.2018

Wykonanie 
właściwych prac w 

ramach zadania 
pn.: Stabilizacja 
osuwiska celem 
zabezpieczenia 
drogi gminnej 

420212K w km 
0+040 - 0+155, ul. 

Piszczory w 
miejscowości 

Zakopane

Małopolski 
Urząd 

Wojewódzki - 
dotacja na 

zadania 
związane z 
usuwaniem 
skutków 
ruchów 

osuwiskowych 
ziemi

1 287 
612,60 zł

800 
000,00 zł

6 20.09.2018

Usprawnienie 
transportu między 
Dworcem PKP a 

Kuźnicami w 
Zakopanem wraz 
ze stworzeniem 
zintegrowanego 

centrum 
przesiadkowego  

przy Dolnej Stacji 
Kolejki Liniowej 

na Kasprowy 
Wierch.

RPO WM - 
Poddziałanie 

4.5.2 
Niskoemisyjny 

transport 
miejski

19 287 
481,60 zł

9 716 
896,53 zł
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7 17.10.2018

Termomodernizacj
a budynku 

Zakopiańskiego 
Centrum Edukacji 

wraz z budową 
wielofunkcyjnego 
boiska ze sztuczną 

nawierzchnią

RPO WM 
Poddziałanie 

11.1.2 
Rewitalizacja 

miast średnich i 
małych

6 293 
014,54 zł

2 547 
904,02 zł

8 19.11.2018

Miasto Wysokie 
Tatry tatrzańskie 
ścieżki rowerowe 

(projekt 
partnerski)

EWT PL SK 
2014-2020 - 

Polska - Słowacja 
2014 - 2020 - 

Ochrona i 
rozwój 

dziedzictwa 
przyrodniczego i 

kulturowego 
obszaru 

pogranicza

1 428 
109,82 zł

1 213 
893,14 zł

9 19.11.2018

Przebudowa 
drogi gminnej nr 
G4202668K - ul. 
Podhalańskiej w 

miejscowości 
Zakopane w km 
od 0+004,15 do 

0+581,29

Rządowy 
Program na 

Rzecz Rozwoju 
oraz 

Konkurencyjnoś
ci Regionów 

poprzez 
Wsparcie 
Lokalnej 

Infrastruktury 
Drogowej

1 566 
637,05 zł

520 
655,00 zł

Projekt partnerski - Gmina Miasto Zakopane partnerem projektu

10

Umowa 
partnerska z 

dnia 
22.05.2018

Aktywny Senior 
Tatrzański 
(projekt 

partnerski - lider 
- Polski Związek 

Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów)

RPO WM 
Poddziałanie 
9.2.3 Usługi 
opiekuńcze 

oraz 
interwencja 
kryzysowa – 

SPR

2 015 
550,00 zł

109 
000,00 zł

SUMA 73 683 
290,29 zł

43 385 
271,12 zł
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Zestawienie pozyskanych przez Miasto Zakopane dofinansowań w latach 2014-2018 

Należy zwrócić uwagę na znaczny wzrost pozyskanego dofinansowania w latach 2017 i 2018. W 
roku 2017 związane jest to ze zdarzeniem jednorazowym, jakim było pozyskanie środków ze 
Skarbu Państwa na zakup budynku Palace. W roku 2018 wyraźnie wzrosło wykorzystanie 
środków z UE, co jest skutkiem realizacji projektów, które uzyskały dofinansowanie w latach 
2016-2018. Biorąc pod uwagę projekty będące obecnie w realizacji, w kolejnych latach należy 
również oczekiwać wysokich wpływów ze środków unijnych.  

Wykorzystanie środków bezzwrotnych w latach: 2014 - 2018

Lp. Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018

1

Środki na 
finansowanie lub 
dofinansowanie 

zadań 
realizowanych z 

udziałem 
środków 

bezzwrotnych 
pochodzących z 

budżetu unii 
europejskiej

393.236,62 525.434,26 660.810,52 1.073.981,2
2

7.371.575,6
5

2

Środki na 
finansowanie lub 
dofinansowanie 

zadań 
inwestycyjnych 
realizowanych 
przez Miasto 

Zakopane 
pozyskiwanych z 
budżetu państwa, 

funduszy 
celowych, innych 

źródeł.

1.047.561,0
0 790 000,00 614 453,32 9 151 

118,81
1 312 
486,71

3 Razem 1 440 
797,62

1 315 
434,26

1 275 
263,84

10 225 
100,03

8 684 
062,36
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!  
 
Zestawienie niektórych wydatków majątkowych Miasta Zakopane w latach 2014 - 2018

Pozyskane dofinansowanie w tym ze środków UE
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2014 2015 2016 2017 2018

Dotacje ze środków Unii Europejskiej
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków budżetu państwa

l.p. Wyszczególni
enie

2014 2015 2016 2017 2018

1 Drogi 11 351 401,62 2 184 
247,95

7 118 
699,95

11 231 
954,39

19 757 
514,28

2 Gospodarka 
mieszkaniow

a

5 195 859,41 6 102 
611,66

4 318 
653,39

10 927 
818,71

13 002 
179,38

3 Kultura 
fizyczna, 
oświata i 

wychowanie

2 818 373,15 5 833 
536,36

2 557 
758,57

3 311 
519,27

6 342 
162,03

4 Gospodarka 
komunalna i 

ochrona 
środowiska

372 815,55 1 068 
923,74

6 910 
875,55

6 482 
196,86

11 882 
808,06

5 Kultura i 
ochrona 

dziedzictwa 
narodowego

514 403,61 319 983,78 0,00 11 910 
936,40

57 502,96

6 Kultura 
fizyczna

2 178 112,12 4 154 
657,91

5 054 
397,74

896 781,51 3 331 
784,90

7 Pozostałe 1 155 795,60 1 260 
210,02

431 046,00 1 518 
244,74

1 448 
135,60

Razem 21 408 648,94 16 769 
513,51

21 337 
033,46

45 382 
670,37

52 490 
302,31

!216



W kolejnych latach notowany jest wyraźny wzrost wydatków majątkowych, zwłaszcza w latach 
20177-2018. W 2018 roku wydatki te przekroczyły wartość 50 mln zł. Jest to związane z realizację 
dużych projektów inwestycyjnych, w tym realizowanych ze środków UE, oraz ze stosunkowo 
dużą ilością inwestycji drogowych. Poza robotami drogowymi należy zwrócić uwagę na wyraźny 
wzrost w wydatkach na gospodarkę mieszkaniową – wydatki spowodowane realizacją inwestycji 
budowy nowego budynku komunalnego przy ul. Kamieniec. 

!  

Wydatki majątkowe w latach 2014-2018
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Gospodarka mieszkaniowa
Kultura fizyczna, oświata i wychowanie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
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III. ZESTAWIENIE NAKŁADÓW FINANSOWYCH NA WYKONANIE 
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2018 R. 

Łączne nakłady finansowe na wykonanie niżej wymienionych zadań 
inwestycyjnych w 2018 r. wyniosły 45 713 596,00 PLN.

A

1. Przebudowa drogi ul. Chłabówka Górna 2 735 945,00 PLN

2. Przebudowa ul. Tatary - etap I 2 333 094,00 PLN

3. Przebudowa drogi ul. Małe Żywczańskie 810 107,00 PLN

4. Przebudowa drogi ul. Przewodników Tatrzańskich 1 316 383,00 PLN

5. Budowa odwodnienia drogi na Kotelnicę 4 243 685,00 PLN

6.
Modernizacja dróg gminnych: ul. Zubka, Droga przez Gubałówkę, 
Furmanowa w celu utworzenia ścieżki rowerowej łączącej Gminę 

Poronin z Gminą Kościelisko

2 762 787,00 PLN 

7. Budowa ścieżki rowerowej ul. Bronisława Czecha 1 605 433,00 PLN

8. a 2 104 168,00 PLN

Nakłady finansowe poniesione w 2018 roku na gospodarkę mieszkaniową 
wyniosły 5 295 832 PLN PLN w tym na:

1. Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kamieniec 3 5 295 832,00 PLN

Nakłady finansowe poniesione w 2018 roku na godpodarkę gruntami i 
nieruchomościami wyniosły 5 531 884 PLN w tym na:

1. Modernizacja budynku "Czerwony Dwór" 4 269 411,00 PLN

2. Modernizacja budynku internatu przy ZCE w Zakopanem 1 128 403,00 PLN

3. Zakupy inwestycyjne - Stoiska regionalne 134 070,00 PLN

Nakłady finansowe poniesione w 2018 roku na oświatę wyniosły 5 824 347,00 
PLN w tym na:

1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Zakopanem 1 563 977,00 PLN

2. Budowa Przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 9 1 531 198,00 PLN

3. Modernizacja budynku Przedszkola Nr 7 przy ul. Nowotarskiej 1 481 467,00 PLN

4. Termomodernizacja Gimnazjum nr 3 w Zakopanem 1 247 705,00 PLN
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III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2018 R. 
Biuro zamówień publicznych w oparciu o założenia komórek organizacyjnych Urzędu 
przeprowadziło w 2018 r. 32 postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych w wyniku których zostały zawarte umowy na łączną kwotę 
50 230 466,10 zł. 

Na powyższą kwotę składa się kwota umów na usługi: 18  241  049,22 zł, na dostawy: 
1 484 070,77 zł i na roboty budowlane na kwotę 30 505 346,11 zł  

Biuro zamówień publicznych przeprowadziło także łącznie 7 postępowań na usługi w trybie 
przetargu nieograniczonego prowadzone bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych - w oparciu o obowiązujące w Urzędzie Zarządzenie Burmistrza dotyczące zasad 
wydatkowania środków publicznych poniżej 30 000 euro - w wyniku tych postepowań zawarto 
umowy na łączną kwotę 514 806,81 zł. 

Biuro zamówień publicznych przeprowadziło łącznie 16 postępowań na usługi, dostawy i roboty 
budowlane w trybie zapytania ofertowego prowadzone bez stosowania przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych - w oparciu o obowiązujące w Urzędzie Zarządzenie Burmistrza 
dotyczące zasad wydatkowania środków publicznych poniżej 30  000 euro - w wyniku tych 
postepowań zawarto umowy na łączną kwotę 1 380 133,63 zł  

Biuro zamówień publicznych przeprowadziło 1 konkurs na wykonanie koncepcji 
architektoniczno- przestrzennej wybranych elementów zagospodarowania dla budowy 
Centrum Komunikacyjnego na terenie dworca kolejowego w Zakopanem. W wyniku tego 
konkursu zawarto umowy za zajecie od 1 do 3 miejsca - na łączna kwotę 60 000,00 zł 

Biuro zamówień publicznych w oparciu o założenia komórek organizacyjnych Urzędu 
przeprowadziło w 2018 r. 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
zamówienia z „wolnej ręki” prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych w wyniku których zostały zawarte umowy na łączną kwotę 
2 280 000,00 zł  

Nakłady finansowe poniesione w 2018 roku na pozostałą działalność wyniosły 11 
149 931,00 PLN w tym na:

1. Rewaloryzacja miejskich terenów zielonych w Zakopanem 6 905 210,00 PLN

2. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ZCE z Zakopanem 1 251 645,00 PLN

3. Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej 2 993 076,00 PLN

W 2018 r. rozpoczęto nowe inwestycje, których zakończenie przewidziane jest w 
latach przyszłych w tym między innymi na "Rewitalizację budynków Dworca 

PKP" w kwocie 1 389 162,00 PLN.
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Biuro zamówień publicznych przeprowadziło w 2018 r. 1 postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie zamówienia na usługi społeczne prowadzone zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w wyniku którego 
została zawarta umowa na kwotę 504 313,02 zł  

Łączna wartość umów zawartych wyniku powyższych postepowań wynosi 54 969 719,59 zł. 

 
IV. PODATKI I OPŁATY LOKALNE 
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny 

Wydano 29.523 decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego dla osób 
fizycznych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz na łączne zobowiązanie 
pieniężne; 

Sporządzono i wysłano 683 wezwania do złożenia informacji podatkowej od osób 
fizycznych; 

Przypisano i zweryfikowano 685 deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny od 
osób prawnych; 

Wysyłano 250 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny od 
osób prawnych; 

Sporządzono i wysłano 2.863 upomnień dla podatników podatku od nieruchomości dla osób 
fizycznych; 

Sporządzono i wysłano 700 upomnień dla podatników podatku od nieruchomości dla osób 
prawnych; 

Sporządzono i wysłano 894 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych dla osób 
fizycznych; 

Sporządzono i wysłano 225 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych dla osób 
prawnych; 

Dokonano 5 wpisów na hipotekę przymusową. 

Rodzaj 
zamówienia Usługi Dostawy Roboty 

budowlane Łącznie

Ilość zamówień 33 5 14 59

na kwotę: 19902275,24 1563547,99 32 989 089,52 54 969 719,56

Ilość podpisanych 
umów 88 8 24 128
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Podatek od środków transportowych: 
Przypisano i zweryfikowano 369 deklaracji na podatek od środków transportowych od osób 
fizycznych i prawnych; 

Sporządzono i wysłano 67 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków 
transportowych; 

Sporządzono i wydano 21 decyzji określających bądź zmieniających wysokość zobowiązania 
podatkowego w podatku od środków transportowych; 

Sporządzono i wysłano 71 upomnień; 

Sporządzono i wysłano 45 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych. 

Opłata miejscowa 
W roku 2018 dokonano przypisów 9.737 deklaracji z tytułu opłaty miejscowej na kwotę 
4.198.050,47 zł i  uzgodniono analitykę do rejestru dochodów. Wydano 1 600 kwitariuszy do 
pobierania opłaty miejscowej, a także sporządzono i wysłano 79 wezwań z opłaty miejscowej. 

Opłata skarbowa: 
W roku 2018 wydano 29 decyzji dotyczących zwrotu opłaty skarbowej. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
W roku 2018 wprowadzono 1.571 wniosków na wykonanie dodatkowych usług w zakresie 
odbioru odpadów. Sporządzono i wysłano 3.481 upomnień, 280 postanowień o zarachowaniu 
wpłat, 231 postanowień o zaliczeniu nadpłaty, 497 tytułów wykonawczych do urzędów 
skarbowych. 

Ponadto dokonano 3 zgłoszenia wierzytelności do sądu w związku z ogłoszeniem upadłości 
podatnika, 8 wpisów na hipotekę przymusową i wydano 16 decyzji o udzieleniu ulgi. 

V. STAN MIENIA MIASTA ZAKOPANE 
Udziały i akcje Gminy Miasta Zakopane w spółkach prawa handlowego wg 
stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku 
Gmina Miasto Zakopane posiada udziały i akcje w sześciu spółkach prawa handlowego: 

I. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. z siedzibą w Bańskiej 
Niżnej. 

akcje: 105.625 (7,26 %) 

wartość: 10.562.500,00 PLN 
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II. „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem. 

udziały: 65.258 (100 %) 

wartość: 65.258.000,00 PLN 

III. SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem. 

udziały: 9.625 (11,13 %) 

wartość: 5.775.000,00 PLN 

IV. POLSKIE TATRY Spółka akcyjna z siedzibą w Zakopanem. 

akcje: 209.296 (100 %) 

wartość: 20.929.600,00 PLN  

V. Zakopiańskie TBS Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. z siedzibą 
w Zakopanem.  

udziały: 6.875 (22,07 %) 

wartość: 3.437.500,00 PLN 

VI. Spółka pn. Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem. 

akcje: 3.250 (0,19 %) 

wartość: 325.000,00 PLN  

Łącznie we wszystkich wyżej wymienionych spółkach na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina 
Miasto Zakopane posiadała 399.929 udziałów i akcji o wartości 106.287.600,00 PLN. 
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!  
Źródło: Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego 

!  
Źródło: Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego 

Zestawienie udziału Gminy w spółkach 
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Zestawienie gruntów Miasta Zakopane na dzień 31.12.2018 r.

Użytek Klasa Powierzchnia 
[ha]

Ls LsIV 4.9254

Ls LsV 1.5483

Ł ŁIV 0.0078

Br ŁV 0.0071

Ł ŁV 2.1296

Br ŁVI 0.0062

Ł ŁVI 1.0011

Br PsIV 0.0033

Ps PsIV 0.0446

Br PsV 0.0360

Lzr PsV 1.0305

Ps PsV 27.5282

Br PsVI 0.0523

Ps PsVI 3.6454

Lzr RV 0.0015

R RV 0.0200

R RVI 1.7476

B - 21.0257

Ba - 1.6911

Bi - 17.7045

Bp - 0.2379

Bz - 14.8343

dr - 68.5179

Ls - 0.0007

Lz - 2.8059

N - 0.4427

Ti - 0.0634

Tk - 4.1466

Tp - 0.1866
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Źródło: Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego 

 
Dochody z mienia gminy w 2018 r. 

W 2018 r. dochody uzyskane przez Miasto Zakopane z mienia gminnego kształtowały się 
następująco: 

Źródło: Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego 

W stosunku do dochodów uzyskanych w 2017 r. przedstawiają się one następująco:

!  
Źródło: Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego 

Tr - 2.1869

Wp - 0.8048

Razem: 178.3839

TYTUŁ DOCHÓD

Sprzedaż 2.330.679,48 PLN

Dzierżawy 1.973.714,47 PLN

Użytkowanie wieczyste 1.034.064,43 PLN

Trwały zarząd, służebność 167.166,70 PLN

Przekształcenie użytkowania wieczystego 
w prawo własności 1.060.739,85 PLN

Dochody ogółem 6.566.364,93 PLN
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Dzierżawa

Sprzedaż

0,
00

 z
ł

1 
25

0 
00

0,
00

 z
ł

2 
50

0 
00

0,
00

 z
ł

3 
75

0 
00

0,
00

 z
ł

5 
00

0 
00

0,
00

 z
ł

Dochody 2018 Dochody 2017 

!225



Zasób mieszkaniowy 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zasób mieszkaniowy Miasta Zakopane liczył 511 lokali 
komunalnych i socjalnych. W minionym roku przeprowadzono remont jednego lokalu. 

W ramach obsługi gminnego zasobu komunalnego w roku 2018 na bieżąco księgowano i 
rozliczano opłaty, sporządzano rejestr VAT oraz JPK. Ponadto sporządzono i wysłano 293 
wezwania do zapłaty. 

Tereny miejskie 

Na koniec 2018 r. powierzchnia terenów miejskich, które znajdują się w dzierżawie wyniosła 
4,9400 ha.  

W roku 2018 Miasto Zakopane nabyło nieruchomości o powierzchni 1,5666 ha, w tym 1,5295 ha 
na własność oraz 0,0371 ha w trwałym zarządzie. 

W ramach obsługi finansowej dzierżaw naliczono 3445 pozycji opłat, do których wystawiono 
faktury VAT oraz noty księgowe. Sporządzono i wysłano 199 wezwań do zapłaty, 157 upomnień 
oraz 28 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych; 

Miejsca postojowe 

Według posiadanych danych, na koniec 2018 r. ilość miejsc postojowych na parkingach wyniosła 
961, w tym 854 to miejsca przeznaczone dla samochodów osobowych, natomiast 45 dla 
autokarów i samochodów ciężarowych. W ogólnej liczbie miejsc postojowych dla osób 
niepełnosprawnych przeznaczono 62 miejsca. 

Infrastruktura techniczna budynków 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w Zakopanem istniało 6.625 budynków 
mieszkalnych. 4.968 budynków mieszkalnych podłączonych jest do sieci wodociągowej, 4.612 
do sieci kanalizacyjnej, 1.665 do sieci gazowej oraz 1.096 do sieci ciepłowniczej.  

VI. POLSKIE TATRY S.A. 
Spółka POLSKIE TATRY S.A. działa od 01.02.1993 roku i została utworzona na podstawie 
Statutu założycielskiego z dnia 19.12.1992 roku oraz ustawy Kodeks Handlowy. Akcjonariuszem 
Spółki jest Gmina Miasto Zakopane, która posiada 100% akcji. Do grudnia 2016 r. 
akcjonariuszami Spółki były Skarb Państwa oraz Gmina Miasto Zakopane, które posiadały 
odpowiednio 71,87% i 28,13% akcji. Akcje Skarbu Państwa zostały na podstawie umowy 
nieodpłatnego zbycia akcji przekazane na rzecz Gminy w dniu 30.12.2016 r.  

Komunalizacja Spółki spowodowała uelastycznienie mechanizmu zarządzania, głównie poprzez 
przeniesienie nadzoru właścicielskiego do JST. Brak udziału Skarbu Państwa w kapitale 
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podstawowym Spółki otworzył nowe możliwości źródeł finansowania projektów inwestycyjnych. 
Komunalizacja Spółki pozwoliła również na wykorzystanie jej potencjału, w szczególności 
w  zakresie posiadanych przez Spółkę nieruchomości, na potrzeby realizacji zadań własnych 
gminy.  

Nieruchomości POLSKICH TATR S.A. pozwalają na realizowanie szerokiego wachlarza zadań 
na polu działalności kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej czy innego rodzaju zadań własnych, jak 
przykładowo organizowanie zajęć sportowych i wydarzeń kulturalnych dla dzieci i młodzieży. 
Nieruchomości stanowią także bazę dla powierzenia innych zadań, jak np. organizacja 
konferencji, zapewnienie noclegów w związku z organizowanymi wydarzeniami kulturalnymi, czy 
innych.  

Praktycznie w każdym z prowadzonych przez Spółkę obiektów można pochwalić się wieloma 
zmianami, które dotyczą zarówno inwestycji, modernizacji i remontów, jak i  wprowadzenia 
nowych usług, czy standardów, które już dziś spowodowały, że klienci znów zaczęli chętnie 
przyjeżdżać do obiektów POLSKICH TATR.  

Również w  należącym do spółki Aqua 
Parku Zakopane wykonano szereg 
inwestycji i planuje się kolejne, które mają 
w zamierzeniu stworzenie w tym 
kompleksie centrum rekreacji i  rozrywki 
nie tylko dla turystów, ale przede 
wszystkim dla mieszkańców Zakopanego. 
W tym ostatnim obiekcie w okresie 
ostatnich dwóch lat Zarząd skupił się nad 
uatrakcyjnieniem oferty dla klientów 
przybywających na Podhale w celach 
turystycznych, a także dla mieszkańców 
naszeg o r eg ionu . Ofe r t a zos t a ła 
poszerzona o dodatkowe usługi, m.in. wykonano dużą grotę solną z tężniami solankowymi 
mogącą pomieścić jednorazowo do 20 osób. Ta inwestycja, szczególnie w naszych warunkach 
klimatycznych, jest niewątpliwie niezbędnym elementem wpisującym się w realizację misji tego 
obiektu. Jednorazowy seans w grocie, według założeń i opracowań, dostarcza tyle jodu (i nie 

tylko) dla organizmu człowieka ile blisko dwa 
dni spędzone nad morzem. Grota sola zapewnia 
kompletną obsługę klienta w zakresie rekreacji 
koloroterapią połączoną z prozdrowotnymi 
inhalacjami jodowo – bromkowymi. 

Inną ważną inwestycją zakończoną w roku 2018 
było wybudowanie niecki balneologicznej 
wyposażonej w wodę siarczkową o walorach 
zdrowotnych. Woda wydobywana prosto z 
odwiertu głębinowego i przesyłana do basenów 
ma być powrotem do „starej Antałówki”, a więc 
miejsca znanego i wspominanego z nostalgią 
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przez starszych mieszkańców Zakopanego i gości odwiedzających stolicę Tatr. 

Dla urozmaicenia pobytu stworzone zostały nowe atrakcje. Zamontowano huśtawkę wodną wraz 
z leżanką masującą w basenie wewnętrznym mającą na celu uatrakcyjnienie niecki dla dzieci 
starszych i dorosłych. Zainstalowany został również nowy system start-stop dla zjeżdżalni 
wodnych z barierami optycznymi, który niewątpliwie zapewnia wysoki poziom adrenaliny oraz 
świetną formę zabawy i rozrywki.  

W strefie saun dokonano całkowitej 
zmiany wystroju, m.in. zmodernizowano 
pomieszczenia przebieralni, lapidarium, 
pryszniców i wanny do schładzania ciała, 
p r z ebudowano s t r e fę ws tępu do 
s a u n a r i u m , w y m i e n i o n o m o z a i k i 
p o d ł o g o w e w  p o m i e s z c z e n i a c h 
pryszniców, zamontowano w łaźniach 
turecki system spłukiwania siedzisk.  

Ponadto dzięki wykonaniu nowego obiegu 
technologicznego dla niecki basenowej 
(brodzik dla dzieci) możliwe stało się 
uzyskanie wyższej temperatury wody (35 stopni). 

Kolejnymi aktywami w strukturze POLSKICH TATR S.A. są obiekty hotelarskie, w większości 
położone na terenie miasta Zakopane, w  których w celu poprawy kondycji technicznej 
infrastruktury przeprowadzono szereg remontów i inwestycji dla zwiększenia atrakcyjności 
świadczonej usługi hotelowej. Zespół Pensjonatów DOLINA BIAŁEGO, w skład którego 
wchodzą pensjonaty BIAŁY POTOK***, TELIMENA*** i zabytkowa willa PAN TADEUSZ 
stały się jeszcze bardziej prorodzinne. 

  

BIAŁY POTOK to dzisiaj pensjonat z nowym obliczem - wykonana została nowa elewacji wraz 
z ociepleniem i wymianą okien oraz iluminacją 
frontu budynku. W holu pensjonatu wykonano 
pokój zabaw dla dzieci. Nowa infrastruktura, w 
tym np. umożliwiająca dzieciom zarówno 
rozwój ruchowy jak i intelektualny, stworzyła 
możliwość rodzinnych pobytów połączonych z 
pracą. Natomiast dodatkowa infrastruktura, w 
tym jedyna na terenie powiatu tatrzańskiego hala 
tenisowa oraz wprowadzona od niedawna cała 
gama zajęć spor towo-ruchowych, dała 
możliwość aktywnego wypełnienia pobytu 
gości, ale również korzystania z tego obiektu 
przez mieszkańców Zakopanego. 
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Zmienił się też zlokalizowany bezpośrednio przy AQUA PARK ZAKOPANE, konferencyjny w 
ciągu roku i rodzinny wakacyjnie Zespół Pensjonatów ANTAŁÓWKA*** oraz zyskał najlepszą 
ofertę możliwości korzystania z dobrodziejstw wód termalnych. Wykonano m.in. remont jadalni, 
zmodernizowano sale konferencyjne, stworzono zadaszone miejsce do organizacji imprez 
plenerowych. Na zewnątrz obiektu został umiejscowiony plac zabaw dla dzieci. 

Zajazd Górski KUŹNICE – zapewniający wygodne pobyty dla wszystkich chcących rozpoczynać 
wycieczki górskie bez marnowania czasu na dojazdy do szlaków, wpisał się jako znaczące miejsce 
w centralnym punkcie placu Kuźnickiego (placu, który czeka na swój nowy wygląd i podwójną 
funkcję). Tu należy też wspomnieć o zrealizowanej niedawno inwestycji – nowym budynku 
JAWORZYNKA na placu w Kuźnicach, który stał się ozdobą całej dzielnicy, a przede wszystkim 
posiadając również funkcję toalet publicznych, wreszcie zapewnił właściwe warunki socjalnej 
obsługi ruchu turystycznego w tym rejonie miasta. 

Ko l e j n y m w y j ą t kow y m o b i e k t e m 
zarządzanym przez Spółkę POLSKIE 
TAT RY j e s t H O T E L TAT RY * * * 
zlokalizowany na Polanie Zgorzelisko w 
Gminie Poronin. Udało się wznowić 
podstawową działalność hotelu a obiekt 
jest sukcesywnie przywracany do czasów 
jego świetności, zatem do unikalnego już 
wyglądu i wystroju – będących magnesem 
p o z a s a m ą l o k a l i z a c j ą o b i e k t u . 
Atrakcyjność całości projektu pozwoliła na 
poszerzenie funkcjonalności obiektu 
o możliwość organizacji przy współpracy z 

Miastem Zakopane oraz stowarzyszeniami sportowymi i partnerami wydarzeń, imprez i turniejów 
sportowych, które to już dziś cieszą się zainteresowaniem sportowców i kibiców.  

Obecnie kondycja finansowa Spółki jest obiecująca, pozwalająca na budowanie 
długoterminowych planów rozwojowych, które zabezpieczą wzrost wartości majątku 
przedsiębiorstwa. W latach 2016-2018 zanotowano wyraźny wzrost zainteresowania klientów 
usługami Spółki we wszystkich obszarach działalności. Liczba klientów korzystających z usług 
pensjonatów Spółki w latach 2016-2018 wzrosła średnio o 12,8% rocznie.  
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Wzrosła również atrakcyjność Aqua Parku Zakopane i spółka tutaj też Spółka zanotowała 
wzrostu liczby osób korzystających z usług obiektu. 

Ogólnie zwiększenie liczby sprzedanych usług przekłada się bezpośrednio na wzrost przychodów 
ze sprzedaży - w ostatnich trzech latach przychody Spółki rosły w tempie średnio 12,6% rocznie. 

 

Wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu oraz wykonane działania inwestycyjne pozwoliły na 
poprawę sytuacji finansowej i  majątkowej Spółki, a także osiągnięcie dużego wzrostu na 
podstawowej działalności, jaką są usługi hotelowe, gastronomiczne oraz rekreacyjno-sportowe i w 
konsekwencji na osiągnięcie zysku za lata 2017-2018. Sytuacja ta niewątpliwie napawa 
optymizmem, bowiem poza faktem, że w ostatnich latach Spółka ogólnie ponosiła straty, to 
jeszcze nawet w latach 2014-2015 ponosiła straty na sprzedaży – zatem na swojej podstawowej 
działalności.  

VII. ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM EDUKACJI 
Zakopiańskie Centrum Edukacji jest zakładem budżetowym Gminy Miasto Zakopane 
powołanym celem utrzymania gminnych obiektów, gospodarowania lokalami użytkowymi, 
udostępnianiem posiadanej bazy materiałowej w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne oraz 
do świadczenia usług w zakresie edukacji, rekreacji, sportu i kultury. 

W swoim zarządzie ZCE posiada dwa budynki: 

Budynek główny zlokalizowany przy ul. Kasprusie 35a, w którym ZCE prowadzi najem 
sal dydaktycznych, pomieszczeń biurowych, pomieszczeń magazynowych oraz aulę na cele 
kulturalne oraz salę gimnastyczną i boisko ze sztuczną nawierzchnią. 

Budynek dawnego internatu, w którym mieści się Ośrodek „Szpulki” świadczący 
usługi noclegowe dla osób indywidualnych i grup wraz z kuchnią i stołówka. 

ZCE finansuje swoją działalność z przychodów własnych, dotacji przedmiotowych Urzędu 
Miasta Zakopane, dotacji celowych Urzędu Miasta Zakopane oraz darowizn. Udział dotacji 
przedmiotowej nie może przekroczyć poziomu przychodów własnych w danym roku. W 2018 r. 
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udział dotacji przedmiotowej był utrzymany na zadanym poziomie i wyniósł 44% względem 
przychodów własnych (56%). 

Struktura przychodów własnych: 

Najem sal dydaktycznych, pomieszczeń biurowych oraz magazynowych. 

Świadczenie usług noclegowych. 

Przygotowanie i dostarczenie posiłków. 

Najem sali gimnastycznej. 

Pozostałe przychody 

Najem sal dydaktycznych, pomieszczeń biurowych oraz magazynowych. 

Pomieszczenia są wynajmowane dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych, 
Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
Podhalańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Muzeum Tatrzańskie, Zarządu Regionu 
Małopolska NSZZ „Solidarność”, Związku Kynologicznego oraz 13 prywatnych najemców. 

Świadczenie usług noclegowych 

W miesiącu kwietniu 2018 r. po remoncie uruchomiono ośrodek „Szpulki” świadczący usługi 
noclegowe dla grup zorganizowanych jak również dla osób indywidualnych. W 2018 r. 
zakwaterowano w nim między innymi uczestników Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej, VI 
Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych czy uczestników Festiwalu Folkloru 
Ziem Górskich. 

Przygotowanie i dostarczanie posiłków 

ZCE przygotowuje rok do roku posiłki dla przedszkola nr3, w okresie wakacyjnym dla 
uczestników programu „Wakacje w mieście”. W 2018 r. dodatkowo przygotowywane były posiłki 
dla obsługi Festiwalu Folkloru Ziem Górskich, od września 2018 r. są przygotowywane dla 
Szkoły Podstawowej nr 2, a od grudnia dla Społecznego Towarzystwa Oświatowego. 

Struktura kosztów ZCE w 2018 r. 

Zakup usług (przede wszystkim portierskich i związanych z utrzymaniem porządku). 

Zakup energii. 

Podatek od nieruchomości. 

Zakup żywności. 

Zakup materiałów i wyposażenia. 

Pozostałe koszty. 

Koszty osobowe. 

ZCE wykonało plan kosztowy w 91,41%. 
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Jednostka zakończyła rok zyskiem w wysokości 289 019,98zł 

Wydarzenia kulturalne 

Aula mieszcząca się w budynku głównym ZCE była udostępniana na potrzeby wydarzeń 
kulturalnych i cyklicznych spotkań, najmu komercyjnego, warsztatów realizowanych przez Urząd 
Miasta Zakopane, a także pod patronatem Burmistrza Miasta Zakopane- między innymi były to: 

Cykliczne spotkania „Wieczory w Czerwonym Dworze”; 

W okresie luty- maj prowadzone były warsztaty tradycyjnego rękodzieła i sztuki Zakopanego 
i Podhala „Popularyzacja dziedzictwa kulturowego”. W poszczególnych miesiącach 
odbyło się łącznie 26 spotkań. 

W ramach „Dudaskich ostatków” wydarzenie poświęcone Stanisławowi Gąsienica- 
Byrcynowi.  

Otwarte spotkanie w ramach programu Erasmus+, w trakcie którego zapoznano 
młodzież i organizacje pozarządowe z możliwościami jakie ten program niesie. 

Eliminacje powiatowe do Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych 
„Talenty Małopolski”.  

Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej „Szukałem Was…” podczas którego młodzież z 
całej Polski spotkała się aby rozwijać swoje umiejętności w dziedzinie teatru, muzyki, 
literatury i plastyki; 

Prelekcja Lesława Dalla rozpoczynająca cykl wykładów dla młodzieży ponadgimnazjalnej 
pozwalający poznać życie, twórczość ludzi, którzy wnieśli znaczący wkład w odzyskanie 
niepodległości a dodatkowo związani byli z Zakopanem.  

Uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów STO. 

Inwestycje w ZCE 

W 2018 r. w kwietniu w ZCE zakończył się remont budynku internatu w którym mieści się 
Ośrodek „Szpulki”. Po uzyskaniu w trwały zarząd odnowionego i wyposażonego w 
nowoczesną instalację przeciwpożarową SAP obiektu wznowiono działalność „Szpulek”. 

Drugą zakończoną inwestycją na terenie ZCE jest boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią 
typu „orlik”. Boisko trafiło w trwały zarząd ZCE w listopadzie 2018 r. i jest udostępniane 
zakopiańskim szkołom i klubom sportowym oraz mieszkańcom gminy preferencyjnie oraz 
pozostałym podmiotom komercyjnie. 

Ostatnią inwestycją prowadzoną przez ZCE było rozszerzenie monitoringu wizyjnego na 
budynku głównym. 
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ZARZĄDZANIE SAMORZĄDOWE 

I. WŁADZE MIASTA 
Miasto Zakopane jest gminą miejską. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ze 
Statutem Miasta Zakopane organem stanowiącym i kontrolnym Miasta Zakopane jest Rada 
Miasta Zakopane, natomiast organem wykonawczym – Burmistrz Miasta Zakopane. Informacje 
na temat Rady Miasta Zakopane oraz Burmistrza Miasta Zakopane znajdują się na stronie 
www.bip.zakopane.eu. 

1. Rada Miasta Zakopane 

Rada Miasta Zakopane liczy 21 radnych. W roku 2018 w jej skład wchodzili następujący radni: 

Kadencja 2014-2018 

WYKAZ RADNYCH wg OKRĘGÓW WYBORCZYCH

Numer okręgu RADNY

1 P. Strączek Krzysztof

2 P. Topór Jasica Jan

3 P. Tatar Wojciech

4 P. Majerczyk Stanisław

5 P. Bryjak Bartłomiej

6 P. Donatowicz Marek

7 P. Filipowicz Łukasz

8 P. Jasiński Andrzej

9 P. Wojak Maciej

10 P. Jędrysiak Jerzy

11 P. Hyc Andrzej

12 P. Gluc Jan

13 P. Szczerba Zbigniew

14 P. Figlarz Zbigniew

15 P. Gąsienica Byrcyn Kacper

16 P. Wiśniowski Krzysztof

17 P. Solańska Bożena

18 P. Herman Jacek
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Kadencja 2018-2023 

Pracą Rady Miasta Zakopane kieruje Przewodniczący Rady Miasta Zakopane przy pomocy 
Wiceprzewodniczących. 

W 2018 r. na cele Rady Miasta Zakopane stali: 

Kadencja 2014 – 2018: 

• Do 4.06.2018 r. – P. Grzegorz Jóźkiewicz 

• Od 4.06.2018 r. – P. Jan Gluc 

19 P. Figiel Józef

20 P. Jóźkiewicz Grzegorz

21 P. Kalata Jacek

WYKAZ RADNYCH wg OKRĘGÓW WYBORCZYCH

Numer okręgu RADNY

1 P. Strączek Krzysztof   
P. Majerczyk Stanisław  

P. Tatar Wojciech 
P. Kalata Jacek 

P. Bystrzycki Wawrzyniec 
P. Łukaszczyk Maria

2 P. Bryjak Bartłomiej 
P. Galica – Jurecka Lucyna 

P. Konarski Kazimierz  
P. Donatowicz Marek 

P. Solik Wojciech

3 P. Gluc Jan  
P. Gąsienica – Walczak Maciej 

P. Jędrysiak Jerzy 
P. Mróz Tymoteusz 
P. Karp Stanisław

4 P. Figiel Józef  
P. Jóźkiewicz Grzegorz 

P. Wiśniowski Krzysztof  
P. Sęk Marcin 

P. Szczerba Zbigniew
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Kadencja 2018 – 2023 - P. Jan Gluc - Stałe komisje Rady Miasta Zakopane  

Stałe komisje Rady Miasta Zakopane – stan na 31.12.2018 r. 

l.p. Komisja Przewodniczący Członkowie

Komisja Ekonomiki Stanisław Karp Paweł Strączek

Jacek Kalata

Marcin Sęk

Jan Gluc

Bartłomiej Bryjak

Grzegorz Jóźkiewicz

Komisja Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 

Środowiska

Paweł Strączek Stanisław Karp

Stanisław Majerczyk

Jacek Kalata

Wojciech Solik

Komisja Urbanistyki i 
Rozwoju

Jacek Kalata Stanisław Karp

Paweł Strączek

Grzegorz Jóźkiewicz

Bartłomiej Bryjak

Komisja Oświaty Maria Łukaszczyk Maciej Gąsienica – Walczak

Stanisław Majerczyk

Lucyna Galica – Jurecka

Wawrzyniec Bystrzycki

Kazimierz Konarski

Komisja Kultury Lucyna Galica - Jurecka Jerzy Jędrysiak

Maria Łukaszczyk

Tymoteusz Mróz

Kazimierz Konarski

Maciej Gąsienica – Walczak

Wawrzyniec Bystrzycki

Komisja Rodziny i 
Spraw Społecznych

Józef  Figiel Lucyna Galica- Jurecka

Marcin Sęk

Krzysztof  Wiśniowski
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Wojciech Solik

Zbigniew Szczerba

Marek Donatowicz

Kazimierz Konarski

Jerzy Jędrysiak

Maciej Gąsienica – Walczak

Stanisław Karp

Jan Gluc

Wojciech Tatar

Komisja Sportu i 
Turystyki

Maciej Gąsienica - Walczak Stanisław Majerczyk

Jan Gluc

Wawrzyniec Bystrzycki

Kazimierz Konarski

Komisja Rewizyjna Kazimierz Konarski Jerzy Jędrysiak

Jacek Kalata

Bartłomiej Bryjak

Krzysztof  Wiśniowski

Tymoteusz Mróz

Wojciech Solik

Wawrzyniec Bystrzycki

Grzegorz Jóżkiewicz

Zbigniew Szczerba

Marek Donatowicz

Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji

Marcin Sęk Paweł Strączek

Jacek Kalata

Zbigniew Szczerba

Krzysztof  Wiśniowski

Grzegorz Jóźkiewicz

Mark Donatowicz

Stanisław Karp

Lucyna Galica – Jurecka
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Działalność Rady Miasta Zakopane w 2018 r. 

System elektronicznego głosowania radnych 

Podczas II sesji Rady Miasta Zakopane, w myśl uregulowań ustawy o samorządzie gminnym, po 
raz pierwszy wprowadzony został elektroniczny 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 na sprawne prowadzenie dyskusji – każdy z 
radnych, który chce zabrać głos, dokonuje 
zgłoszenia za pomocą tabletu.  

eSesja to również automatyczny system, który ułatwi 
m i e s z k ań c o m d o s t ęp d o m a t e r i a łó w 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. 

2. Burmistrz Miasta Zakopane. Urząd Miasta Zakopane 

Burmistrz Miasta Zakopane sprawuje władzę wykonawczą, a do jego zadań należy realizowanie 
uchwał Rady Miasta Zakopane, kierowanie bieżącymi sprawami oraz reprezentowanie 
miasta na zewnątrz.  

Działalność Rady Miasta Zakopane w 2018 r.

Odbyte sesje, w tym: Kadencja 
2014-2018

Kadencja 
2018-2023

Razem

Nadzwyczajne

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
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Burmistrz Miasta Zakopane wykonuje swoje 
zadania przy pomocy Zastępców Burmistrza, 
Skarbnika, Sekretarza Miasta oraz Urzędu 
Miasta Zakopane i miejskich jednostek 
organizacyjnych. 

Od 2014 r. funkcję Burmistrza Miasta 
Zakopane sprawuje Leszek Dorula, który 
sprawuje bezpośredni nadzór między innymi 
nad sprawami planowania przestrzennego, 
Straży Miejskiej oraz mienia i nadzoru 
właścicielskiego. 

Zastępcy Burmistrza to Agnieszka Nowak 
Gąsienica odpowiedzialna miedzy innymi za sprawy oświaty, kultury, sportu, ochrony zabytków, 
promocji, sprawy społeczne oraz Wiktor Łukaszczyk (od 1.05.2019 r. – Tomasz Filar) 
nadzorujący sprawy inwestycji, pozyskiwania środków europejskich, ochrony środowiska, 
drogownictwa i transportu. 

W 2018 r. funkcję Skarbnika pełniła Helena Mamcarz nadzorująca sprawy finansowe oraz 
podatków i opłat, natomiast Sekretarza Miasta Zakopane – Grzegorz Cisło, któremu podlegają 
sprawy Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Ewidencji i Pozwoleń, Biura Rady Miasta oraz Biura 
ds. Zamówień Publicznych. 

Pierwsza sesja nowej Rady Miasta i ślubowanie Burmistrza  

22 listopada 2018 r. podczas pierwszej sesji nowej 
Rady Miasta Zakopane uroczyste ślubowanie złożył 
wybrany na kolejną kadencję Burmistrz Miasta 
Zakopane Leszek Dorula oraz wszyscy Radni. 
Otrzymali oni także zaświadczenia o wyborze z rąk 
Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w 
Zakopanem Zofii Topór.  

Sesję otworzył i prowadził najstarszy radny Józef  
Figiel, aż do chwili wyboru Przewodniczącego Rady, 
którym został Jan Gluc. Z kolei funkcję 
wiceprzewodniczącego objęli: Wojciech Tatar i Józef  
Figiel.   

Na inaugurację nowej kadencji przybyli przedstawiciele wielu zakopiańskich instytucji oraz 
duchowieństwo na czele z ks. dziekanem Bogusławem Filipiakiem.  
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II. MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA ZAKOPANE

Spółki prawa handlowego, w których Miasto posiada udziały:

TESKO - Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o.

SEWIK - Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o.

Zakopiański TBS - Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o.

Spółka Akcyjna "Polskie Tatry"

Spółka Akcyjna - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Geotermia Podhalańska"

Spółka Polskie Koleje Linowe

Jednostki budżetowe:

Przedszkole Nr 3 im. Karola Szymanowskiego

Przedszkole Nr 7 im. Kazimierza Przerwy – Tetmajera

Przedszkole Nr 9 im. Kornela Makuszyńskiego

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Heleny Marusarzówny

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bronisława Czecha

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Gen. Mariusza Zaruskiego

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Korczaka

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Kasprowicza

Gimnazjum Nr 2 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zakład budżetowy

Zakopiańskie Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej

Miejskie Instytucje Kultury

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem

Zakopiańskie Centrum Kultury

!240



III. WSPÓŁPRACA MIASTA ZAKOPANE Z MIASTAMI 
PARTNERSKIMI 
Miasto Zakopane współpracuje z następującymi miastami partnerskimi: 

Polonezköy (pol. Adampol) – polska wioska w Turcji, założona w poł. 
XIX w, położona po azjatyckiej stronie cieśniny Bosfor, w dystrykcie 
Beykoz na północny wschód od centrum Stambułu. Nosi urzędową 
nazwę Polonezköy (po polsku „Polska Wieś”), ale tylko jej najstarsi 
mieszkańcy znają jeszcze język przodków. Pomimo, że osoby 
pochodzenia polskiego stanowią w Polonezköy już mniejszość, to na 
wójta wybiera się tradycyjnie Polaka. 
 

Poprad – miasto na Słowacji, w kraju preszowskim, na Spiszu. 
Największe miasto tego regionu. Poprad leży na wysokości 672 m n.p.m. 
nad rzeką Poprad, w Kotlinie Popradzkiej i u południowych podnóży 
Tatr.  

 

Saint-Dié-des-Vosges – miejscowość i gmina we Francji, w regionie 
Lotaryngia, w departamencie Wogezy. Gminę zamieszkuje 22 635 osób, a 
gęstość zaludnienia wynosi 490 osób/km². 

 

Siegen – uniwersyteckie miasto powiatowe w Niemczech, w kraju 
związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, siedziba powiatu Siegen- 
Wittgenstein 
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Sopot – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce nad Zatoką 
Gdańską, położone pomiędzy Gdańskiem i Gdynią, z którymi tworzy 
Trójmiasto. Jest najmniejszym pod względem ludności miastem na prawach 
powiatu w Polsce. Sopot jest kurortem nadmorskim, miastem 
uzdrowiskowym, po II wojnie światowej znanym z organizowanych tam od 
1961 w konkursów piosenki Sopot Festival. Miasto posiada najdłuższe w 
Europie molo o drewnianej konstrukcji. 

 

Stryj – miasto na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, nad rzeką Stryj. Duży 
węzeł kolejowy, ośrodek przemysłu materiałów budowlanych, maszynowego, 
drzewnego i spożywczego. 

 

Wysokie Tatry – miasto położone w słowackich Tatrach, obejmujące znaczną 
część tych gór. Założone zostało w 1947 roku i ma ok. 5000 stałych 
mieszkańców. Składa się z 15 części – pierwotnie samodzielnych osiedli, które 
stopniowo integrowały się w całość. Wysokie Tatry dwukrotnie organizowały 
mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym: w 1935 i 1970 roku. 

 

Bansko - miasto w południowo-zachodniej Bułgarii, w obwodzie 
błagojewgradzkim. Stolica gminy Bansko. U podnóża góry Pirin (najwyższym 
szczytem której jest Wichren - 2914 m n.p.m.), na wysokości 936 m n.p.m. Jest 
największym ośrodkiem sportów zimowych w Bułgarii. 

IV. 85 LAT PRAW MIEJSKICH ZAKOPANEGO 
19.10.2018 r. Zakopane obchodziło 85-lecie otrzymania praw miejskich. Choć pierwsze 
dokumenty, w których wspomniane jest Zakopane,   pochodzą z początku XVII wieku, to przez 
kolejne stulecia było ono górską wiejską osadą. Początkowo rozwijała się ona przemysłowo, by w 
końcu w XIX wieku stać się popularną miejscowością turystyczną i uzdrowiskową. Zakopane od 
tamtej pory przyciągało także artystów, twórców, naukowców i polityków. Wpisało się także 
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znacząco w historię niepodległościowych dążeń w czasie zaborów, czy też walki z okupantem 
podczas II wojny światowej .  

Cofnijmy się jednak do 18 października 1933 roku, kiedy to Zakopane otrzymało prawa miejskie. 
Burmistrzem był wówczas Leopold Winnicki, który objął stanowisko w styczniu 1929 roku i 
przez cztery lata urzędowania przyczynił się do rozbudowy elektrowni i wodociągu, wzmocnienia 
oświetlenia publicznego, uporządkowania ulic i chodników oraz stworzenia nowych dogodnych 
połączeń dzielnic odległych z centrum. Szerokim echem za jego rządów odbiło się także 
przedstawienie „Opera Górska”, czy też organizacja międzynarodowych zawodów narciarskich.  

Z okazji pięknego jubileuszu miasta 19 października 2018r. o godz. 17.00 w Kawiarni Teatru 
Witkacego w ramach festiwalu „Inspirowane górami…” odbyła się prezentacja albumu „Kronika 
Miasta Zakopane w czasie kadencji Burmistrza Leopolda Winnickiego. Reprint z okazji 85-lecia 
otrzymania praw miejskich przez Zakopane”, w której wezmą udział Anna Maciejasz – Kamińska 
i Piotr Bąk.  

Jubileuszowe wydawnictwo jest 
reprintem albumu przygotowanego 
z niezwykłą pieczołowitością przez 
urzędników Zarządu Miasta i 
U z d r o w i s k a d l a L e o p o l d a 
Winnickiego, Burmistrza Miasta i 
P r z e wo d n i c z ą c e g o Ko m i s j i 
Uzdrowiskowej, 1 stycznia 1933 
roku . Wydawn i c two sp rzed 
osiemdziesięciu pięciu lat było 
pierwszą , jakże udaną próbą 
podsumowania osiągnięć i rozwoju 
miasta.  

V. DNI ZAKOPANEGO 
Dni Zakopanego zostały ustanowione na pamiątkę wizyty największego z Rodu Polaków – 
Świętego Jana Pawła II, który odwiedził Zakopane i Tatry w 1997 roku. W czasie tej wizyty 
zmianie uległ herb miasta, w którym znalazł się Giewont z krzyżem, jak również klucze Piotrowe 
z herbu papieskiego. W tym czasie powstała także nowa flaga miasta i sztandar. Statut Miasta 
Zakopane przewiduje, iż początek czerwca będzie poświęcony wspominaniu tego uroczystego 
czasu. Od 21 lat odbywają się liczne wydarzenia o charakterze kulturalnym i sportowym. W 
organizację przedsięwzięć włączają się instytucje kultury, sportu, zdrowia a także organizacje 
pozarządowe i przedsiębiorcy. W czasie uroczystej sesji Rady Miasta Burmistrz wręcza doroczne 
Nagrody, dedykowane mieszkańcom najbardziej zasłużonym dla Zakopanego.  

W edycji Dni Zakopanego 2018 odbyły się m.in.:  Rycerski Dzień Dziecka w Parku Miejskim, IX 
Tatrzański Festiwal Zespołów Góralskich „Złote Kierpce”, Zakopiańska Gala Sportowa, 
Jubileusz XXX- lecia zespołu góralskiego „Zornica” i muzyki góralskiej „Jutrzenka”, imprezy 
sportowe i kulturalne. 

!243



Ponadto, w ramach Dni Zakopanego we 
wtorek 12 czerwca 2018 r. w Miejskiej  Galerii 
Sztuki im. Wł. Hr. Zamoyskiego odbyła się 
Uroczysta Sesja Rady Miasta. Co roku jest ona 
o k a z j ą , b y N a g r o d a m i B u r m i s t r z a 
uhonorować najbardzie j zasłużonych 
mieszkańców. Wyjątkowym i niecodziennym 
wydarzeniem było natomiast podjęcie przez 
radnych uchwały w sprawie nadania tytułu 
Honorowego Obywatela Miasta Zakopane. Za 
promocję miasta, za skromność i postawę 
godną naśladowania, a także jako wyraz 
najwyższego szacunku i uznania dla wybitnych 
dokonań sportowych ten zaszczytny tytuł otrzymał Kamil Stoch.  

Dołączył on tym samym do znamienitego 
grona trzydziestu Honorowych Obywateli 
Zakopanego, wśród których są tak znamienite 
postacie, jak Józef  Piłsudski, hr. Władysław 
Zamoyski, Stanisław Witkiewicz, Kazimierz 
Przerwa-Tetmajer, Władysław Orkan, Kornel 
Makuszyński, Ignacy Mościcki, Ryszard 
Kaczorowski, Henryk Mikołaj Górecki, ks. 
Kard. Stanisław Dziwisz, Adam Małysz i prof. 
Wanda Półtawska.  

Natomiast doroczne Nagrody Burmistrza 
otrzymali: Zofia Kubiniec-Stanuch – 

regionalistka, konferansjerka i kierowniczka Zespołu im. Klimka Bachledy, Apoloniusz Rajwa - 
przewodnik tatrzański, nauczyciel, ratownik TOPR, dziennikarz, autor licznych artykułów o 
tematyce górskiej oraz dr Marcin Zieliński - dyrektor Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w 
Zakopanem, który opracował precyzyjną 
metodę diagnozowania raka płuc TEMLA.  

Na uroczystość została zaproszona najbliższa 
rodzina wybitnego polskiego skoczka. 
Przygotowano dla niego także ki lka 
niespodzianek. Na powitanie zabrzmiał hymn 
ulubionego klubu piłkarskiego Kamila Stocha 
FC Liverpool - „You'll Never Walk Alone”, a 
wraz z tytułem Honorowego Obywatela 
otrzymał on piękną statuetkę wykonaną przez 
zakopiańskiego ar tystę Marka Króla, 
pamiątkowy dyplom oraz góralski serdak i 
kape lusz . S t a tue tkami i dyp lomami 
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uhonorowani zostali także laureaci Nagrody Burmistrza. 

- To wielki zaszczyt dla naszego miasta, że możemy gratulować i dziękować tym ludziom, którzy tak wiele 
czynią dla mieszkańców, dla naszego regionu i naszej ojczyzny. Pan Kamil, oprócz osiągnięć sportowych ma w 
sobie coś wyjątkowego. Jest wzorem dla naszej młodzieży, pokazuje nie tylko jak osiągnąć sukces, ale także jak 
jednocześnie być normalnym człowiekiem, skromnym, życzliwym. Bliskie są mu takie wartości, jak przywiązanie 

do tradycji, wiara, rodzina, patriotyzm - podkreślał 
Burmistrz Leszek Dorula.  

- Dziękuję za te szczere słowa i za tak wielką nobilitację, 
jaką jest Honorowe Obywatelstwo Zakopanego, w 
którym się urodziłem, spędziłem swoją młodość i 
stawiałem swoje pierwsze kroki w sportowej 
karierze - powiedział z kolei Kamil Stoch. 
Sesję Rady Miasta poprowadził Przewodniczący Jan 
Gluc, a wzięli w niej udział liczni zaproszeni goście, 
m.in. parlamentarzyści Anna Paluch i Arkadiusz 
Mularczyk, Burmistrz Miasta Zakopane Leszek 

Dorula wraz z Zastępcami Agnieszką Nowak-Gąsienicą i Wiktorem Łukaszczykiem, Wicestarosta 
Jerzy Zacharko, księża, przedstawiciele zakopiańskich instytucji i stowarzyszeń oraz mieszkańcy.  

Na zakończenie Burmistrz Leszek Dorula złożył podziękowania za pracę w mijającej kadencji 
Kapitule Nagrody Burmistrza, której przewodniczyła Jolanta Iwanicka. W jej składzie pracowali 
także: Ks. Infułat Stanisław Olszówka, Maria Mateja Torbiarz, Anna Waloch, Jerzy Zacharko, Jan 
Karpiel-Bułecka, Paweł Skawiński, Krzysztof  Owczarek. Dla wszystkich zaproszonych z 
muzycznym programem wystąpiły uczennice zakopiańskich szkół: Dominika Budzyk oraz 
Karolina Sutor, której akompaniowała Paulina Martini prowadząca  Zakopiańską Akademię 
Śpiewu. 

VI.  ROK 2018 ROKIEM TWÓRCZOŚCI RODZIMEJ I ROKIEM 
WŁADYSŁAWA HASIORA 

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 festiwalu pod 
Giewontem – Międzynarodowego Festiwalu 
Folkloru Ziem Górskich, którego Złote Gody 
świętowaliśmy w sierpniu. Z kolei postać 
wybitnego artysty Władysława Hasiora 
upamiętniona została z okazji 90-tej rocznicy 
urodzin.  
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Uchwała dotycząca „Roku Twórczości Rodzimej” podjęta została na wniosek członków Rady 
Artystycznej 50 Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich i instruktorów 
zakopiańskich zespołów regionalnych: Zespołu Góralskiego 
Holny, Parafialnego Regionalnego Zespołu Giewont, Zespołu 
im. Bartusia Obrochty, Zespołu im. Klimka Bachledy oraz 
Zespołu Góralskiego Zornica. Inicjatywa ta podkreślała rangę 
jubileuszowego Festiwalu oraz ważną rolę rodzimej twórczości 
dla zachowania bogatego kulturowego dziedzictwa naszego 
regionu. - Przez pięćdziesiąt lat uczestnicy Międzynarodowego 
Festiwalu Folkloru Ziem Górskich stali się jedną wielką rodziną, 
tworzącą co roku niepowtarzalną atmosferę. Nadchodzący Festiwal, 
który odbędzie się już po raz pięćdziesiąty, będzie dla nas, 
zakopiańskich zespołów regionalnych, wydarzeniem szczególnym. Mamy 
nadzieję, że Złoty Jubileusz stanie się okazją do jeszcze lepszego 
poznania kultury i tradycji naszych przodków – czytamy w 
uzasadnieniu wniosku. Podczas Festiwalu po generalnym 
remoncie otwarta została także willa "Czerwony Dwór", 
dedykowana właśnie twórcom rodzimym.  

Z kolei uchwała dotycząca „Roku Władysława Hasiora” 
podjęta została na wniosek Muzeum Tatrzańskiego, którego filią jest m.in. Galeria Władysława 
Hasiora - autorska galeria prac artysty, który jako absolwent i nauczyciel zakopiańskiego 
Państwowego Liceum Technik Plastycznych związany jest z Zakopanem. Tutaj tworzył i 
pracował, brał także czynny udział w organizowaniu imprez poświęconych sztuce – Lutowych 
Salonów Grafiki, Marcowych Salonów Malarstwa, Przeglądów Filmów o Sztuce. Jest również 
autorem oryginalnych pomników i rzeźb plenerowych. W grudniu 1984 roku przeniósł się z 
małej pracowni do galerii przy ul. Jagiellońskiej, mieszczącej się w dawnej leżakowni sanatorium 
„Warszawianka”. Znalazły tam swoje miejsce sławne sztandary, kompozycje przestrzenne i 
rzeźby.  

VII. ZAKOPANE WDRAŻA SYSTEM ELEKTRONICZNEGO 
ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ  

W Urzędzie Miasta Zakopane odbyło 
się dwudniowe szkolenie prezentujące 
system Elektronicznego Zarządzania 

Dokumentacją (EZD), który został 
wdrożony 1 s t y czn i a 2019 r. 
Zakopiański urząd pracuje na nim jako 
pierwszy samorząd w Małopolsce. 
Docelowo po okresie przejściowym 
większość spraw prowadzona będzie 
elektronicznie, co wiąże się z takimi 
korzyściami jak: usprawnienie pracy 
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urzędu, większa transparentność, a także 
oszczędności związane ze zmniejszeniem 
ilości dokumentów papierowych.  

Szkolenie prowadzili pracownicy Podlaskiego 
Urzędu Wojewódzkiego: Dyrektor Biura 
I n f o r m a t y k i i Ro z wo j u S y s t e m ó w 
Teleinformatycznych Mariusz Madejczyk, 
Kierownik Oddziału Obsługi i Rozwoju 
Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń 
Magdalena Sawicka i Starszy Specjalista Kamil 
Jelski.  

System powstał w Podlaskim Urzędzie 
Wojewódzkim w 2011r., a dzięki współpracy Wojewody Podlaskiego z innymi wojewodami, a 
następnie z ministerstwami i urzędami centralnymi, od tamtej pory został z sukcesem wdrożony 
w kolejnych urzędach wojewódzkich, w podległej administracji zespolonej oraz urzędach 
centralnych administracji rządowej RP. W 2015 r. trafił także do samorządów. Obecnie korzysta z 
niego blisko 65 tys. użytkowników. W urzędach, w których system EZD PUW funkcjonuje już 
jako podstawowy, sprawy prowadzone są wyłącznie w postaci elektronicznej. Docelowo system w 
ten sposób działał będzie także w zakopiańskim urzędzie.  

Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula podpisał umowę dotyczącą partnerstwa i przekazania 
systemu bezpośrednio z Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim. Trzeba podkreślić, iż 
cały proces odbywa się bezpłatnie, na zasadach niekomercyjnych, przy wykorzystaniu zasobów 
ludzkich oraz środków będących w posiadaniu poszczególnych urzędów, we współpracy z 
zespołem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz „know how” wypracowanego i 
publikowanego na dedykowanej przedsięwzięciu elektronicznej platformie. Wojewoda Podlaski 
przekazał system EZD PUW wraz z całą wiedzą i dokumentacją nieodpłatnie w ramach obrotu 
pomiędzy państwowymi jednostkami.  

VIII. WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM ŚLĄSKIM W 
KATOWICACH 
30 października delegacja Urzędu Miasta Zakopane z wiceburmistrzem Wiktorem 
Łukaszczykiem na czele gościła w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Celem wizyty było parafowanie porozumienia o współpracy między Instytutem a Miastem 
dotyczącego współpracy przy Muzeum Palace. Stosowne dokumenty podpisali zastępca 
burmistrza Wiktor Łukaszczyk i dyrektor IH prof. dr hab. Jerzy Sperka.  

W trakcie pobytu delegacja spotkała się ponadto ze studentami historii i turystyki historycznej, 
którym naczelnik Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Tomasz Filar przedstawił 
możliwości współpracy między UM Zakopane a IH UŚ. 
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IX. MOBILNE DYŻURY DORADCÓW ZAWODOWYCH W 
ZAKOPANEM 
26 marca 2018 r. ruszył mobilny punkt usługi 
Bilansu Kariery dla pracujących mieszkańców 
Zakopanego i okolic. Dzięki współpracy 
pomiędzy Urzędem Miasta Zakopane a 
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie 
mieszkańcy Podhala mogą skorzystać, co 
ważne - blisko miejsca zamieszkania, z 
bezpłatnej usługi Bilansu Kariery oraz bonów 
na szkolenia językowe, komputerowe, kursy 
prawa jazdy kat. A, B, C, C+E.  

Projekt „Kierunek Kariera” realizuje WUP w 
Krakowie - instytucja województwa małopolskiego. W jego ramach pracujący Małopolanie mogą 
korzystać z Bilansu Kariery, czyli profesjonalnej usługi podsumowania własnego dorobku 
zawodowego oraz dofinansowania do szkoleń w postaci bonów o wartości do 87 % kosztów 
danego szkolenia.  

- Miasto Zakopane ma przyjemność wspierać działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie związane z 
projektem „Kierunek Kariera”. Podjęliśmy współpracę w zakresie rozpowszechniania akcji i informowania 
naszych mieszkańców o możliwości skorzystania z bonów oraz usług doradztwa zawodowego. Jestem przekonany, 
że ten projekt będzie miał wymierny wpływ na rozwój jego uczestników. W dzisiejszych czasach rynek pracy jest 
bardziej wymagający niż jeszcze dekadę temu, stąd też każde działanie mające na celu podnoszenie kwalifikacji 
jest bardzo ważne. Serdecznie zachęcam mieszkańców do spotkań z doradcami, które będą odbywać się w 
budynku Urzędu Miasta Zakopane oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy – poinformował Leszek 
Dorula, Burmistrz Miasta Zakopane.  

X. MAŁE MIASTO ZAKOPANE 
2018 
Gmina Miasto Zakopane przystąpiła do 
projektu „Małe Miasto Zakopane 2018”, 
który realizowany jest wspólnie z Fundacją 
EDUCATO. „Małe Miasto” to projekt 
edukacyjny dla dzieci będący symulacją  
dorosłego życia. Podczas zajęć dzieci 
nabywają wiedzę o różnych zawodach, na 
temat obrotu i wartości pieniądza, uczą się  
mechanizmu funkcjonowania gospodarki.  

W projekcie "Małe Miasto Zakopane", który potrwa do 23 listopada, bierze udział 100 uczniów 
klas IV-V ze szkół publicznych i niepublicznych. Zajęcia odbywają się w budynku 
Zakopiańskiego Centrum Edukacji. 
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Otwarcia warsztatów w imieniu Burmistrza Miasta Zakopane dokonała naczelnik Wydziału 
Oświaty Aneta Zwijacz-Kozica.  

Dzieci, które uczestniczyły w projekcie "Małe Miasto Zakopane 2018" nie chciały opuścić auli 
Zakopiańskiego Centrum Edukacji, w którym odbywały się zajęcia. Trwający od poniedziałku, 
niezwykle ciekawy projekt, pozwolił uczniom klas IV-V zdobyć wiedzę o różnych zawodach i 
wartości pieniądza. 

Za zarobione w trakcie zajęć z przedsiębiorcami i przedstawicielami miejskich spółek korony 
tatrzańskie dzieci "zakupiły" atrakcyjne nagrody, ufundowane przez organizatorów: Fundację 
EDUCATO i Gminę Miasto Zakopane.  

XI. GÓRALE Z CHOINKĄ W WADOWICACH 
Tradycji stało się zadość. Dawniej górale wozili choinkę do Ojca Świętego do Watykanu, w dniu 
wczorajszym jodła spod samych Tatr stanęła w Muzeum Domu Rodzinnym Jana Pawła II w 
Wadowicach. Drzewko przywieźli: radny Województwa Małopolskiego Jan Piczura, starosta 
tatrzański Piotr Bąk i burmistrz Zakopanego Leszek Dorula. 

Choinkę udekorowano ozdobami ze słomy, papieru i bibuły na wzór tych, które zdobiły drzewko 
w domu rodzinnym Karola Wojtyły, a także tymi przywiezionymi przez dzieci z Zakopanego. 
Ubierającym choinkę, wśród których byli także przedstawiciele władz samorządowych Wadowic, 
najpiękniejsze polskie kolędy zagrała kapela góralska Zespołu Giewont. 

XII. SPOTKANIE OPŁATKOWE Z MIESZKAŃCAMI 
21.12.2018 r. W Urzędzie Miasta Zakopane odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe 
burmistrza miasta z mieszkańcami. Podobnie jak w ubiegłych latach, rozpoczęło się ono od 
wspólnego kolędowania z zespołem Giewont przy bożonarodzeniowej szopce. 

!249



W sali obraz Urzędu Miasta harcerze ZHP i 
ZHR przekazali władzom miasta Światełko 
Betlejemskie, przywiezione od słowackich 
skautów.   

Spotkanie było okazją do podsumowania 
minionego roku i podziękowań, które do 
mieszkańców skierował burmistrz Leszek 
Dorula - Chciałbym podziękować wszystkim 
mieszkańcom, którzy czynnie włączają się w 
rozwój nie tylko  naszego miasta. To dzięki 
wam również my, jako samorząd możemy 
rozwijać to miasto. Oby ten nadchodzący rok 

nie był gorszy. Abyśmy mogli spokojnie, w miłości, w przebaczeniu sobie wzajemnym mogli 
rozwijać to, czym nas Bóg obdarzył - piękne i bezpieczne miejsce, w którym żyjemy   - mówił 
burmistrz.  

XIII. 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. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na niżej wymienione zadania, które w minionym roku były największym wyzwaniem dla naszej 
służby.  

 Jednym z takich zadań były kontrole prowadzone na terenie Parku Kulturowego obszaru ulicy 
Krupówki, polegające na sprawdzaniu przestrzegania zapisów uchwały nr XII/183/2015 Rady 
Miasta Zakopane z dnia 3 września 2015 roku. W tym zakresie przeprowadzono 881 kontroli. 
Interwencje podejmowane przez Straż Miejska dotyczyły głównie sprzedaży towaru poza 
lokalem, eksponowania towaru na zewnątrz, roznoszenia ulotek, umieszczania tablic 
reklamowych, odpłatnego pozowania do fotografii, a także prowadzenia różnego rodzaju 
działalności rozrywkowej, i inne. Podczas tych interwencji udzielono 595 pouczeń, nałożono 126 
mandatów karnych, skierowano 3 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zakopanem, a 
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także złożono 5 zawiadomień do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku 
ze stwierdzeniem naruszeń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie 
parku kulturowego. Działania Straży Miejskiej w tej kwestii przyczyniły się do tego, że estetyka 
ulicy Krupówki uległa znacznej poprawie.   

Kolejnym ważnym zadaniem realizowanym przez Straż Miejską była ochrona powietrza. Na 
podstawie upoważnień wydanych przez Burmistrza Miasta Zakopane, strażnicy miejscy 
przeprowadzili 184 kontroli kotłowni i innych miejsc, gdzie dokonywano spalania różnego 
rodzaju odpadów, od komunalnych 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 odpadów. W trakcie tych kontroli pobrano 23 próbki, w tym 
w 11 próbkach przeprowadzone badanie wykazało spalanie odpadów. We wszystkich tych 
przypadkach skierowano sprawy do Sądu Rejonowego w Zakopanem, niektóre kontrole zastały 
zakończone mandatami karnymi, inne pouczeniami, zdecydowana większość kontroli nie 
wykazywała spalania odpadów. Dodatkowo podczas takich kontroli funkcjonariusze 
przeprowadzali edukacje proekologiczną, informowali o udzielanych  przez miasto 
dofinansowaniach wymiany starych pieców oraz informowali o innych alternatywnych źródłach 
energii. 

Zakopane to miejsce, gdzie w ciągu roku odbywa się szereg imprez kulturalnych, sportowych, 
religijnych i innych, wiele z nich ma zasięg znacznie szerszy niż tylko lokalny. Podczas każdej z 
nich Straż Miejska bierze czynny udział, dbając o ład i porządek, a przede wszystkim o 
bezpieczeństwo. Największą imprezą organizowaną przez miasto Zakopane jest impreza 
sylwestrowa, która z roku na rok przyciąga coraz to szerszą publiczność oraz jest dużym 
wyzwaniem dla naszej służby. To komendant Straży Miejskiej jest osobą współodpowiedzialną za 
bezpieczeństwo podczas tej imprezy, koordynuje działania wszystkich służb obecnych na 
imprezie, przygotowuje plan zabezpieczenia terenu wokół imprezy. Straż Miejska obok Policji i 
pracowników ochrony fizycznej przyczyniła się do tego, że pomimo prawie 100 - tysięcznej 
publiczności uczestniczącej w sylwestrze nie odnotowano poważniejszych incydentów.   

Zarządzanie kryzysowe 

W roku 2018 opracowano dokumentację i przeprowadzono kwalifikacje wojskową dla rocznika 
1999. Rozpoczęto także opracowanie dokumentów Akcji Kurierskiej. 

Opracowano również aktualizację Planu Zarządzania Kryzysowego i wprowadzono je w życie 
zarządzeniem 268/18 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 20 listopada 2018 r. 

Prowadzono bieżące sprawy związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP Olcza. Zakupiono 
miedzy innymi quada dla OSP – Olcza, a także przekazano nieodpłatnie na rzecz jednostki 
sprzęt, wyposażenie i umundurowanie na łączną kwotę 66.608,00 zł. 

Jak co roku realizowano roczny plan obrony cywilnej. 
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XIV. GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 
Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Zakopane na lata 2017-2023 (w skrócie: GPR), 

decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego w dniu 22 czerwca 2017 r. (Uchwała nr 995/17) 
został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin Województwa Małopolskiego pod poz. 
73. Od tego momentu rozpoczęto wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji.  

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 05 lutego 2018 powołany został 
Komitet Rewitalizacji stanowiący forum współpracy i dialogu różnych grup interesariuszy z 
organami gminy, pełniący funkcję opiniodawczo-doradczą burmistrza. Zakopiański Komitet 
Rewitalizacji składa się z 18 członków: 8 mieszkańców, 2 radnych Rady Miasta Zakopane, 1 
przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta, dyrektora MOPS, prezesa TBS, oraz 5 przedstawicieli 
organizacji pozarządowych.  

W roku 2018 którego dotyczy raport Komitet Rewitalizacji spotkał się dwukrotnie - 
06.03.2018 r oraz 15.11.2018 r. 

Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Listę przedsięwzięć przedstawiono w podziale terytorialnym tj. na trzy główne grupy 
przedsięwzięć. Są to przedsięwzięcia planowane do realizacji na: 

1. Podobszarze rewitalizacji A. 

2. Podobszarze rewitalizacji B. 

3. Obu podobszarach rewitalizacji tj. A i B. 

Lista przedsięwzięć podstawowych: 

Podobszar rewitalizacji A 

A1. Rewaloryzacja miejskich terenów zielonych w Zakopanem – Rówień Krupowa Dolna 

A2. Rewaloryzacja miejskich terenów zielonych w Zakopanem – Rówień Krupowa Górna 

A3. Przebudowa kina Sokół i  Strażnicy na cele kulturalno - sportowo – rekreacyjne 

A4. Budowa stadionu sportowego przy ul. Orkana 

A5. Budowa boiska ze sztuczna nawierzchnią przy Zakopiańskim Centrum Edukacji - Budżet 
Obywatelski  

A6. Termomodernizacja budynku Zakopiańskiego Centrum Edukacji. 

A7. Budowa ścianki wspinaczkowej na terenie  Zakopiańskiego Centrum Edukacji - Budżet 
Obywatelski 2015 r. 

A8 .Budowa Skate Parku na terenie Zakopiańskiego Centrum Edukacji – Budżet Obywatelski 

A9. Modernizacja budynku "Czerwony Dwór" 
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Podobszar rewitalizacji B 

B.1. Budynek przy ulicy Jagiellońskiej 7  jako siedziba organizacji pozarządowych (Centrum 
Organizacji Pozarządowych – COP) 

B.2. Rewaloryzacja miejskich terenów zielonych w Zakopanem – Park im. Lecha 
Kaczyńskiego 

B.3. Rewitalizacja budynków Dworca PKP 

B.4. Mediateka - Dworzec PKP  

B.5. Budowa Centrum Komunikacyjnego. 

B.6. Budowa boiska  przy Szkole Podstawowej nr 5. 

B.7. Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kamieniec 3 w Zakopanem.  

B.8. Rewitalizacja zespołu parkowego Pierwszego Zakładu Klimatycznego dr Andrzeja 
Chramca  
w Zakopanem. 

B.9. Budowa drogi od skrzyżowania ulicy Spyrkówka z DK47, do ulicy Chyców Potok 

B.10. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Nowotarskiej 

Podobszar rewitalizacji A i B 

AB.1. Zakopane bez barier. 

AB.2. Edukacja i świadomość ekologiczna 

AB.3. Wspieranie i podejmowanie inicjatyw na rzecz osób bezdomnych. 

AB.4. Bezpieczny senior. 

AB.5. Aktywny senior. 

AB.7. Zrozum by pomagać - Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju i Aktywności 
Społecznej - projekt miękki dot. działań w miejscu przeznaczonym dla NGO’sów 

AB.8. MIŚ Miejsce Integracji Środowiskowej –  Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju  
i Aktywności Społecznej - projekt miękki dot. działań w mediatece 

System zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji  

Komórką właściwą w kwestii realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i pozyskiwania środków 
zewnętrznych jest Wydział Strategii i Rozwoju. Za koordynacją realizacji działań społecznych 
odpowiada Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia. Ciałem opiniodawczym burmistrza jest 
Komitet Rewitalizacji.  

Sprawozdania z postępów w realizacji zadań uwzględnionych w GPR przygotowywane są raz 
w roku do 10 listopada i przedkładane do akceptacji Komitetowi Rewitalizacji. W ramach 
zarządzania GPR zakłada się podejmowanie działań w zakresie wprowadzania nowych zadań do 
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Programu oraz zgłaszania propozycji zmian. Propozycje nowych zadań zbierane są raz do roku, 
w terminie do 30 września. 

Poniżej sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na koniec roku 2018.  

Sprawozdanie monitoringowe nr 2 z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji  
dla Miasta Zakopane na lata 2016-2023 

(okres sprawozdawczy do 10.11.2018) 

NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA

STOPIEŃ 
REALIZACJI

SZACUNKOWE 
KOSZTY 
BRUTTO  
W ZŁ Z 

GPR

ŚRODKI 
ZEWNETRZNE

UWAGI

A.1. Rewaloryzacja 
miejskich terenów zielonych 

w Zakopanem – Rówień 
Krupowa Dolna 

zakończona 6 500 000 Dotacja 
5 368 831,21zł 

(łącznie z 
usługami 

zieleniarskimi)

11 628 498,25 zł  
(łącznie z usługami 

zieleniarskimi)

A.2. Rewaloryzacja 
miejskich terenów zielonych 

w Zakopanem – Rówień 
Krupowa Górna 

Wykonane w 
większej części, 

oczekuje na 
dofinansowanie 

– lista 
rezerwowa

4 500 000 Dotacja na 
„zieleń” 

138 444,94 zł

2 964 042,63 zł (bez zadań 
planowanych w kolejnych 

latach)

A.3. Przebudowa Strażnicy 
przy Kinie Sokół na cele 
społeczne – siedziba org. 

pozarządowych i 
coworkingu. Przekształcenie 

dawnej Strażnicy w 
wielofunkcyjny obiekt 

służący lokalnej 
społeczności

W trakcie 
ustalania stanu 

prawnego 
nieruchomości

12 000 000 - -

A.4. Budowa stadionu 
sportowego przy ulicy 

Orkana

Oczekuje – lista 
rezerwowa 

dotacji

17 000 000 - -

A.5. Budowa boiska ze 
sztuczną nawierzchnią przy 

ZCE 

zakończone 1 550 000 Planowana 
dotacja 770 000 

zł

Koszt inwestycji 
1 662 021,25 zł

A.6. Termomodernizacja 
budynku ZCE 

Oczekuje na 
realizację – 

planowany rok 
2020

4 500 000 Planowana 
dotacja  

1 440 000 zł 
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A.7. Budowa ścianki 
wspinaczkowej na terenie 

ZCE 

Oczekuje – lista 
rezerwowa 

dotacji

2 400 000 Zmiana kwoty 
szacunkowej – obecnie ok.

4.000.000

A.8. Budowa Skate Parku na 
terenie ZCE

oczekuje 1 500 000

A.9. Modernizacja budynku 
„Czerwony Dwór” 

zakończona 6 750 000 Planowana 
dotacja 3 740 000 

zł

Koszt inwestycji 
7 400 844,25 zł

A.10. Strażnica jako 
Centrum Organizacji 

Pozarządowych – projekt 
miękki – obsługa prawna 
NGO’sów, usprawnienie 

komunikacji między 
administracją i org. 

Pozarządowymi 

W trakcie 
ustalania stanu 

prawnego 
nieruchomości

350 000 - -

A.11. Strażnica jako wspólna 
przestrzeń do pracy – 

coworking dla startupów – 
projekt miękki – doradztwo 

prawne i księgowe

W trakcie 
ustalania stanu 

prawnego 
nieruchomości

300 000 - -

A.12. Ośrodek wsparcia 
dziennego dla osób 
starszych, chorych i 
niepełnosprawnych 

w trakcie, 
podpisana 
umowa o 

dofinansowanie 
– lider projektu 
Polski Związek 

Emerytów 
Rencistów i 
Inwalidów - 
Zakopane

400 000 Planowana 
dotacja 109 000 

zł

Koszt inwestycji 
planowany jest na 400 000 

zł

A.13. Aktywizacja sportowa i 
integracja osób o 

obniżonych możliwościach 
psycho – fizycznych 

związanych z czasową lub 
trwałą niepełnosprawnością

Bieżąca 
działalność 
Handicap 
Zakopane

432 000 - -

A.14. Placówka wsparcia 
dziennego dla dzieci i 

młodzieży

Partner wycofał 
się z podpisania 

umowy 

450 000 - -
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B.1. Budynek przy ulicy 
Jagiellońskiej 7 jako siedziba 

organizacji związanych z 
pomocą społeczną i 

działaniami pomocowymi

Nie otrzymano 
dofinansowania

70 000 - -

B.2. Rewaloryzacja 
miejskich terenów zielonych 

w Zakopanem – Park im. 
Lecha Kaczyńskiego

W trakcie 500 000 421 427,14 zł Koszt inwestycji 
546 680,37

B.3. Rewitalizacja 
budynków Dworca PKP 

W trakcie 15 250 000 Planowana 
dotacja wraz z 

budynkiem 
dawnej 

przychodni 
8 300 000 zł

Na dzień dzisiejszy koszt 
inwestycji 12 399 425,92 
zł- bez budynku dawnej 

przychodni

B.4. Mediateka – Dworzec 
PKP

oczekuje 500 000 Część inwestycyjna 
realizowana w ramach 
projektu rewitalizacji 

budynków dworca PKP, 
wyposażenie media teki 
planowane ze środków 

własnych bądź 
planowanych do 

pozyskania dotacji

B.5. Budowa Centrum 
Komunikacyjnego 

oczekuje 19 600 000 Planowana 
dotacja 

17 000 000 zł

B.6. Budowa boiska przy SP 
5

Planowana 
realizacja w 
roku 2019

350 000 

B.7. Budowa budynku 
wielorodzinnego przy ul. 

Kamieniec 3 

zakończona 8 000 000 - Koszt inwestycji 
7 967 281,89 zł

B.8. Rewitalizacja zespołu 
parkowego Pierwszego 
Zakładu Klimatycznego  
dr Andrzeja Chramca  

w Zakopanem

4 200 000

B.9. Budowa drogi od 
skrzyżowania ulicy 

Spyrkówka z DK47, do ulicy 
Chyców Potok 

W trakcie 
projektowania

11 000 000

B.10. Termomodernizacja 
budynku Przedszkola nr 7 

przy ul. Nowotarskiej

Zakończona 1 500 000 Koszt inwestycji 
1 591 097,85 zł
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B.11. Rewitalizacja 
przestrzeni publicznej w 

otoczeniu Starostwa 
Powiatowego w Zakopanem 

oraz Teatru im. 
St.I.Witkiewicza  
w Zakopanem

2 900 000

AB.1. Zakopane bez barier W trakcie, 
uwzględniane 
przy bieżących 
remontach i 
inwestycjach 

Wniosek nie 
otrzymał 

dofinansowania

1 000 000

AB.2. Edukacja i 
świadomość ekologiczna 

W trakcie 1 000 000

AB.3. Wspieranie i 
podejmowanie inicjatyw na 

rzecz osób bezdomnych 
(projekt miękki MOPSu)

50 000 

AB.4. Bezpieczny senior 
(MOPS)

Realizowane 
przez MOPS w 
ramach bieżącej 

działalności

80 000

AB.5. Aktywny senior 
(MOPS)

Realizowane 
przez MOPS w 
ramach bieżącej 

działalności

100 000 

AB.6. Zrozum, by pomagać 
– Stowarzyszenie na rzecz 

Wspierania Rozwoju i 
Aktywności Społecznej

oczekuje 1000 000

AB.7. Miejsce Integracji 
Środowiskowej - 

Stowarzyszenie na rzecz 
Wspierania Rozwoju i 

Aktywności Społecznej + 
Miejska Biblioteka 
Publiczna – praca z 

młodzieżą – mediateka 
dworzec

Oczekuje, 
realizacja 

możliwa po 
stworzeniu 

mediateki na 
PKP

1 250 000

AB.8. Urzędnicy bez barier oczekuje 80 000
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XV. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZAKOPANE NA LATA 2017 – 
2026 
Strategia rozwoju to podstawowy i zarazem najbardziej ogólny dokument strategiczny gminy – 
służy uporządkowaniu różnotematycznych planów dotyczących całego miasta. Podpowiada, które 
obszary miękkiego (społecznego) i twardego (inwestycyjnego) rozwoju wymagają najwięcej uwagi 
a następnie – sporządzania szczegółowych planów działania. Pomaga w wyborze najważniejszych 
przedsięwzięć realizowanych przez gminę w ciągu dekady następującej po uchwaleniu strategii. 

W Strategii najważniejsze kierunki rozwoju (cele strategiczne) i proponowane sposoby ich 
realizacji (cele operacyjne) a także propozycje konkretnych działań służących realizacji wizji 
rozwojowej całego miasta. Lista przedsięwzięć zaproponowanych w Strategii to katalog otwarty. 

W tabeli poniżej przedstawiono działania podjęte w 2018 r. przez Miasto Zakopane w ramach 
realizacji celów strategicznych i celów operacyjnych ujętych w Strategii. 

Cele strategiczne Cele operacyjne Działania wykonane w 2018 roku.

Podniesienie 
poziomu 

świadomości 
obywatelskiej.

1.1. Edukowanie dzieci i 
dorosłych na temat możliwości 
uczestniczenia w życiu 
publicznym oraz na temat 
pozytywnego wpływu wzrostu 
poziomu uczestnictwa na 
jakość życia publicznego.

Projekt Małe Miasto Zakopane 2018

1.2. Promowanie aktywności 
obywateli ukierunkowane na 
wzrost zasięgu i zakresu ich 
udziału w życiu publicznym.

Spotkania z mieszkańcami

Zwiększenie 
sprawności obiegu 
informacji między 
urzędem miasta i 

obywatelami.

2.1. Usprawnianie istniejących 
narzędzi oraz wdrożenie 
nowych narzędzi 
zapewniających większą 
efektywność w przepływie 
informacji ze strony urzędu w 
kierunku obywateli.

Nowa strona internetowa, konsultacje 
społeczne

2.2. Usprawnienie istniejących 
narzędzi oraz wdrożenie 
nowych narzędzi 
zapewniających większą 
efektywność w pozyskiwaniu 
informacji od obywateli.

przeprowadzenie konkursu na 
koncepcję architektoniczna dla 
wybranych elementów małej 
architektury i zagospodarowania 
terenu dworca  
nowa strona internetowa, konsultacje 
społeczne?
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Prowadzenie 
transparentnej, 
oraz zgodnej z 

regułami sztuki, 
polityki 

planistycznej w 
mieście.

5.1. Weryfikacja merytoryczna 
zbioru istniejących 
dokumentów strategicznych.

Ewaluacja Gminnego Programu 
Rewitalizacji dokonana przez Komitet 
Rewitalizacyjny.

5.2. Korekta istniejących 
dokumentów strategicznych 
oraz, w razie potrzeby, 
opracowywanie nowych.

 Badanie aktualności miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz przygotowania 
do ich zmiany

Rozwój przestrzeni 
publicznych.

6.1. Zwiększenie dostępności 
budynków użyteczności 
publicznej z uwzględnieniem 
obszaru rewitalizacji.

-Poprawa dostępności Szkoły Postawowej 
i Gimnazjum na Olczy dla osób 
niepełnosprawnych oraz z ograniczeniami 
ruchowymi.  
- Poprawa dostepności do SP2 na 
Skibówkach poprzez budowę nowego 
zjazdu 
- Poprawa dostępności do Kościoła na 
Olczy poprzez stabilizację osuwiska i 
odbudowa drogi gminnej Piszczory 
- modernizacja internatu przy ZCE - 
budowa schodołazu, poprawa warunków 
użytkowania

6.2. Zwiększenie dostępności 
przestrzeni publicznych w 
mieście z uwzględnieniem 
obszaru rewitalizacji.

- Równie Krupowe - poprawa 
dostępności dal pieszych, rowerzystów 
oraz osób z ograniczeniami ruchowymi 
- przebudowa chodnika na 
Przewodników Tatrzańskich - 
zwiększenie dostępności do Kuźnic 
- budowa chodnika wraz z odtworzeniem 
drogi na ul.Podhalańskiej - zwiększenie 
dostępności do Cmentarza miejskiego  
- modernizacja dróg gminnych 
Gubałówka, Zubka - polepszenie 
dostępności do widokowych szlaków 
turystycznych i kolei na Gubałówkę i 
Szymoszkową.

Rozwój 
infrastruktury 

społecznej oraz 
zwiększanie 
dostępu do 

infrastruktury 
społecznej.

7.1. Rozwój oferty kulturalnej, 
oświatowej i sportowej z 
uwzględnieniem obszaru 
rewitalizacji.

Bieżące działania Wydziału Kultury, 
Wydziału Oświaty, Wydziału 
Turystyki, Sportu i Rekreacji, ZCK, 
MOSIR

!259



infrastruktury 
społecznej. 7.2. Rozwój infrastruktury 

kulturalnej, oświatowej, 
sportowej z uwzględnieniem 
obszaru rewitalizacji.

- budowa i uruchomienie nowego 
przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 
9 na Harendzie 
- budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną 
nawierzchnią przy ZCE - nowy obiekt 
innfrastruktury sportowej dla 
mieszkańców Zakopanego 
- modernizacja przedszkola nr 7 przy ul, 
Nowotarskiej - poprawa warunków 
prowadzenia działalności oświatowej 
- Dolne i Górne Równie Krupowe - 
przeprowadzone inwestycje pozwalają na 
intensywne korzystanie z terenów 
zielonych  
- Modernizacja budynku Czerwony Dwór 
w celu utworzenia Centrum Kultury 
Regionalnej 
- termomodernizacja SP nr4 i gimnazjum 
nr3 na Olczy - poprawa warucnków 
prowadzenia działalności oswiatowej

Zwiększanie 
poziomu 

bezpieczeństwa 
publicznego.

8.1. Edukacja i promocja 
zachowań zwiększających 
poziom bezpieczeństwa w 
mieście z uwzględnieniem 
obszaru rewitalizacji.

Bieżące działania Straży Miejskiej

8.2. Rozwój infrastruktury 
technicznej zwiększającej 
poziom bezpieczeństwa w 
mieście z uwzględnieniem 
obszaru rewitalizacji.

Instalacja nowych kamer monitoringu 
miejskiego np. Na Równiach 
Krupowych.

Zwiększenie 
dbałości o walory 

kulturowe, 
krajobrazowe i 

estetyczne miasta.

9.1. Opracowanie i wdrożenie 
zasad i warunków sytuowania 
obiektów takich jak mała 
architektura, obiekty reklamowe 
i ogrodzenia, w przestrzeni 
miasta z uwzględnieniem 
obszaru rewitalizacji.

 Prace nad uchwałą krajobrazową

9.2. Opracowanie i wdrożenie 
standardów estetycznych 
wykorzystywanych jako 
wzorcowe przy realizacji 
zamówień publicznych Urzędu 
Miasta Zakopane 
ukierunkowanych na 
gospodarowanie przestrzenią 
publiczną.

Spotkania koordynacyjne oraz wizja w 
terenie z udziałem Miejskiego 
konserwatora zabytków, Wydziału 
Planowania Przestrzennego, Wydziału 
Drogownictwa i Transportu, 
Wydziału Strategii i Rozwoju w celu 
wypracowani standardów w zakresie 
oświetlenia miejskiego. Opracowanie 
standardów w trakcie realizacji.
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9.3. Opracowanie i wdrożenie 
mechanizmu zwiększającego 
efektywność ochrony zabytków 
w mieście.

Przyjęcie Gminnego Programu Opieki 
nad Zabytkami Gminy Miejskiej 
Zakopane na  lata 2018-2021. 

9.4. Opracowanie i wdrożenie 
mechanizmu zwiększającego 
skuteczność działań 
ochronnych na terenie parków 
kulturowych.

Bieżące działania Zespołu ds. Parku 
Kulturowego Krupówki oraz Straży 
Miejskiej.

Zarządzanie 
miastem 

ukierunkowane na 
zrównoważony 

rozwój.

10.2. Współpraca z 
Tatrzańskim Parkiem 
Narodowym w zakresie 
ochrony i udostępniania 
zasobów przyrodniczych.

Spotkania koordynacyjne pomiędzy 
odpowiednimi pracownikami UMZ 
oraz TPN dotyczące uzgodnień dla 
planowanych inwestycji ingerujących 
w obszar Parku Tatrzańskiego 
(uzgodnienia dotyczące organizacji 
prac budowlanych w ramach 
planowanych inwestycji w Kuźnicach)

Zacieśnienie 
współpracy 

międzyinstytucjon
alnej celem 

osiągnięcia efekty 
synergii w 

zarządzaniu 
miastem.

11.1. Zwiększanie koordynacji 
zamierzeń i działań Urzędu 
Miasta Zakopane i miejskich 
jednostek organizacyjnych.

Realizacja prac inwestycyjnych, odbiorów 
i przekazanie do eksploatacji zadań 
inwestycyjnych poprzez pracę zespołów 
projektowych z udziałem pracowników 
U M Z i m i e j s k i c h j e d n o s t e k 
organizacyjnych (Czerwony Dwór, 
Równie Krupowe, Centrum Wsparcia 
Rodzin Kościelna 7)  

Realizacja zadań inwestycyjnych na 
obiektach oświatowych przez UMZ w 
ścisłej współpracy z zarządcami tych 
obiektów (budowa przedszkola na 
Harendzie, termomodernizacja szkół na 
Olczy, przedszkole nr 7, boisko przy 
ZCE, modernizacja internatu przy ZCE)

11.2. Zacieśnienie współpracy 
Urzędu Miasta Zakopane ze  
Starostwem Powiatowym w 
Zakopanem i innymi 
instytucjami publicznymi 
działającymi na terenie miasta 
oraz innymi samorządami.

Zintensyfikowanie współpracy przy 
realizacji zadań inwestycyjnych na terenie 
Miasta z instytucjami publicznymi w tym 
ze Starostwem Powiatowym, PKP, TPN, 
GDDKiA, Zarząd Dróg Wojewódzkich, 
Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd 
Marszałkowski, Wody Polskie, RDOŚ, 
Wojewódzki Konserwator Zabytków, 
PSG SA, PEC Geotermia Podhalańska w 
tym zawarcie nowych porozumień o 
współpracy. 

Wzrost poziomu 
informatyzacji 

miasta.

12.1. Podniesienie poziomu 
informatyzacji Urzędu Miasta 
Zakopane i miejskich jednostek 
organizacyjnych.

Prace przygotowawcze do 
wprowadzenia systemu 
Elektronicznego Zarządzania 
Dokumentacją. System wprowadzono 
jako pomocniczy z dniem 1 stycznia 
2019 r.
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12.2. Rozbudowa infrastruktury 
technicznej sprzyjającej 
informatyzacji miasta.

Zakupy sprzętu informatycznego, w 
tym komputerów i serwerów, 
urządzeń sieciowych.

Zarządzanie 
partycypacyjne.

13.2. Opracowanie i wdrożenie 
modelu zarządzania miastem z 
uwzględnieniem 
partycypacyjnego trybu 
podejmowania decyzji.

Reorganizacja Urzędu Miasta 
Zakopane

Wdrożenie modelu 
zintegrowanego 

zarządzania 
miastem.

14.1. Modyfikacja struktury 
Urzędu Miasta Zakopane i 
dostosowanie jej kształtu do 
charakteru zadań realizowanych 
obecnie i w przyszłości.

Reorganizacja Urzędu Miasta 
Zakopane

Rozwój 
alternatywnych, 

wobec samochodu 
osobowego, modeli 
poruszania się po 

mieście.

15.1. Rozwój infrastruktury 
sprzyjającej wykorzystywaniu 
roweru jako środka transportu 
oraz infrastruktury przyjaznej 
pieszym i osobom dotkniętym 
ograniczeniami związanymi z 
przemieszczaniem się.

Budowa ścieżek rowerowych, ciągów 
pieszo-rowerowych i nowych chodników 
(Równie Krupowe, ul, Bronisława 
Czecha, ul. Gubałówka, Zubka, ul. 
Przewodników Tatrzańskich, nowy 
chodnik na ul, Podhalańskiej, 
modernizacja ciągu pieszego ul. 
Kotelnica) 

Poprawa 
dostępności 

miasta.

17.1. Usprawnienie dostępu do 
miasta zintegrowaną siecią 
kolejową, autobusową i 
samochodową.

-prowadzenie zaawansowanych prac 
projektowych na drogach wjazdowych do 
Zakopanego (dot, przebudowy 
skrzyżowania na Spyrkówce i na Rondzie) 
- aktywne zabieganie i współpraca na 
rzecz zwiększenia roli kolei 
aglomeracyjnej Nowy Targ- Zakopane 
- aktywne zabieganie o rozpoczęcie prac 
projektowych budowy linii kolejowej 
Podłęże-Piekiełko  
- współpraca z PKP PLK przy zadaniu 
modernizacji linii kolejowej Chabówka-
Zakopane 
- zawarcie umów i realizacja inwestycji na 
dworcu kolejowym w celu utworzenia 
Zintegrowanego Centrum 
Komunikacyjnego.

17.2. Stworzenie sprawnego 
uk ładu komunikacy jneg o 
miasta oraz systemu organizacji 
ruchu.

- zawarcie umów i realizacja inwestycji 
na dworcu kolejowym w celu 
utworzenia Zintegrowanego Centrum 
Komunikacyjnego  
-prowadzenie zaawansowanych prac 
projektowych na drogach wjazdowych 
do Zakopanego (dot, przebudowy 
skrzyżowania na Spyrkówce i na 
Rondzie)
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Podnoszenie 
poziomu 

świadomości 
ekologicznej.

18.1. Edukowanie dzieci i 
dorosłych na temat środowiska 
naturalnego i potrzeby jego 
ochrony.

konkurs fotograficzny i plastyczny dla 
dzieci ze szkół podstawowych oraz 
średnich ''Oddycham  czystym 
powietrzem”; 

spotkania z dziećmi ze szkoły 
podstawowej nr 7 - prelekcje o 
tematyce problemu zanieczyszczenia 
powietrza.

18.2. Promowanie postaw 
proekologicznych w życiu 
codziennym.

Akcja sadzenia rodzimych gatunków 
drzew i krzewów na terenie Miasta 
Zakopane.

Poprawa jakości 
powietrza.

19.1. Realizacja programu 
wymiany źródeł ogrzewania na 
ekologiczne z uwzględnieniem 
obszaru rewitalizacji.

Program miejski wymiany kotłów 
uchwalony w 2015 roku (zmiana w 
2018 r.)  

program dofinansowania ze środków 
R e g i o n a l n e g o P r o g r a m u 
O p e r a c y j n e g o Wo j e w ó d z t w a 
Małopolskiego na lata 2014-2020 
(poddziałanie 4.4.2 i 4.4.3) uchwalony 
w grudniu 2017 r. z ostatnią zmianą z 
marca 2019r. 

Polityka 
odpowiedzialnego 
gospodarowania 

wodą, odpadami i 
ściekami.

2 0 . 1 . M o d e r n i z a c j a i 
rozbudowa infrastruktury 
m i e j s k i e j , w t y m s i e c i 
kanalizacji miejskiej i sieci 
w o d o c i ą g o w e j z 
uwzg lędn ien i em obsza r u 
rewitalizacji.

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

20.2. Rozwój zasięgu programu 
segregacji odpadów stałych.

Bieżące działania TESKO i Wydziału 
Ochrony Środowiska

Rozwój i promocja 
marki Zakopane.

21.1. Planowanie i promocja 
produktów tur ystycznych 
Zakopanego związanych z 
kulturą i naturą i sportem.

Bieżące działania ZCK, Wydziału 
Kultury, Wydziału Turystyki, Sportu i 
Rekreac j i , B iura Komunikac j i 
Społecznej i Promocji, Wydziału 
Ochrony Środowiska

21.2. Planowanie i promocja 
w y d a r z eń c y k l i c z n y c h i 
jednorazowych związanych z 
kulturą, naturą i sportem.

Bieżące działania ZCK, Wydziału 
Kultury, Wydziału Turystyki, Sportu i 
Rekreac j i , B iura Komunikac j i 
Społecznej i Promocji, Wydziału 
Ochrony Środowiska
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Wsparcie dla 
producentów 
produktów 

regionalnych.

23.2. Stwarzanie sprzyjających 
w a r u n k ó w d o r o z w o j u 
rzemiosła i rękodzielnictwa, z 
uwzg lędn ien i em obsza r u 
rewitalizacji.

warsztaty w Czerwonym Dworze

Rozwój i ochrona 
tradycyjnej 
gospodarki 
zagrodowej.

24.1. Prowadzenie polityki 
p lanistycznej sprzyja jącej 
r o z w o j o w i t r a d y c y j n e j 
gospodarki zagrodowej.

Bieżące działania Biura Planowania 
Przestrzennego 
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