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WSTĘP

Szanowni Państwo,
rok 2021 r. był czasem trudnym – kolejna fala pandemii COVID-19 i niepewność jutra
przyczyniły się do ogólnie panujących nastrojów. Niepokój o zdrowie najbliższych, naszych rodzin,
przyjaciół, znajomych nieco przyćmił radość i zadowolenie z dnia codziennego.
Człowiek z natury potrafi się jednak przystosować do zmieniających warunków. Mimo tak wielu
przeszkód, które napotykamy na co dzień, chcemy żyć w harmonii ze sobą, społeczeństwem
i miastem.
Serdecznie Państwa zapraszamy do zapoznania się z Raportem o stanie Miasta za 2021 rok, w którym
zawarte są wyniki osiągnięte w ubiegłym roku. Trwająca pandemia nie zniechęciła nas,
zrealizowaliśmy dużo – bieżące zadania, inwestycje, naprawy – to wszystko z myślą o poprawie
jakości życia zakopiańskiej społeczności i wypoczywających w mieście Turystów.
Dane zawarte w poniższym dokumencie, przedstawione w sposób merytoryczny i liczbowy,
są podsumowaniem zeszłorocznych działań i panującej w Zakopanem sytuacji. 2021 rok był czasem
wytężonej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju, a także szansą na realizację postawionych przed
nami celów i zadań. Podejmowane inicjatywy wpisywały się w realizowane od wielu lat założenia
zawarte w Gminnym Programie Rewitalizacji na lata 2016-2023 oraz Strategii Rozwoju Miasta
Zakopane na lata 2017-2026, stawiając na pierwszym miejscu komfort życia Mieszkańców.
Dziękujemy wszystkim Państwu za ten miniony rok – wspólnie pokazaliśmy, że pomimo trudności
potrafimy razem rozwijać Zakopane na wielu płaszczyznach.
Pragniemy także podziękować Radnym naszego Miasta, pracownikom Urzędu oraz gminnym
jednostkom i spółkom – kolejny rok wspólnej, wytężonej pracy za nami.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Raportem.

Leszek Dorula
Burmistrz Miasta Zakopane
wraz z Zastępcami
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MIESZKAŃCY
ZAKOPANEGO
I

MIESZKAŃCY ZAKOPANEGO
Na dzień 31 grudnia 2021 r. Miasto Zakopane zamieszkiwało 25 986 osób.
Na pobyt stały zameldowano 507 osób (w tym 3 cudzoziemców). Na przestrzeni roku 2021 w Urzędzie Miasta
Zakopane wymeldowało się z pobytu stałego 947 osób, natomiast na pobyt czasowy zameldowano 725 osób
(w tym 502 cudzoziemców). Z pobytu czasowego wymeldowano 25 osób. Udostępniono 543 informacji
adresowych. Wydano 761 zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy oraz 243 zaświadczenia
o stanie zameldowania w budynku. Nadano 310 numerów ewidencyjnych PESEL przy zameldowaniu
lub na wniosek. Wszczęto 32 postępowania administracyjne o wymeldowanie z pobytu stałego, w tym
32 zakończonych decyzji o wymeldowaniu z pobytu stałego.
Przeprowadzono Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 w gminie Zakopane.
W Gminnym Biurze Spisowym spisały się 1122 osoby.
DOWODY OSOBISTE:
• przyjęto 2361 wniosków o wydanie dowodu osobistego w tym 586 spoza terenu Zakopanego
• przyjęto 222 wniosków drogą elektroniczną
• wydano 2344 dowodów osobistych
• przyjęto 379 zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego i podejrzenia nieuprawnionego
wykorzystania danych osobowych
• udostępniono 47 informacji z dokumentacji dowodów osobistych
• nadano 22 numery ewidencyjne PESEL obywatelom Polski przy wyrabianiu dowodu osobistego.
• 15 wniosków zostało obsłużonych mobilnie na terenie powiatu tatrzańskiego (w miejscu pobytu
osoby)
• aktywowano warstwę elektroniczną 199 osobom
• prowadzenie i obsługa rejestru wyborców: przyjęto 23 zawiadomienia o wpisaniu do rejestru
wyborców.
Raport o stanie mienia Gminy Miasto Zakopane
za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
Lp.

Czynności

Ilość dokonanych czynności

1.

Sporządzenie aktów urodzenia w trybie zwykłym

520

2.

Sporządzenie aktów urodzenia w trybie szczególnym

126

3.

Sporządzenie aktów małżeństwa w trybie zwykłym

265

4.

Sporządzenie aktów małżeństwa w trybie szczególnym

56

5.

Sporządzenie aktów zgonu w trybie zwykłym

668

6.

Sporządzenie aktów zgonu w trybie szczególnym
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Przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
w lokalu Urzędu Stanu Cywilnego

96

7.

8.

Przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński
poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego

32
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9.

Wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień

15

10.

Czynności materialno-techniczne

209

11.

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

6806

12.

Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie
oświadczeń

202

13.

Dołączanie wzmianek dodatkowych

743

14.

Zamieszczanie przypisków

3349

15.

Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego

4746

16.

Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk

34

17.

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego (liczba par, które
zostały odznaczone Medalem Prezydenta RP)

24

18.

Jubileusz 100. urodzin

2

Zawarcie małżeństwa cywilnego w 2021 r.

18

14

11

w lokalu USC
poza lokalem USC
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Małżeństwa konkordatowe w stosunku do małżeństw
cywilnych w 2021 r.
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2021

Urodzenia w stosunku do zgonów w 2021 r.
Zgony
56%

Urodzenia
44%

Urodzenia
Zgony

Pozostałe dane statystyczne
Informacje Wydziału Ewidencji i Pozwoleń przedstawiające dane wydziału dotyczące roku 2021.
Działalność gospodarcza (liczba złożonych wniosków CEiDG):
• 227 nowych działalności
• 165 wykreślonych działalności
• 1235 dokonanych zmian w działalności
• 435 dokonanych zawieszeń działalności
• 421 wznowień działalności
• 365 liczba wniosków złożonych spoza terenu gminy Zakopane
Zezwolenia na alkohol – liczba zezwoleń w gastronomii:
• 292 A (o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo)
• 274 B (o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa)
• 213 C (o zawartości alkoholu powyżej 18%)
Zezwolenia na alkohol – liczba zezwoleń w detalu (sklepy):
• 114 A (o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo)
• 109 B (o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa)
• 101 C (o zawartości alkoholu powyżej 18%)
• gastronomia A- 350, B-350, C-350
• detal (sklepy) A-180, B-180, C-150
Zgodnie z uchwałą – ilość limitów:
• gastronomia A- 350, B-350, C-350
• detal (sklepy) A-180, B-180, C-150
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Zezwolenia jednorazowe:
• wydano 64 zezwolenia
W roku 2021 wydano 198 zezwolenia na sprzedaż alkoholu w gastronomii i detalu oraz 89 decyzji
o wygaszeniu zezwoleń, 6 decyzji o cofnięciu zezwolenia.
Licencje TAXI
• Ilość licencji TAXI – 666
• Ilość nowych wydanych licencji TAXI – 61
• Ilość dodatkowych wypisów - 9
• Wygaszono 33 licencji taxi
• Dokonano zmian licencji taxi - 1
• Dostosowanie licencji do nowych przepisów - 38
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PLANOWANIE
PRZESTRZENNE
II

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
DANE OGÓLNE
Obszar gminy Zakopane, z wyłączeniem terenów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku
Narodowego, jest objęty obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
na około 96% powierzchni. W związku z tym ocenia się pokrycie i postęp w opracowywaniu planów
miejscowych na poziomie bardzo dobrym. Ogółem na obszarze gminy miasto Zakopane obowiązują
32 plany miejscowe.

DZIAŁANIA PLANISTYCZNE
Zgodnie z obowiązującym programem sporządzania planów miejscowych, przyjętych 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, kontynuowane były prace nad sporządzeniem planów miejscowych lub
ich zmian: Kościeliska, Zakopianka, Gubałówka I, Olcza, Szymony – Ustup, Rówień Krupowa i Harenda
– Wyciągi. Zakończono prace i uchwalono zmiany planów miejscowych Zwijacze, Króle, Harenda
i Olcza oraz plan Zwijacze, Króle, Harenda dla terenu MN/U.
Kontynuowano analizę czynników mających wpływ na kształtowanie przestrzeni w mieście. Do bazy
wprowadzono kolejne informacje dotyczące wydanych decyzji o warunkach zabudowy, a także wnioski
o zmiany opracowań planistycznych – studium i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
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Trwały prace nad określeniem kierunków rozwoju Zakopanego, po wykonaniu pogłębionych analiz
i konsultacji, m.in. w zakresie ochrony środowiska i krajobrazu, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz
dóbr kultury współczesnej, systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, sportu wyczynowego,
turystyki i rekreacji, w szczególności na terenach położonych poza granicami Tatrzańskiego Parku
Narodowego.

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA
Kontynuowano prace nad ustaleniem 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 terenie Gminy Miasto
Zakopane. Zadanie to stanowi logiczny ciąg działań po przystąpieniu Zakopanego do inicjatywy
Montevideo, sygnowanej przez Marszałka Województwa Małopolskiego, mającej na celu poprawę
jakości przestrzeni wzdłuż „Zakopianki”. Rok 2021 zakończono ważnym etapem procedury
sporządzenia projektu uchwały krajobrazowej, tj. zaopiniowaniem i uzgodnieniem przez właściwe
organy zmienionego projektu uchwały.
Celem sporządzenia uchwały jest przede wszystkim ochrona krajobrazu, tradycji miejsca, cennych
historycznie i kulturowo walorów Zakopanego, jak również poszanowanie dobrego sąsiedztwa,
rozumiane jako przeciwdziałanie degradacji przestrzeni publicznej. Jednym z głównych założeń
opracowania uchwały krajobrazowej jest uporządkowanie Zakopanego pod względem rozmieszczenia
tablic i urządzeń reklamowych, które obecnie dominują w przestrzeni miejskiej, zakłócając wizualny
odbiór terenów o najwyższych w skali kraju walorach krajobrazowych. Uchwała, określając precyzyjne
14

zasady, na jakich mogą funkcjonować reklamy, powinna przynieść zdecydowane korzyści, przede
wszystkim poprzez umożliwienie skutecznej walki z wszechobecnymi tzw. dzikimi reklamami.
Te nośniki, które będą spełniały wymogi nowego prawa miejscowego, będą lepiej wyeksponowane,
a więc komunikaty reklamowe będą docierały do większej liczby odbiorców. Działania porządkujące
podjęte zostały dla obszaru całej Gminy.
SPECUSTAWA MIESZKANIOWA
Do końca 2021 r. nie złożono żadnego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych
lub inwestycji towarzyszących w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu
i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496),
zwanej „specustawą mieszkaniową”, co może wskazywać, że cel uchwały w sprawie lokalnych
standardów urbanistycznych podjętej przez Radę Miasta Zakopane w 2019 (ze zmianą w 2020 r.) został
osiągnięty i obowiązujące przepisy skutecznie chronią obszar Gminy Miasto Zakopane.
DECYZJE ULICP I DECYZJE WZ
W roku 2021 wydano łącznie 5 pozytywnych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
obejmujące teren sporządzanych planów miejscowych „Kościeliska” i „Zakopianka” oraz obszar
Tatrzańskiego Parku Narodowego, dla którego nie przystąpiono do sporządzania planu. Dotyczyły
budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej lub energetycznej, przebudowy drogi publicznej,
budowy boiska oraz umocnienia skarp potoku.
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Z 12 pozytywnych decyzji o warunkach zabudowy, 11 dotyczyło zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej; nie ustalono warunków zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Jeden
wniosek obejmował budowę budynku administracyjno-gospodarczego po rozbiórce budynku
gospodarczego w Dolinie Strążyskiej na wniosek Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pozostałe wnioski
dotyczyły obszaru sporządzanego planu miejscowego „Kościeliska”. W 4 postępowaniach odmówiono
ustalenia warunków zabudowy.
SPRAWY Z ZAKRESU USTAWY PRAWO BUDOWLANE
Gmina podjęła również działania w sprawach prowadzonych przez organy administracji budowlanej –
Starostę Tatrzańskiego oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Skontrolowano
25 spraw, podjęto interwencje w 15 postępowaniach, z których część rozpoczęto w poprzednim roku.
Działania były najczęściej konsekwencją rozbieżności w interpretacji zapisów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Pracownicy Biura Planowania uczestniczyli również w spotkaniach interdyscyplinarnego zespołu
zajmującego się inwestycjami miejskimi m.in. Centrum Komunikacyjnym, remontem i przebudową
dróg publicznych.
PARK KULTUROWY OBSZARU ULICY KRUPÓWKI
Zmiany, funkcjonowanie i działania podjęte celem przestrzegania zapisów uchwały w roku 2021
Po roku restrykcyjnych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa na terenie kraju, nastąpił
rok z częściowym poluzowaniem obowiązujących ograniczeń. W branży usługowej nastąpiła
zauważalna zmiana podmiotów prowadzących działalność na terenie Parku Kulturowego Krupówki
oraz zmiana oferty samych usług. Sezon w roku 2021 obfitował w turystów, a przedsiębiorcy próbowali
szybko nadrobić zeszłoroczne straty.

Brak rygorystycznych kar w roku 2020 wobec przedsiębiorców łamiących przepisy obowiązującego
prawa miejscowego oraz napływ nowych podmiotów gospodarczych nieświadomych obowiązujących
na tym terenie zasad, negatywnie wpłynęły na funkcjonowanie parku.
16

Przedsiębiorcy często stosowali niedozwolone działania marketingowe, a także montowali nośniki
reklamowe naruszające zasady parku, bez uprzedniego uzgadniania ich formy. Do Urzędu wpłynęło
ok. 70% mniej wniosków o zaopiniowanie projektów reklam i elementów zagospodarowania terenu
w stosunku do roku poprzedniego.
Negatywny oddźwięk przyniosło rozstrzygnięcie
Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. akt
II OSK 1803/19, na mocy którego uchylony został
zapis zakazujący działalności artystycznej poza
lokalem. Brak narzędzia do egzekwowania tego
typu działalności przez Straż Miejską był
szczególnie widoczny w tym czasie, co spotkało się
z negatywnym odbiorem wielu mieszkańców.
Zespół ds. Zarządzania Parkiem Kulturowym
obszaru ulicy Krupówki podjął decyzję
o konieczności rozwiązania tego problemu
poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w
uchwale, co przewidział w harmonogramie prac
na przyszły rok.
Ilościowe zestawienie interwencji przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej
w kontekście egzekwowania przestrzegania obowiązującego prawa miejscowego, tj. w zakresie
naruszeń zapisów Uchwały w 2021 roku przedstawiała się następująco:
• podjęto łącznie 232 interwencje,
• udzielono 124 pouczeń,
• wystawiono 43 mandaty karne na łączną kwotę 9 140 zł,
• skierowano 4 wnioski do Sądu o ukaranie oraz o tymczasowe zajecie przedmiotów
w celu zabezpieczenia przepadku.

Interwencje Straży Miejskiej

pouczenia
mandaty karne

wnioski do sądu
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OCHRONA
ŚRODOWISKA
III

POWIETRZE
1. WYMIANA STARYCH KOTŁÓW - PROGRAMY ZE WSPARCIEM UNII EUROPEJSKIEJ
Projekty współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014 – 2020: Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń
do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3.
Nazwy projektów: „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”
oraz „Wymiana starych pieców węglowych na nowe instalacje oparte o paliwa stałe w Zakopanem”.
W ramach RPO do końca 2021 r. mieszkańcy zlikwidowali 595 pieców, kotłów, trzonów kuchennych,
a na ich miejsce zamontowano 523 nowoczesne ekologiczne urządzenia grzewcze.

Wymiennik geotermalny

Kocioł na ekogroszek

Pompa ciepła

Kocioł gazowy

Kocioł na pelet

W 2021 roku w programie RPO przyjęto 108 wniosków na wymianę kotłów, zawarto 121 umów
z mieszkańcami. Rozliczono (wypłacono) 104 dotacje. Wymieniono w sumie 126 urządzeń grzewczych na
paliwa stałe (część wnioskodawców likwidowała dwa źródła ciepła). W miejsce zlikwidowanych urządzeń
zamontowano 104 ekologiczne urządzenia grzewcze. Od 2018 r. zlikwidowano 635 „kopciuchów”,
a w ich miejsce zamontowano 574 nowe, ekologiczne źródła ciepła.
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•

JAKOŚĆ POWIETRZA
JAKOŚĆ –POWIETRZA
Program wymiany kotłów
sumaryczny efekt ekologiczny
Program
wymiany
kotł
w:
Sumaryczny
e ekt ekologiczny
W 2021 r.
Od początku trwania projektu, tj. od 2018 do 2021 r.

W 2021•r
Od początku trwania projektu tj. od 2018 do 2021 r.

P Ł
PM2,5
P Ł PM10

9,5 tony

23 tony

P Ł PM2,5

24 tony
O2
7 328 ton

P Ł PM10

60 tony
O2
14 000 ton

Wykres przedstawia wielkość redukcji emisji uzyskanej dzięki wymianie starych pieców.

DODATKOWE MECHANIZMY WSPARCIA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY WYMIENIAJĄ PIEC NA
EKOLOGICZNE ŹRÓDŁO CIEPŁA:
•

Program osłonowy
Z inicjatywy Burmistrza uchwalony został przez Radą Miasta dnia 30 grudnia 2020 r., Lokalny
Program Osłonowy, który umożliwia dofinansowanie dla osób, które ponoszą zwiększone
koszty grzewcze związane z używaniem ekologicznego systemu ogrzewania, w stosunku do
kosztów grzewczych, jakie ponosili używając systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym
spalanym w nieekologicznym źródle ciepła.

•

Zwolnienie z podatku od nieruchomości
Od dnia 01.01.2017 r. osoba ogrzewająca swój budynek mieszkalny źródłem ekologicznym
ma możliwości zwolnienia z podatków od nieruchomości. Okres zwolnienia wynosi 5 lat.
W 2021 r., powierzchnia zwolniona od podatku wynosiła 264.636 m2-co przekłada się na kwotę
198,477 zł /rok. Łączna kwota ze zwolnień od 2017 r. wynosi 1 000 000 zł.

2. Projekt LIFE 14 IP PL 021 - Ekodoradca
W ramach programu realizuje się:
• doradztwo mieszkańcom planującym wymianę pieca
• organizację wydarzeń w zakresie ochrony powietrza
• dystrybucję materiałów edukacyjnych związanych z ochroną powietrza oraz wymaganiami
„Uchwały Antysmogowej”
• badania próbek popiołu w celu wykrycia spalania odpadów
• współpracę z organizacjami zajmującymi się tematyką ochrony powietrza
• edukację ekologiczną dzieci i młodzieży
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3. Program Czyste Powietrze
Urząd Miasta Zakopane w 22.06.2021 r. udostępnił dla mieszkańców miasta punkt konsultacyjnoinformacyjny programu zyste Powietrze w którym mogą otrzymać pomoc przy wypełnianiu wniosków
zarówno o otrzymanie umowy jak i otrzymanie rozliczenia z ww. programu, bez konieczności udawania
się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
4. Działania in ormacyjno-edukacyjne
• Każdy odbiorca wody dostał wraz z rachunkiem informacje o projektach wymiany kotłów,
wielkości dotacji oraz o obowiązkach wynikających z Uchwały Antysmogowej. Przeprowadzane
były spotkania z Zakopiańskim Ekodoradcą, który informował mieszkańców w jaki sposób
można otrzymać dotację oraz jak ważna jest ekologia w naszym życiu. W lokalnej prasie,
na stronie internetowej UMZ oraz w informatorze dla mieszkańców zamieszczano informacje
o dotacjach oraz obowiązujących przepisach (uchwała antysmogowa), programach
dotacyjnych, karach za spalanie odpadów. Dystrybuowano ulotki oraz plakaty w ramach
kampanii, która promowała programy dotacyjne RPO wymiany kotłów, program „ zyste
Powietrze” i Life.
• Ponadto program Life, RPO jak i zyste Powietrze były propagowane również podczas
Zakopiańskiego Dnia Dziecka w czerwcu 2021 r., a także podczas Zakopiańskich Mikołajek
4.12.2021 r.
5. Inwentaryzacja źr deł ciepła
Wydział Ochrony Środowiska sukcesywnie przeprowadza inwentaryzację źródeł ciepła rozdając
mieszkańcom deklaracje dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw, równocześnie pomagając im w ich
wypełnianiu.
6. Rozbudowa sieci gazowej oraz geotermalnej
• Trwa rozbudowa sieci gazowej oraz geotermalnej. oraz więcej osób decyduje się ogrzewać
swój dom ciepłem sieciowym - dodatkowo wykorzystując dofinansowanie oferowane przez
Urząd Miasta Zakopane.
• Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska pomagają chętnym mieszkańcom w wypełnianiu
wniosków o wydanie warunków technicznych oraz przesyłają wnioski do najbliższego oddziału
Polskiej Spółki Gazownictwa.
7. Analiza stanu jakości powietrza w Zakopanem
• Wydział Ochrony Środowiska na bieżąco monitoruje wyniki jakości powietrza w mieście oraz
sporządza stosowne analizy na potrzeby sprawozdawcze, jak i w celu informowania
mieszkańców.
• Obserwuje się systematyczny spadek ilości zanieczyszczeń w powietrzu. Dopuszczalne średnie
stężenie pyłu PM 10 wynosi 40µg/m3. W 2021 roku w Zakopanem utrzymał się bardzo dobry
wynik 24 µg/m3 ( znacznie niższy niż poziom dopuszczalny).
• Europejskie entrum zystego Powietrza wykonało raport, który potwierdził poprawę jakości
powietrza w Zakopanem. Autorzy analizy przypisują taki rezultat działaniom mieszkańców przy
wsparciu Urzędu Miasta Zakopane.
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Wykres przedstawiający systematyczną poprawę jakości powietrza w Zakopanem
Por wnanie stężeń średniorocznych przekroczeń PM 10
w miastach Zakopane i Nowy Targ
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Decyzje środowiskowe
W 2021 r. Wydział prowadził 17 spraw dotyczących wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć. 14 z nich zostało zakończonych, a pozostałe są nadal
procedowane. Spośród postępowań zakończonych, najważniejsze było określenie środowiskowych
uwarunkowań realizacji następujących przedsięwzięć:
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z usługami towarzyszącymi w Dolinie Suchej Wody
na odcinku do Hali Gąsienicowej,
• budowa zadaszonego toru lodowego w entralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań
Olimpijskich w Zakopanem.
Zwierzęta
Działania Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt określił podjęty uchwałą Rady Miasta 25 marca 2021 r. Program. Był on podstawą do realizacji
zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt oraz współdziałania z organizacjami
społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt i instytucjami.
1. Zapewnienie opieki nad bezdomnymi psami.
1 stycznia 2021 r. w schronisku w Nowym Targu przebywało 16 psów z terenu Zakopanego.
W ciągu całego zeszłego roku do schroniska przekazano 30 zwierząt. 26 psów zostało
adoptowanych. Na początku 2022 r. w schronisku przebywało 16 psów z terenu Gminy Miasta
Zakopane.
2. Koty.
W okresie zimowym 2021/2022 r. bezdomnym kotom zapewniono 311 kg suchej karmy
zakupionej przez Urząd. Karmę w miejscach występowania bezdomnych kotów wykładali
społeczni opiekunowie.
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W celu ograniczenia rozwoju populacji kotów wolno żyjących sfinansowano leczenie
i sterylizacje/kastrację kotów bezdomnych oraz sterylizację kotek właścicielskich. Zabiegami
objęto 213 zwierząt.
3. Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt.
Gmina zapewniała opiekę nad bezdomnymi psami i kotami poszkodowanymi w zdarzeniach
drogowych, do których doszło na terenie Gminy Miasto Zakopane. Zakres usługi obejmuje
m.in.:
• stałą, całodobową gotowość do świadczenia usługi,
• niezwłoczny dojazd do miejsca zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych psów
i kotów,
• zapewnienia niezbędnej opieki weterynaryjnej, umożliwiającej niezwłoczne
wykonanie przez lekarza weterynarii koniecznych zabiegów ratujących życie,
uśmierzających ból lub eutanazji,
• transport poszkodowanych zwierząt,
• zapewnienie opieki nad poszkodowanymi zwierzętami, w tym ewentualnie opieki
weterynaryjnej.
W 2021 r. w ten sposób udzielono pomocy 26 poszkodowanym zwierzętom.
4. Zwierzęta dzikie.
Kontynuowano współpracę z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym dla dzikich zwierząt „Leśne
Pogotowie” w Mikołowie w celu pomocy dzikim zwierzętom rannym w wypadkach drogowych
albo wskutek innego typu zdarzeń losowych wymagających rehabilitacji oraz osieroconym we
wczesnym okresie życia, w którym konieczne jest odchowanie. W 2021 r. do ośrodka z terenu
Zakopanego trafiły 4 drobne zwierzęta.

ZIELEŃ MIEJSKA, W TYM ZADRZEWIENIE
1. Zakres prac w zieleni miejskiej wskazanych w poniższej tabeli obejmował m.in. bieżące
utrzymywanie czystości, grabienie i koszenie powierzchni terenów zieleni miejskiej.
Powierzchnia [m2]

Krotność prac
w ciągu roku 2021

utrzymanie czystości i estetycznego wyglądu

296576

365

grabienie wiosenne

296576

1

grabienie jesienne

152076

1

koszenie (8x)

96382

6

koszenie (8x) Dolna Rówień Krupowa i Park
Kaczyńskiego

64004

8

koszenie (5x)

25945

2

koszenie (3x)

5535

3

koszenie (2x)

104710

2

Zakres prac
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2. W zakresie zakładania i utrzymywania nasadzeń kwietnych - prace ogrodnicze realizowane są
przez firmę zewnętrzną.
Powierzchnię nasadzeń jednorocznych, rabat trwałych, łąk kwietnych i krzewów objętych
utrzymaniem w latach 2020 - 2021 przedstawia poniższy wykres:
10000
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2020
2021

2500
0
345 354
Nasadzenia
jednoroczne

9512 9420
Rabaty trwałe

285 350
Łąki kwietne

5675,50 7006
Pielęgnacja
krzewów

3. W 2021 roku za pozyskane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW) w kwocie 78.587,95 zł na zadanie
pn.”Rewaloryzacja terenów zielonych na terenie Gminy Miasto Zakopane”, na obszarze naszej
gminy zrealizowano następujące prace ogrodnicze:
• wykonanie nasadzeń 79 szt. drzew alejowych i żywopłotowych oraz 1579 szt. krzewów
ozdobnych, 764 szt. róż okrywowych, 669 szt. bylin i traw ozdobnych, 2720 szt. cebul
kwiatów wiosennych, 92 szt. roślin wrzosowatych,
• założenie nawierzchni trawiastych na pow. 345 m2 i łąk kwietnych na pow. 350 m2,
• dostawa 50 szt. donic betonowych pełniących rolę kwietnika.
Nowe nasadzenia roślin zapewnią różnorodność gatunków roślin przez co dostarczą
pożywienia różnym owadom oraz przyczynią się do poprawy jakości powietrza w tym miejscu
i zwiększenia bioróżnorodności gatunkowej.

4. W trosce o poprawę czystego powietrza i zasoby przyrody w 2021 r. Gmina Miasto Zakopane
kontynuowała pilotażowy program polegający na:
• ograniczeniu koszenia trawników i rezygnacji z grabienia jesiennego zieleńców
na nieruchomościach gminnych,
• pozostawieniu w parkach i na skwerach stosów liści dających schronienie dzikiej
faunie,
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•
•

zakładaniu rabat naturalistycznych i sadzeniu drzew żywopłotowych i krzewów
dla zapewnienia bezpiecznego przemieszczania się i hibernowania dzikiej fauny,
montowaniu na pniach drzew gminnych budek lęgowych dla ptaków, a przy łąkach
kwietnych hotelików dla owadów.

Powyższe działania miały na celu pomóc przetrwać zimę ptakom, jeżom i owadom, a materia
organiczna z liści miała za zadanie dostarczyć glebie cennych składników odżywczych
i zwiększyć jej wilgotność oraz ochronić korzenie krzewów i bylin przez przemarzaniem.

5. W ramach zwalczania roślin barszczu Sosnowskiego, Gmina Miasto Zakopane pozyskuje
dofinansowanie z WFOŚiGW w ramach programu pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na
terenie Gminy Miasto Zakopane” w wysokości podanej w poniższej tabeli:
KWOTA DOFINANSOWANIA W LATACH

POWIERZCHNIA W LATACH

2016 – 36 489,36 zł

2016 – 8,6 ha

2017 – 20 412,00 zł

2017 – 5,9 ha
(zmniejszenie powierzchni występowania barszczu o 32%)

2018 – 21 747,47 zł

2018 - 5,9 ha

2019 – 21 600,00 zł

2019 – 5,9 ha

2020 – 27 605,57 zł

2020 – 5,73 ha

2021 – 20 034,00 zł

2021 – 4,38 ha
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GOSPODARKA ZADRZEWIENIEM W 2021 R.:
W ramach utrzymywania zadrzewienia gminnego, na podstawie decyzji Starosty Tatrzańskiego
i pozwoleń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2021 r., podjęto działania wskazane w poniższej
tabeli.
ZAKRES PRAC W OBRĘBIE ZADRZEWIENIA GMINNEGO
pielęgnacja
pielęgnacja
drzew gminnych drzew w ramach
skrajni dr.
[szt.]
[mb.]

473

1512

pielęgnacja drzew
w ramach skrajni dr.
– odsłanianie el. dr.

nasadzenia drzew
o dużych
parametrach

[szt.]

usuwanie drzew
obumarłych oraz
zagrażających
bezpieczeństwu osób
i mieniu [szt.]

173

191

96

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla osób
i mienia oraz w ramach utrzymywania pomników
przyrody wykonano prace konserwatorskie 20 szt.
drzew na obszarze pomnika przyrody "Las
Chałubińskich" przeprowadzono szczeg łowe
badania – ekspertyzy dendrologiczne (prześwietlenie
wnętrza pni drzew przy użyciu tomografu
komputerowego i wykonanie testu obciążeniowego)
91 szt. drzew, w tym 18 szt. drzew - pomników
przyrody rosnących na terenie Gminy Miasto
Zakopane.
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[szt.]

GOSPODARKA
KOMUNALNA
IV

GOSPODARKA ODPADAMI
Gmina Miasto Zakopane z dniem 1 sierpnia 2020 r. wprowadziła ustawowy obowiązek prowadzenia
segregacji odpadów komunalnych, na wszystkich nieruchomościach, a co za tym idzie wprowadzono
nowe zasady naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nowy wzór deklaracji
o wysokości opłaty, jak również nowe stawki opłaty w celu zapewnienia bilansowania kosztów
i przychodów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Przygotowano i rozstrzygnięto przetarg na odbiór i zagospodarowanie całej masy stałych odpadów
komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, na terenie Gminy Miasto Zakopane.
Odbiór odpadów z terenu Gminy Miasto Zakopane w przeważającej części realizowany był przez
podmiot wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego przez Konsorcjum Firm „TESKO” Tatrzańska
Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o., – Lider Konsorcjum i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
„EMPOL” Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum.
Poza powyższym systemem, odpady komunalne były odbierane przez firmy Import - DANSTRAM Export, Handel, Transport, Spedycja Stanisław Strama, MONITRANS Józef Strama, FCC Podhale
Sp. z o.o. na podstawie bezpośredniej umowy z właścicielem nieruchomości.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, zgodnie z przedkładanymi sprawozdaniami,
na terenie Miasta Zakopane odebrano 15 809,410 Mg odpadów komunalnych. W tym odpady
komunalne zebrane w czasie zbiórek odpadów wielkogabarytowych typu meble. Akcje zbiorki
przeprowadzono w miesiącach - marzec, czerwiec-lipiec i wrzesień. W czasie akcji zebrano łącznie
290,68 Mg odpadów.
Ilość odpadów komunalnych generowana w latach 2019-2021
25000
20000
15000
10000
5000
0
Łączna ilość zebranych
odpadów komunalnych

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

2019

2020

Odpady zebrane w sposób
slektywny

2021

Wykres przedstawia ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasto Zakopane
w latach 2019-2021
Na terenie Gminy Miasto Zakopane w latach 2019-2021 zaobserwowano znaczny spadek łącznej ilości
odbieranych odpadów komunalnych. Z roku na rok zmniejsza się ilość odbieranych niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych, natomiast wzrasta odbiór odpadów selektywnych. Tendencja
ta w dużej mierze związana jest m. in. ze wzrostem świadomości ekologicznej mieszańców Zakopanego
oraz turystów przybywających na wypoczynek, edukacją ekologiczną młodzieży prowadzoną
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w szkołach, nieodpłatnymi punktami odbioru odpadów segregowanych, jak również ze zmianą
przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Na terenie Gminy Miasto Zakopane przy ul. Wojdyły 25 zlokalizowany jest Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK, prowadzony przez „TESKO” Tatrzańską Komunalną Grupę
Kapitałową Spółkę z o.o. z siedzibą znajdującą się na ul. Szymony 17A, 34-500 Zakopanem. Na terenie
PSZOK-u można bezpłatnie oddać posegregowane odpady tj.: papier, plastik, metal, szkło, jak również
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, AGD, chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki
ochrony roślin), zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, metale, opony, tekstylia,
przeterminowane lekarstwa oraz odpady wielkogabarytowe, w tym meble.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. przyjęto 733,69 Mg odpadów od 10 762 mieszkańców.
Odpady komunalne zebrane w sposób selektywny od mieszkańców
Gminy Miasto Zakopane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w latach
2019-2021
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Na terenie wyspy funkcjonuje „punkt ważenia odpadów komunalnych” zebranych z terenu Gminy
Miasto Zakopane. W punkcie ważenia odpadów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
dokonano 7 894 ważeń pojazdów odbierających odpady z terenu Gminy Miasto Zakopane.
W ramach podjętej uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez
Gminę Miasto Zakopane w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w 2020 r., Gmina Miasto Zakopane zrealizowała 1002 wnioski
na usługi dodatkowe dostarczenia dodatkowych kontenerów i odbioru odpadów komunalnych.
Podmioty zbierające odpady komunalne
Na terenie Gminy znajdują się 2 podmioty zbierające odpady komunalne.
•
•

Broda Roman, Firma Handlowo - Usługowa „Romar”
Marek Rzadkosz, Skup Metali Kolorowych i Makulatury

Łącznie w tych dwóch punktach w 2021 roku zebrano 2 701,1110 Mg odpadów.
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Odpady komunalne zebrane od mieszkańców Gminy Miasto Zakopane w sposób selektywny
w [Mg] w punktach skupu złomu i makulatury w latach 2019-2021
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WYWÓZ ODPADÓW Z KOSZY ULICZNYCH
W ramach wywozu odpadów z koszy ulicznych realizowana była 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. Łącznie odebrano 230 211,7 m3 odpadów.

Odpady z koszy ulicznych w (Mg) w latach 2019-2021
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Średnio kosze uliczne opróżniane są dwa razy dziennie za wyjątkiem ul. Krupówki i ul. Na Gubałówkę,
gdzie częstotliwość jest na poziomie czterech wywozów, a w sezonie pięciu.
Dzienny średni odbiór odpadów z koszy ulicznych kształtuje się na poziomie 40-45 m3 ( w weekendy
50 m3), natomiast w sezonie jest to wartość do 60 m3.
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UTYLIZACJA UBOCZNYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
Na podstawie umowy na odbiór martwych zwierząt z Saria Polska Sp. z o.o. zrealizowano pięć
wywozów martwych zwierząt.
AZBEST
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania
instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest
(Dz.U.2011.8.31) wszelkie wyroby, które zawierają azbest należy przekazać do unieszkodliwiania
do 31 grudnia 2032 roku. Mieszkańcy Zakopanego mogą skorzystać z programu dofinansowania prac
polegających na załadunku, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów budowlanych zawierających
azbest na terenie Gminy Miasto Zakopane, który realizowany jest sprawnie i cieszy się dużym
zainteresowaniem.

W okresie od 2017 do 2021 roku z dofinansowania skorzystało 136 mieszkańców Zakopanego,
a co za tym idzie - odebrano i przekazano do utylizacji 408Mg odpadów.
Regulamin oraz wniosek na dofinansowanie prac polegających na załadunku, transporcie
i unieszkodliwianiu odpadów budowlanych zawierających azbest dostępne są w siedzibie Urzędu
Miasta Zakopane oraz na stronie internetowej Urzędu:

https://www.zakopane.pl/zawartosc/artykuly/ochrona-rodowiska/realizowaneprogramy.
Wypełnione dokumenty należy składać na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane
lub przesłać pocztą tradycyjną. Dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Ochrony Środowiska
UMZ tel. 18 20-20-474.
GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
Działania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków 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, zgodnie z zapisami aktualnego harmonogramu zadań inwestycyjnych – przyjętym Uchwałą
Rady Miasta o Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
31

2 600 000

0,105

2 500 000

0,0525

2 400 000
m3

0
2 300 000
-0,0525

Porównanie
ilościowej
sprzedaży wody
w latach
2016 – 2021 w m3

2 200 000
-0,105

2 100 000
2 000 000

-0,1575
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2 875 000

0,105

2 750 000

0,0525

m3

2 625 000

0

2 500 000
-0,0525

2 375 000

-0,105

2 250 000
2 125 000

Porównanie
ilościowej
sprzedaży ścieków
w latach
2016 – 2021 w m3

-0,1575
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Źródło: SEWIK

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO
W roku 2021 Spółka realizowała równolegle 45 zadań inwestycyjnych - w tym 11 nowo rozpoczętych,
27 kontynuowanych. 7 zadań zakończono.
Zadania inwestycyjne zakończone w 2021 roku to:
1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie osiedla Gawlaki w Zakopanem.
2. Przebudowa sieci magistralnej w kierunku Gładkiego w Zakopanem.
3. Przebudowa sieci wodociągowej w ramach budowy Centrum Komunikacyjnego
w Zakopanem.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na osiedlu Gawlaki
w Zakopanem.
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Powstańców Ślaskich
w Zakopanem.
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie przysiółka Kiry
w Kościelisku (dotyczy obszaru aglomeracji Zakopane).
7. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Salamandra-Mocarni
Boczna w Kościelisku (dotyczy obszaru aglomeracji Zakopane).
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Wydatki inwestycyjne w roku 2021 zamknęły się kwotą 12 733 354 zł.
Wykonanie planu w roku 2021 – 93,21%.
Wartość inwestycji w latach 2011-2021 wyniosła 88 522 392 zł.
Nakłady inwestycyjne spółki SEWIK w latach 2011-2021
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EFEKTY INWESTYCJI W ROKU 2021:
•
•
•

Wybudowano:
o 4204,4 mb sieci kanalizacyjnej
o 763,5 mb sieci wodociągowej
Podłączono:
o 76 budynków do sieci kanalizacyjnej
o 25 budynków do sieci wodociągowej
Zmodernizowano:
o 1 114,7 mb sieci kanalizacyjnej
o 1 347,8 mb sieci wodociągowej
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Dokumentacja fotograficzna - wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych
w roku 2021

Fot. 1 Budowa kanalizacji na Gawlakach

Fot. 2 Rozbudowa pras

Fot. 3 Stacja dezodoryzacji

Fot. 4 Zbiornik wody Gubałówka
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Fot. 5 Budowa wodociągu Gawlaki

Fot. 6 Zbiornik wody Gubałówka

Dzięki realizowanej polityce cenowej przez SEWIK, obecnie Zakopane plasuje się w czołówce gmin
posiadających najniższe ceny za wodę i ścieki.
Cena netto za m3 wody w gminach ościennych
Zakopane

Kościelisko

Poronin

Czarny Dunajec

Nowy Targ

3,20 zł

3,20 zł (SEWIK)
3,98 zł (woda
gminna)

3,50 zł

5,00 zł

6,36 zł

Cena netto za m3 ścieków w gminach ościennych
Zakopane

Kościelisko

Poronin

Czarny Dunajec

Nowy Targ

6,95 zł

6,95 zł (SEWIK)
19,41 zł (PPK)

10,23 zł

10,74 zł

17,34 zł (gmina)
7,75 zł (miasto)

W ramach działań realizowanych w zakresie ochrony wód należy wymienić prowadzone przez Gminę
bieżące akcje oczyszczania cieków wodnych z nagromadzonych odpadów komunalnych tworzących
tzw. „dzikie wysypiska”. W roku 2021 z koryt zakopiańskich potoków zebrano łącznie 514 m3 odpadów.
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TRANSPORT, KOMUNIKACJA
I INWESTYCJE
V

TRANSPORT MIEJSKI
Usługi te zostały powierzone Spółce przez Gminę Miasto Zakopane na podstawie następujących umów
zawartych w marcu 2016 roku:
• 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.
W analizowanym okresie pojazdy komunikacji miejskiej przewiozły następującą liczbę pasażerów:
Szacunkowa frekwencja na liniach
I
II
Linia nr 11
21 740
26 988
Linia nr 14
11 849
22 978
RAZEM
33 589
49 966
VII
VIII
Linia nr 11
55 440
52 902
Linia nr 14
43 138
45 190
RAZEM
98 578
98 092

III
20 784
17 990
38 774
IX
47 256
33 532
80 788

IV
16 822
14 168
30 990
X
31 364
22 484
53 848

V
25 256
19 796
45 052
XI
25 894
21 990
47 884

VI
40 708
30 382
71 090
XII
30 108
26 828
56 936

RAZEM:
395 262
310 325
705 587

Szacunkowa liczba osób przewiezionych komunikacją miejską 2021 r.
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
I

II

III

IV

V

Linia nr 11

VI

VII

Linia nr 14

VIII

IX

X

XI

XII

Razem:

Kosztu brutto 1 wozokilometra w roku 2021 wynosił:
• 8,09 zł – w okresie od stycznia do lipca 2021 r.,
• 8,61 zł – w okresie od sierpnia do grudnia 2021 r.,
Wykonana praca przewozowa w km:

Linia nr 11
Linia nr 14
RAZEM
Linia nr 11
Linia nr 14
RAZEM

I
II
15 735,6 14 212,8
12 136,5
10 962
27 872,1 25 174,8
VII
VIII
15 735,6 15 735,6
12 136,5
11 934
27 872,1 27 669,6

III
15 735,6
12 136,5
27 872,1
IX
15 228
11 745
26 973

IV
14 720,4
11 353,5
26 073,9
X
15 735,6
12 136,5
27 872,1
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V
VI
15 735,6
15 228
12 136,5
11 745
27 872,1
26 973
XI
XII
15 228 15 150,6
11 745
11 691
26 973 26 841,6

RAZEM:
184 181,4
141 858
326 039,4

Dystrybucję biletów komunikacji miejskiej prowadzi Spółka TESKO, za co otrzymuje wynagrodzenie
SPRZEDAŻY
BILETÓW
20212021 sprzedano
prowizyjne MIESIĘCZNE
wynoszące 6,6 ZESTAWIENIE
proc. wartości netto
sprzedanych
biletów.I-XII
W roku
następujące rodzaje i ilości biletów:

M-C

KASA

KIEROWCY

PUNKT
SPRZEDAŻY
BILETÓW

BILETOMATY

RAZEM

( w tym faktury,
Kierownik ZKM)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
SUMA

1 515,00
1 775,00
1 455,00
2 410,00
1 775,00
2 345,00
2 222,00
2 212,00
4 105,00
4 345,00
3 735,00
3 400,00
31 294,00

0,00
120,00
0,00
0,00
0,00
900,00
11 400,00
12 150,00
4 342,50
4 608,00
2 250,00
6 150,00
41 920,50

43 942,00
59 045,50
40 976,50
30 000,50
49 005,80
82 781,50
113 351,00
117 298,50
94 382,00
59 174,50
50 269,50
59 611,50
799 838,80

7 469,00
10 243,00
7 535,00
6 621,50
7 435,50
15 127,50
29 403,00
25 268,00
14 932,50
13 180,50
8 666,50
12 157,00
158 039,00

52 926,00
71 183,50
49 966,50
39 032,00
58 216,30
101 154,00
156 376,00
156 928,50
117 762,00
81 308,00
64 921,00
81 318,50
1 031 092,30

28 975,93
2 318,07

38 815,28
3 105,22

740 591,48
59 247,32

146 332,41
11 706,59

954 715,09
76 377,21

w tym:

netto
VAT

Zestawienie ilościowe w szt.
bilety jednorazowe
SUMA (szt)
3,00 zł
1,50 zł
4,00 zł
2,00 zł
9,00 zł
4,50 zł

6
94
0
0
0
0

10640
6667
0
0
0
0

189549
131065
578
304
449
352

31109
21427
144
76
207
81

231304

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

448
340
104
156
113
93
11

205
185
131
185
51
30
23

653

147
159
86
43

0
0
0
0

0
0
0
0

95
40
15
25

242

535

17307

323562

54029

395433

159253
722
380
656
433

bilety okresowe
18,00 zł
9,00 zł
34,00 zł
17,00 zł
18,00 zł
36,00 zł
68,00 zł

525
235
341
164
123
34

bilety miesięczne
90,00 zł
45,00 zł
100,00 zł
50,00 zł

SUMA

199
101
68

Średnio w 2021 roku uzyskano pokrycie kosztów utrzymania linii komunikacji miejskiej ze sprzedaży
biletów na poziomie ok. 37%. Na poniższym wykresie przedstawiono miesięczne zestawienie
porównania kosztów pracy przewozowej do przychodów z tytułu sprzedaży biletów (jako obciążenie
dla budżetu miasta):
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Komunikacja miejska Zakopane 2021
Wartość [zł brutto]
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Koszt pracy przewozowej netto

Wartość sprzedanych biletów

Dystrybucja biletów uprawniających do korzystania
z usług przewozowych organizowanych w ramach
systemu lokalnego zbiorowego transportu publicznego
świadczonego w ramach Komunikacji Miejskiej
w Zakopanem przez Spółkę TESKO Tatrzańska Komunalna
Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem jest
świadczona również dzięki biletomatom Małopolskiej
Karty Aglomeracyjnej (MKA) oraz poprzez współpracę
z POLREGIO S.A. Obok przedstawiono zestawienie z tytułu
sprzedaży biletów w poszczególnych miesiącach
2021 roku.

% pokrycia kosztów

M-C

MKA

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

7 920,00
13 608,00
7 370,50
6 057,00
10 092,50
15 554,00
26 024,50
23 843,00
24 429,00
10 819,50
9 905,50
14 237,50

SUMA

169 861,00

Dodatkowo dzięki Taryfie Podhalańskiej bilet na kolej jest honorowany w komunikacji miejskiej
w Zakopanem oraz w Nowym Targu. Oferta skierowana jest zarówno do mieszkańców Podhala
- uczniów, osób pracujących, jak również do turystów, którzy w szybki i atrakcyjny cenowo sposób chcą
przemieszczać się pomiędzy górskimi miejscowościami, leżącymi na trasie Podhalańskiej Kolei
Regionalnej.

REALIZACJA PLANU TRANSPORTOWEGO W 2021 R.
We wrześniu 2021 r. na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Burmistrz Miasta
Zakopane jako organizator publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Miasta Zakopane
ogłosił zamiar bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego na następujących liniach komunikacyjnych:
• Spyrkówka – Rejon Dworca – Kuźnice – Rejon Dworca – Spyrkówka,
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•
•

Rejon Dworca – Kuźnice – Rejon Dworca,
Dolina Strążyska – Rejon Dworca przez Orkana, Tetmajera, Al. 3-go Maja.

W związku z zamiarem uruchomienia nowych linii komunikacyjnych, Burmistrz Miasta Zakopane podjął
decyzję dotyczącą wprowadzenia pojazdów elektrycznych do floty komunikacji miejskiej
w Zakopanem. Decyzja została podjęta w oparciu o kryteria finansowo – ekonomiczne, środowiskowe
i społeczno – ekonomiczne z uwzględnieniem możliwości współfinansowania zakupu autobusów
i ładowarek ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach
programu priorytetowego „Zielony transport publiczny (Faza I). Pozostała część inwestycji finansowana
będzie ze środków własnych Miasta.
Nowy tabor autobusowy będzie konstrukcyjnie przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
oraz osób starszych z ograniczoną mobilnością, co zapewni klientom komfort i bezpieczeństwo
przejazdu.

OCZYSZCZANIE MIASTA
Pokryto wydatki związane z zimowym i letnim oczyszczania miasta, utrzymaniem eksploatacyjnym
przejścia podziemnego w ciągu ul. Krupówki i na Gubałówkę pod drogą wojewódzką nr 958. Ponadto
pokryto wydatki związane z utrzymaniem czystości na przystankach i wykonaniem oczyszczenia studni
kanalizacji opadowej i rowów przydrożnych oraz koszeniem poboczy – 4 834 720,45 zł.
ZAKRES RZECZOWY PODSTAWOWYCH USŁUG WYKONYWANYCH W RAMACH POWIERZENIA
SPÓŁCE TESCO
1. Wywóz odpadów z koszy ulicznych
W ramach pozycji wywozu odpadów z koszy ulicznych, realizowana była 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 ramach powierzenia odebrano i opróżniono następujące ilości odpadów:
• 302 539 szt. koszy ulicznych,
• 917 szt. worków pochodzących z akcji oczyszczania miasta,
• 25 568 szt. worków z tzw. podrzutami,
• 2 610,00 m3 odpadów luzem,
• 552 szt. kratki ściekowe,
• 15 780 szt. koszy znajdujących się na przystankach,
• 96 szt. pojemników 1100l znajdujących się na dworcu –Chramcówki,
• 12 szt. pojemników 120 l.,
• 12 szt. pojemników 360 l.,
• 366 szt. pojemników 1100 l.,
• 4 208 szt. worków ze sprzątania potoków,
• 3 287 szt. pojemników zbiorczych stacji „psi pakiet”,
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•
•

139 szt. odpadów w workach zgłaszanych przez Wydział Ochrony Środowiska,
13,92 m3 odpadów luzem zgłaszanych przez Wydział Ochrony Środowiska.

2. Zimowe i letnie utrzymanie Miasta
W ramach zawartej umowy 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, zimowym i letnim utrzymaniu parkingów oraz
letnim i zimowym utrzymaniu przystanków komunikacyjnych. Od sierpnia 2021 roku usługi te
świadczone są w oparciu o umowę in-house, zawartą w trybie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
W ramach akcji zimowej Spółka TESKO utrzymywała:
• w sześciu standardach jezdnie o łącznej powierzchni: 499 437 m2,
• chodniki o powierzchni: 69 162 m2,
• przejść dla pieszych w ilości: 214,
• innych terenów: placów, kładek, schodków o powierzchni: 1 831 m2,
• przystanki komunikacyjne, w tym 96 słupków (powierzchnia utrzymania 1m2, oraz 22 wiaty
przystankowe o łącznej powierzchni 809 m2,
• parkingi i miejsca parkingowe o łącznej powierzchni 17 747,5 m2.
Łączna powierzchnia do utrzymania zimowego w jednym dniu wynosi: 590 795 m2.
W ramach akcji letniej Spółka TESKO utrzymywała:
•
utrzymanie tygodniowe dróg (wtorek, czwartek, sobota, niedziela) ulic o pow. 54 591 m2
•
utrzymanie tygodniowe dróg (poniedziałek, środa, piątek) ulic o pow. 154 850 m2
•
utrzymanie 1 x w tygodniu chodników i ulic o pow. 275 844 m2
•
utrzymanie 1 x w tygodniu inne tereny (place, kładki, przejścia dla pieszych o powierzchni
21467 m2
•
przystanki komunikacyjne, w tym 96 słupków (powierzchnia utrzymania 1m2, oraz 22 wiaty
przystankowe o łącznej powierzchni 809 m2,
•
parkingi i miejsca parkingowe o łącznej powierzchni 17 747,5 m2.

REMONTY BIEŻĄCE
Zakres rzeczowy usług wykonanych w ramach remontów bieżących:
Prace wykonane w ramach remontów bieżących

j.m

ilość

Koszt brutto
(zł)

m2

5912

907 875,02

Remont asfaltem na gorąco ulic, m.in.:
Al. 3 Maja, Brzozowskiego, Chałubińskiego, Br. Czecha, Ciągłówka,
Chramcówki, Do Samków, Droga do Białego, Droga do Olczy, Droga do
Wantuli, Droga na Buńdówki, Gawlaki, Grunwaldzka, Harenda,
Jagiellońska, Kościeliska, Kotelnica, Krzeptówki Stare, Małe Żywczańskie,
Maruszarzówny, Orkana, Piłsudskiego, Przewodników Tatrzańskich,
Regle, Salwatoriańska, Skibówki, Stolarczyka, Struga, Szymony,
Zamoyskiego.
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Wykonanie nowej nakładki asfaltowej na ul. B. Czecha, odcinek
od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do ul. Piłsudskiego.
Wykonanie nowych i remont starych chodników i placów:
✓ nowe chodniki/pobocza: Harenda,
✓ remonty: parking przy Al. 3 Maja, Chramcówki, Droga przez
Gubałówkę, Krupówki, Zaruskiego, rondo Dmowskiego oraz rondo
Solidarności, chodnik na ul. Za Cieszynianką.
Utwardzenie dróg płytami ażurowymi i wykonanie odwodnienia:
Jaszczurówka, Ciągłówka.
Zabezpieczenie brzegu potoku przy drodze dojazdowej do Szkoły
Podstawowej nr 2.

mb

449

495 579,98

m2

1682

405 241,81

m2

580

234 865,01

mb

40

192 384,05

-

-

191 607,53

m2

576

102 475,38

-

-

17 109,82

m2

52,35

6 434,22

-

-

121 078,62

Odwodnienie dróg, chodników, w tym:
montaż 36 sztuk włazów samopoziomujących na ul.: Chałubińskiego,
Droga na Bystre, Harenda, Janosówka, Mrowce, Orkana, Stachonie,
Tetmajera, Droga do Buńdówki, Kącina, Jaszczurówka, Wojdyły.
Remont dróg i placów gruntowych:
Choćkowskie, Ciągłówka, Furmanowa, Hrube Niżne, Gawlaki, Kotelnica,
Mała Łąka, Szkolna, Walowa Góra.
Montaż słupków i barier:
Br. Czecha, Droga do Białego, Droga do Bristolu, Droga do Olczy,
Kaszelewskiego, Kościeliska, Kościuszki, Krupówki, Sabały.
Remont asfaltem na zimno ulic:
Droga na Bystre, Kościeliska, Kościuszki, Makuszyńskiego, Nowotarska,
Stolarczyka, Tetmajera.
Pozostałe prace, w tym:
montaż specjalnej kostki z wypustkami przy przejściach dla pieszych,
budowa mini ronda, renowacja nawierzchni emulsją.

Na remonty w 2021 r. wydatkowano 2 674 651,44 zł
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USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI, WYMIANY ZNISZCZONYCH ZNAKÓW DROGOWYCH ORAZ
WYKONANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO W WYPADKU WPROWADZENIA ZMIAN W ORGANIZACJI
RUCHO DROGOWEGO
W ramach oznakowania pionowego dokonano napraw, montażu i demontażu oznakowania między
innymi:
• zamontowano 108 szt. kompletów nowych znaków,
• zamontowano 273 szt. nowych tarczy na istniejącym słupku,
• zamontowano 171 szt. nowych ocynkowanych słupków wraz z fundamentami,
• zamontowano 6 szt. tablic informacyjnych (0,3 x 0,6),
• zamontowano 2 szt. słupków przeszkodowych U-5a,
• zamontowano 29 szt. tablic informacyjnych (0,6 x 0,4),
• zamontowano 11 kompletów luster drogowych fi 800 mm,
• zamontowano 38 6szt. ramek na rozkłady jazdy,
• zamontowano 62 szt. tymczasowych oznakowani tablic informacyjnych,
• zamontowano 36,5 m progów zwalniających (1mb/05),
• zamontowano 90 kompletów tymczasowych oznakowań znaków,
• zamontowano 13 szt. tablic informacyjnych (1,2 x 0,9).
Ponadto pokryto wydatki związane z programowaniem pilotów do szlabanów w Kuźnicach, naprawą
szlabanów w Kuźnicach oraz aktualizacją programu do ewidencji dróg.
W 2021 roku wydatkowano 184 698,05 zł

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO
1. Zrealizowano zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji i wykonaniu robót
budowlanych związanych z budową oświetlenia na istniejących dwóch przejściach dla pieszych
w Zakopanem, zlokalizowanych na ul. Jana Kasprowicza dla zadania inwestycyjnego o nazwie:
„Wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych na drodze krajowej 47”. Zadanie
inwestycyjne zostało realizowane na podstawie zawartego Porozumienia pomiędzy Miastem
Zakopane a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad,
w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024. Inwestycja została
sfinansowana z Krajowego Funduszu Drogowego oraz prac przygotowawczych dla tych zadań
z budżetu państwa.
2. Zrealizowano zadanie polegające na budowie oświetlenia na istniejących dwóch przejściach dla
pieszych w Zakopanem, zlokalizowanych na łuku drogi w okolicy skrzyżowania ul. Kościeliskiej
i ul. ks. J. Stolarczyka oraz w okolicy skrzyżowania ul. Krzeptówki i ul. Przewodnika
J. Krzeptowskiego. Zadanie wykonywane jest w ramach programu „Poprawy bezpieczeństwa
na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”.
Inwestycja została zrealizowana i sfinansowana przez Województwo Małopolskie przy
wsparciu w formie dotacji Gminy Miasto Zakopane.
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MALOWANIE CIENKOWARSTWOWEGO OZNAKONWANIA POZIOMEGO ULIC NA TERENIE MIASTA
ZAKOPANE
Świadczenie usług malowania cienkowarstwowego oznakowania poziomego ulic na terenie miasta
Zakopane.
Rodzaj malowania

Ilość m2

Stawka jednostkowa zł

Malowanie przejść dla pieszych
Linie segregacyjne ciągłe podwójne
Linie ciągłe i przerywane segregacyjne
pojedyncze
Linie strefy wyłączenia z ruchu
Miejsca parkingowe w kolorze
niebieskim
Strzałki i inne symbole
Linie wyznaczające przystanek
Zamalowanie oznakowania czarną farbą

3427,21
2865,6
1518,64

9,72
8,20
8,2

Wartość brutto
zł
33312,77
23497,92
12452,85

912,24
738

8,20
10,80

7480,37
7970,40

593,31
72,84
36

9,40
10,80
9,90

5577,11
786,67
356,40

Łącznie wykonano malowanie cienkowarstwowe – poziome ulic na powierzchni 10 163,84 m2.

W 2021 roku wydatkowano 91 434,49 zł

OŚWIETLENIE MIASTA
Zakup energii elektrycznej związany z oświetleniem miasta, sygnalizacją świetlną ruchu drogowego
oraz dzierżawą słupów elektroenergetycznych pod zawieszenie opraw oświetleniowych.
Zgodnie z realizacją zadania Gminy polegającym na finansowaniu oświetlenia ulic, placów i dróg
znajdujących się na terenie gminy, pokryto wydatki na zakup energii elektrycznej (sprzedaż,
dystrybucja) związany z oświetleniem miasta oraz sygnalizacją świetlną ruchu drogowego. Ponadto
pokryto wydatki związane z udostępnieniem słupów elektroenergetycznych w celu zabudowania
i utrzymywania opraw oświetleniowych – 896 104,45 zł.

KONSERWACJA I BIEŻĄCE NAPRAWY SYSTEMU OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ
SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ RUCHU DROGOWEGO
Pokryto wydatki związane z świadczeniem usług związanych z konserwacją i bieżącymi naprawami
systemu oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego–492 810,11 zł.
W ramach świadczenia usług związanych z konserwacją i bieżącymi naprawami systemu oświetlenia
ulicznego i sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego przez spółkę „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa
Kapitałowa Sp. z o.o. zostały wykonane prace, na które się składa:
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1. Montaż/wymiana bezpieczników, zapłonników, główek K-2, daszków, kloszy, oprawek
ceramicznych E27 / E40, pokryw / drzwiczek, tabliczek słupowych, złącz kablowych SINTUR / ZUG /
napowietrznych BZO - 1004 szt.,
2. Montaż/wymiana źródeł światła - 740 szt.,
3. Montaż / wymiana zestawów zasilających do opraw - 261 szt.,
4. Ułożenie / wymiana przewodów DY / YDY / LY - 797 mb,
5. Ułożenie / wymiana kabli YAKXs / YKY - 180 mb,
6. Wymiana kompletnych aparatów / sterowników astronomicznych, styczników 40A / 63A - 40 szt.,
7. Montaż / wymiana / demontaż kompletnych latarni - 9 szt.,
8. Montaż / wymiana / demontaż opraw - 125 szt.,
9. Naprawa linii kablowej nn (mufowanie) - 18 szt.

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi ul. Piaseckiego - Zakres robót obejmował budowę nowej
sieci oświetleniowej wzdłuż pieszego łącznika ul. Piaseckiego i ul. Sienkiewicza (do mostku) oraz
budowę nowej sieci i wymianę istniejącej wzdłuż pozostałej części ul. Piaseckiego. Ułożono 225 m kabla
typu YAKXs 4x35mm2, zabudowano 6 szt. nowych masztów oświetleniowych (w tym 3 szt. lamp
parkowych) oraz wymieniono 7 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi,
dodatkowo wymieniono 3 szt. opraw oświetleniowych na LED. Ponadto pokryto koszty związane
z nadzorem inwestorskim nad wykonanymi pracami.

Całkowity koszt inwestycji: 149 786,13 zł

Zakupiono 20 szt. lamp fotowoltaicznych i zamontowano w następujących lokalizacjach: wzdłuż drogi
będącej łącznikiem drogi ul. Ciągłówka i drogi ul. Furmanowa – 16 szt., wzdłuż drogi ul. Choćkowskie –
3 szt. oraz przy drodze ul. Kościelna – 1 szt. Pokryto ponadto koszty związane z wykonaniem
dokumentacji technicznej i nadzoru inwestorskiego nad wykonanymi pracami.
Całkowity koszt inwestycji: 531 086,00 zł

INWESTYCJE
Dotacje w 2021 r. z umów zawartych w roku 2018
1. Budowa zintegrowanego centrum komunikacji kolejowej i autobusowej w Zakopanem.
W 2021 r. dofinansowano: 1 643 696,94 zł
Łączny koszt: 1 643 696,94 zł
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2. Przebudowa budynków dworca PKP wraz z budową parkingu w celu dostosowania do nowych
funkcji związanych z obsługą ruchu pasażerskiego.
W 2021 r. dofinansowano: 539 999,07 zł
Łączny koszt: 3 632 984,56 zł

3. Usprawnienie transportu między Dworcem PKP a Kuźnicami w Zakopanem
wraz ze stworzeniem zintegrowanego centrum przesiadkowego przy Dolnej Stacji Kolei Liniowej
na Kasprowy Wierch.

Dotacje w 2021 r. z umów zawartych w roku 2021
1. Remont drogi gminnej nr 420209K (ul. Partyzantów) w km od 00+000 do km 00+121
w miejscowości Zakopane, Gmina Miasto Zakopane.
W 2021 r. dofinansowano łącznie: 109 824,00 zł

2. Remont drogi gminnej nr 420148K (ul. Droga do Białego) w km od 0+000 do km 0+333
w miejscowości Zakopane, Gmina Miasto Zakopane.

W 2021 r. dofinansowano łącznie: 317 954,00 zł

Dotacje w 2021 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- wsparcie dla gmin górskich
Wsparcie na przebudowę dróg gminnych: ul. Za Strugiem, rondo Zamoyskiego-Chałubińskiego,
ul. Kasprusie.
W 2021 r. dofinansowano łącznie: 10 920 000,00 zł
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KULTURA
I DZIEDZICTWO
NARODOWE
VI

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE

Do zadań własnych gminy należą sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych oraz innych instytucji
kultury, a także ochrony i opieki nad zabytkami położonymi na jej terenie.
WYDARZENIA
W roku 2021 z powodu pandemii niektóre
wydarzenia kulturalne odbywające się cyklicznie,
zostały zrealizowane w ograniczonym zakresie.
Organizatorzy zmuszeni byli dostosować się do
warunków narzuconych przez ustawy, w związku
z obostrzeniami.

Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych
w Zakopanem należy do zadań Wydziału Kultury
Urzędu Miasta Zakopane, Zakopiańskiego Centrum
Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W ZAKOPANEM ZREALIZOWANE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA:

•
•
•
•

IMPREZY PATRIOTYCZNE
Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych,
Obchody rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (w ograniczonym zakresie z powodu
pandemii),
Dzień Sybiraka,
Obchody 103 rocznicy Odzyskania Niepodległości
IMPREZY KULTURALNE
Sylwester Marzeń z TVP 2
Po rocznej przerwie do Zakopanego powrócił
najpopularniejszy Sylwester w Polsce. Realizowany
przez Telewizję Polską „Sylwester Marzeń” cieszył
niesłabnącym
zainteresowaniem
odbiorców
gromadząc kilkadziesiąt tysięcy osób pod sceną
i aż 8 milionów widzów przed telewizorami.

XII i XIII Festiwal Kolęd, Pastorałek i Pieśni
Bożonarodzeniowych „Dobrze ześ sie Jezu pod
Giewontem zrodziył”
Podczas XII Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Pieśni
Bożonarodzeniowych „Dobrze ześ sie Jezu pod
Giewontem zrodziył…” wystąpili w zakopiańskich
kościołach: Parafialny Regionalny Zespół „Giewont”,
9 Siył, Zespół im. Klimka Bachledy, Zyngry, Vechi
Acum, Harni, Rodzina Lassaków Heliosów
z Zakopanego, Kapela Hanki Wójciak, artyści Teatru
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RZT Szymaszkowa – Hanna Zbyryt i Wojciech Wachułka, a także soliści: Hanka Rybka, Anna Gąsienica
– Byrcyn, Megitza oraz Martyna Kasprzycka. W grudniu, od Bożego Narodzenia rozpoczęła się kolejna
edycja Festiwalu. Pierwszy koncert Festiwalu w wykonaniu Parafialnego Regionalnego Zespołu
„Giewont” został zarejestrowany i wyemitowany przez Program 1 Polskiego Radia.
Salon Marcowy 2021. Pokaz Filmów o Sztuce. Józef Wilkoń. Ilustracja, rzeźba, film
Kolejna odsłona niezwykłego wydarzenia artystycznego, wolnego, niezależnego, interdyscyplinarnego
i wielośrodowiskowego, reaktywowanego przez Zakopiańskie Centrum Kultury i Miejską Galerię Sztuki.
Podczas tegorocznej edycji Salonu Marcowego zaprezentowano twórczość Józefa Wilkonia - wybitnego
polskiego artysty, ilustratora, malarza, rzeźbiarza, którego ilustracje stały się klasyką gatunku, a on sam
ikoną tej dziedziny sztuki. Wciąż twórczy, wciąż poszukujący, wciąż odkrywczy i inspirujący. Niezliczone
ilustracje stworzone do tekstów literackich zawładnęły wyobraźnią i poczuciem estetyki wielu pokoleń
czytelników i lokują tego zasłużonego artystę wśród docenianej na świecie plejady najwybitniejszych
przedstawicieli Polskiej Szkoły Ilustracji. Dopełnieniem wizualnym Salonu Marcowego 2021 była
odbywająca się wraz z nim specjalna edycja Pokazu Filmów o Sztuce, poświęcona w całości postaci
Józefa Wilkonia.
Tatrzański Festiwal Zespołów Góralskich
„Złote Kierpce”
Organizacja tego wydarzenia ma niebagatelny
wpływ na kształtowanie młodego pokolenia
górali i co roku spotyka się z wielką aprobatą
środowisk regionalnych, animatorów kultury
i ludzi, którym zależy na międzypokoleniowym
przekazie tradycji naszych ojców. Podczas
festiwalu góralskie dziecięce i młodzieżowe
zespoły rywalizują o główne trofea: statuetki
Złote, Srebrne i Brązowe Kierpce.
Jazzowe Zakopane – 17. Wiosna Jazzowa,
24 kwietnia – 2 maja 2021
Festiwal Wiosna Jazzowa to od wielu lat ogromna
atrakcja nie tylko dla zagorzałych fanów muzyki
jazzowej. Tegorocznej edycji, pomimo utrzymującej
się pandemii nie mogło zabraknąć na mapie imprez
kulturalnych naszego miasta. Brak możliwości
zrealizowania festiwalu w pełnej, bogatej
w koncerty na żywo i spotkania formule muzycznej,
skłonił
organizatorów
do
poszukiwania
alternatywy, która pozwoliłaby na dotarcie do
szerokiego grona odbiorców. Udało się to dzięki współpracy medialnej z Programem Pierwszym
Polskiego Radia oraz zrealizowaniu projektu w wersji online, z relacją na żywo z koncertów w sieci.
Dodatkowo przygotowane muzyczne atrakcje na świeżym powietrzu takie jak grające przystanki czy
muzyczny dron, umilały wszystkim czas spędzony w przestrzeni Zakopanego.
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Dzień Dziecka
W 2021 r. poświęcony został militariom i historii regionu. Atrakcje związane były przede wszystkim ze
100-leciem wybuchu Powstania Śląskiego. Gośćmi specjalnymi byli żołnierze 21. Brygady Strzelców
Podhalańskich im. gen. Boruty-Spiechowicza i żołnierze Sił Powietrznych z Wojskowego Ośrodka
Szkoleniowo–Kondycyjnego na Groniku w Kościelisku. W przygotowanie wydarzenia włączyły się
Wydziały UM Zakopane oraz podległe jednostki.
Program Cool-turalny Człowiek
Ma na celu zapoznanie dzieci i młodzieży, a także mieszkańców z ofertą proponowaną przez instytucje
i stowarzyszenia działające w Zakopanem. Pozwala również wychować kolejne pokolenie odbiorców
kultury. Przygotowuje wartościowego, świadomego odbiorcę, który będzie potrafił odnaleźć
i skorzystać z oferty spędzania wolnego czasu w życiu dorosłym. Dzięki interesującym wydarzeniom
wielu młodych ludzi bierze udział w koncertach, wykładach, lekcjach muzealnych, wernisażach,
seansach filmowych. Pomimo pandemii program był kontynuowany, zaliczano uczestnictwo
w wydarzeniach w sieci, na podstawie opisów i komentarzy Uczestników. Nagrodami w programie są
urządzenia elektroniczne, zestawy klocków, książki i wycieczki. W edycji 2021 złożono 156 prawidłowo
uzupełnionych kart. Nagrodę pieniężną otrzymało Przedszkole Sióstr Felicjanek pod wezwaniem
Św. Kazimierza w Zakopanem, z którego największa liczba uczestników złożyła kompletne karty
(72 karty). Nagrodę dla klasy za największą liczbę uczestników z kompletnymi kartami w postaci
wycieczki w Tatry z przewodnikiem otrzymała Grupa „Owieczki Dobrego Pasterza” z Przedszkola Sióstr
Felicjanek pod wezwaniem Św. Kazimierza w Zakopanem (26 kart).
XIX Dni Zakopanego połączone z rocznicą
Powstania Śląskiego - Zakopane w 100-lecie
III Powstania Śląskiego
Od 2 maja do 5 lipca 1921 roku trwało
III Powstanie Śląskie. Sto lat później społeczności
ziemi podhalańskiej i opolskiej razem postanowiły
uczcić tę piękną rocznicę. Od maja do września
wspólnymi działaniami przypomniana została
wielka historia polskich patriotów, którzy pod
sztandarem „Tobie Polsko” oddali swoje życie na
rzecz Ojczyzny.
Uroczystości rozpoczęła inscenizacja teatralna na podstawie wspomnień Władysława Cieleckiego,
ze scenariuszem i w reżyserii Krzysztofa Najbora. Na budynku Urzędu miasta Zakopane wyświetlona
została wielkoformatowa animacja komputerowa (mapping), która opowiada o historii Powstań
Śląskich przygotowana w ramach kampanii „Śląsk wspólna sprawa” przez Biuro Programu
„Niepodległa”.
Podczas Uroczystej Sesji Rady Miasta Zakopane Przywrócono Honorowe Obywatelstwo Wojciechowi
Korfantemu. W Kinie Miejsce pokazano film „Korfanty 1873 - 1939” w reżyserii Stefan Skrzypczak.
Podczas konferencji popularnonaukowej „Między Zakopanem a Górnym Śląskiem. Wojciecha
Korfantego działalność publiczna i życie prywatne”, dziesięciu prelegentów opowiedziało o udziale
zakopiańczyków w III Powstaniu Śląskim. W trakcie wydarzenia odbyły się koncerty Zespołu Pieśni
50

Ludowej „Silesia” z Województwa Opolskiego oraz zespołu „Harmony Trejo” w składzie: Jakub Hubicki
- akordeon, Maciej Cisło - gitara i Bartłomiej Chojnacki – kontrabas. Odbyło się także zwiedzanie
odrestaurowanej willi „Elżbiecina”.
Po Mszy Świętej w intencji zmarłych Powstańców Śląskich odprawionej w dniu 20 czerwca w Starym
Kościółku nastąpiło wznowienie opieki nad grobami Powstańców Śląskich i Uczestników Akcji
Plebiscytowej na Górnym Śląsku z Zakopanego, a następnie odsłonięcie pomnika poświęconego
ochotnikom z Zakopanego i Podhala, którzy w maju 1921 roku wyruszyli pod dowództwem por. Jerzego
Lgockiego do walki o polskość Górnego Śląska, służąc w szeregach 2 Baterii Artylerii wojsk III Powstania
Śląskiego. W przestrzeni miejskiej można było oglądać wystawę plenerową „Wojny nie chcemy, ale
Górnego Śląska nie damy! To jest wola całej ludności Podhala!”, Fotoplastykon pt. „Setna Rocznica
III Powstania Śląskiego – Panorama Powstań Śląskich” oraz „Powstania Śląskie”- wystawy z Muzeum
Historii Katowic. Uroczystości zwieńczyło wydanie publikacji popularnonaukowej pn. „Górnego Śląska
nie damy! Taka jest wola całej ludności Podhala. Z Zakopanego na Górny Śląsk - Pamięci Powstańców
Śląskich 2. Baterii Artylerii”.
ZCK - Czerwony Dwór: „Niepodległa. Wielka Krokiew. Od Profanum Do Sacrum”.
Dwie równoległe wystawy fotograficzne (we wnętrzach oraz w przestrzeni zewnętrznej). Osią wystaw
była Wielka Krokiew oraz postaci sportowców, którzy walczyli o niepodległość i wolność podczas
II Wojny Światowej. Na wystawie znalazł się sprzęt sportowy z różnych okresów czasu oraz trofea
zakopiańskich sportowców. Na wystawie zewnętrznej została ukazana Wielka Krokiew jako sacrum,
miejsce Mszy św. odprawionej przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
Otwarcie Sezonu Letniego
To kolejne już Otwarcie Sezonu Letniego w Zakopanem realizowane we współpracy z Polskim Radiem.
Rozpoczęło się w Warszawie, zapraszając do stolicy Tatr na lato podczas zorganizowanej konferencji
prasowej i eventu. W ten sposób promowane było Zakopane, wobec którego - tak jak wobec
góralskiego folkloru - nie można pozostać obojętnym. Druga część wydarzenia odbyła się w przestrzeni
Zakopanego, skąd transmitowany był na żywo na antenie Polskiego Radia oraz w mediach
społecznościowych Miasta Zakopane koncert otwierający sezon letni pod Tatrami.
Zakopiański Festiwal Literacki
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego
w Zakopanem od 2016 r. jest współorganizatorem
największej imprezy literackiej pod Tatrami
– Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego, którego
celem jest nawiązanie i przywrócenie pamięci
o literackiej i kulturalnej tradycji Zakopanego.
6 edycja Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego odbyła
się pod hasłem „Wokół książki”, towarzyszyły jej Targi
Książki “Pod Tatry tylko z książką”, a swoją twórczość zaprezentowali m. in.: Joanna Bator, Witold
Bereś, Małgorzata Czyńska, Barbara Gawryluk, Grzegorz Kasdepke, Agata Komosa-Styczeń, Anna Król,
Agata Napiórska, Daniel Odija, Zośka Papużanka, Maciej Pinkwart, Paweł Skawiński, Justyna
Sobolewska, Ewa Stadtmüller, Wojciech Szatkowski, Józef Wilkoń.
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W trakcie festiwalu można było obejrzeć trzy wystawy. Pierwsza z nich - „Mistrzowie ilustracji”
przygotowana została przez Wydawnictwo Dwie Siostry, „Ocean” to z kolei wystawa poświęcona
jednemu z największych dzieł Stanisława Lema – powieści „Solaris”. Ostatniej z prezentowanych
wystaw „Salon Marcowy, Pokaz Filmów o Sztuce - Józef Wilkoń. Ilustracja. Rzeźba. Film.”, towarzyszył
specjalny pokaz ilustratorski Józefa Wilkonia. Po nim fragmenty bajek z tekstami i ilustracjami artysty
przeczytał aktor Rafał Królikowski.
Na festiwalowej scenie odbył się również koncert
poezji śpiewanej „Mickiewicz. Sonety Krymskie”
w wykonaniu Krzysztofa Napiórkowskiego.
Nowością tej edycji była rozgrywka gry literackiej
„Pierwsze zdania”, podczas której w szranki stanęli
zaproszeni goście oraz publiczność.
Festiwal
wzbogaciły pokazy filmów m. in.: „Józef Wilkoń”
w reżyserii Jakuba Nowaka oraz „Dom Literatów,
czyli kartoteka zebrana” w reżyserii Marka Gajczaka.
Dzieci i młodzież miały okazje spotkania z autorami
książek dla najmłodszych – Grzegorzem Kasdepke, Ewą Stadtmüller, Barbarą Gawryluk. Stałym
punktem Plenerowej Czytelni były także warsztaty, a wśród nich zajęcia literacko-plastyczne,
ekologiczne czy poprowadzone przez Barbarę Caillot i Aleksandrę Karkowską warsztaty
pt. „Ilustrowane fotografią”.
Nie zabrakło również regionalnego akcentu – spotkania „Na tatrzańskim szlaku literatury”. Tę część
festiwalu uwieńczyło przyznanie Nagrody Literackiej Zakopanego dla jednej z nominowanych książek,
która trafiła do Dariusza Kortki i Jerzego Porębskiego za książkę „Berbeka. Życie w cieniu Broad Peak”.
Wyróżnienie dla książki o wybitnych walorach edytorsko-artystycznych trafiło do Radosława Kutego
za publikację „Tatry i Zakopane w ilustracji Walerego Eljasza Radzikowskiego”. Galę uświetnił koncert
Renaty Przemyk z zespołem, który zakończył 6. Zakopiański Festiwal Literacki.
Kino Letnie, 1 lipca – 31 sierpnia 2021
Zakopane od wielu lat gości najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy. Nie przeszkodziła temu nawet
pandemia, podczas której w pełnych obostrzeniach z dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo
kinomanów na dwa miesiące lata Zakopane stało się filmową stolicą Polski, a Plac Niepodległości, gdzie
zlokalizowane jest miasteczko filmowe, wielkim kinem na świeżym powietrzu. W repertuarze znalazły
się filmy oscarowe i te nagradzane na europejskich festiwalach, światowe super hity i kino artystyczne.
Nie zabrakło również polskich produkcji, o których głośno w kraju i za granicą.
Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
Najpiękniejsze utwory muzyki organowej i kameralnej, wybitni organiści prezentujący kompozycje
największych mistrzów tej muzyki oraz podniosła atmosfera tworzyły X edycję Festiwalu Muzyki
Organowej i Kameralnej. To wspaniała wakacyjna propozycja nie tylko dla melomanów,
ale dla wszystkich, którzy pośród codziennego zgiełku poszukują ciszy, spokoju i wytchnienia.
Ich źródłem z pewnością było spotkanie z wielkimi dziełami muzyki organowej i kameralnej podczas
niezwykłego jubileuszowego koncertu.
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50 Konkurs na wiersz o tematyce górskiej im. Tadeusza Staicha
Zorganizowano po raz 50. konkurs na wiersz o tematyce górskiej. 92 autorów nadesłało 236 wierszy.
Ogłoszenie wyników nastąpiło podczas 52. edycji MFFZG.
52 Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich
Jest prestiżową i uznaną imprezą folklorystyczną, nie tylko w kraju, ale i zagranicą. Przez ponad 50 lat
uczestniczyło w nim blisko 600 zespołów zagranicznych z kilkudziesięciu krajów oraz ponad 200 grup
polskich. Festiwal przyciąga zespoły z różnych kontynentów, pragnące stanąć do rywalizacji
o najważniejsze trofeum "Złotą Ciupagę". Ponadto jest też jednym z najistotniejszych elementów
tworzących niepowtarzalny klimat Zakopanego i jego kulturowy krajobraz.
Tegoroczna edycja odbyła się w formie
stacjonarnej, na Dolnej Równi Krupowej.
Jednakże, z powodu ograniczeń podyktowanych
pandemią, wydarzenie nie miało swojego bardzo
uroczystego charakteru. Uczestnikami były tylko
zespoły europejskie. Pomimo tego Festiwal został
zrealizowany na najwyższym merytorycznym
poziomie. Jego kulinarny charakter widoczny był
zarówno po programie, jak i w wizualizacji
graficznej i przestrzeniach miejskich. W ramach
edycji wydano „Księgę Kulinarną Górali Świata”.
Odbyły się warsztaty dla dorosłych („Cudeńka ze zboża”, „Szydełkowy „paryski” styl dla góralskiej
gospodyni”, „Kwietna porcelana”, „Umajone łyzki”), animacje dla najmłodszych („Sianokosy z Małymi
Klimkami”, „Żywieckie tańce”, „Drewniani przyjaciele św. Franciszka”, „Zagrojcie małemu, kie ni mocie
komu, mały sezatońcy i pódzie do domu”), spotkania kulinarne („Baca nas pódź z nami na sałas…”,
„Za wodom kapustecke sadzom…” , „Dała mi matusia słodkiego mlycusia…”), spotkanie autorskie
z Bartłomiejem Kieżunem, autorem i dziennikarzem kulinarnym, gotującym antropologiem kultury.
Absolwentem Krakowskiej Szkoły Sommelierów i Academia Barilla w Parmie. Dwukrotnym zdobywcą
Nagrody Magellana, którą nagrodzono „Italię do zjedzenia” i „Portugalię do zjedzenia”. Laureatem
World Gourmand Cookbook Awards za książkę Stambuł do zjedzenia.
Festiwal „Inspirowane Górami” im. Ewy i Macieja
Berbeków
Festiwal interdyscyplinarny "Inspirowane Górami..."
organizowany jest przez Burmistrza 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.
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Edycja była poświęcona transcendencji. Odbył się koncert wspaniałego kompozytora i pieśniarza
Grzegorza Turnaua. Podczas Festiwalu odbyła się prapremiera książki Beaty Sabały – Zielińskiej „TOPR
2. Nie każdy wróci”. Praktykę pracy w TOPRze pokazał podczas swojej plenerowej wystawy Maciej
Gąsienica, ratownik TOPR w latach 1965–1997 i artysta fotografik, który w Kinie Miejsce podzielił się
swymi wspomnieniami i doświadczeniami związanymi z akcjami ratowniczymi. Spotkanie było
połączone z projekcją filmu w reżyserii Jerzego Porębskiego pt. „Ratunek nadchodzi z nieba”. Kolejnymi
wystawami Festiwalu były„Tatry z lotu ptaka” na fotogramach Adama Brzozy oraz wystawa malarstwa
Beaty Bugaj-Tomaszewskiej i Małgorzaty Drozd-Witek, laureatek 2. Ogólnopolskiego Konkursu
Malarskiego „Moje Zakopane, połączona z oprowadzaniem kuratorskim.
Pierwszy raz podczas Festiwalu najmłodsi mieszkańcy miasta mieli możliwość odbyć wycieczkę
z przewodnikiem Pawłem Skawińskim w Tatry, a także wziąć udział w zajęciach wspinaczkowych pod
kierunkiem instruktorów z Klubu Wysokogórskiego Zakopane.
Mikołajkowy miejski festyn rodzinny
Zgromadził bardzo dużą liczbę uczestników. Po dwuletniej przerwie dzieci znowu mogły spotkać się ze
Świętym Mikołajem, otrzymać prezenty, posłuchać koncertów, pobawić się w zimowe gry, a także
nabyć wspaniale przygotowane przez zakopiańskie szkoły drobne, świąteczne upominki. Dużą atrakcją
była wenecka karuzela, po raz pierwszy zaprezentowana w Zakopanem. W organizację wydarzenia
włączyły się Wydziały Urzędu Miasta Zakopane oraz jednostki podległe.
Otwarcie szopki Bożonarodzeniowej przy Urzędzie Miasta Zakopane
Odbyło się w dniu otwarcia sezonu zimowego z partnerskim miastem Sopot. W tym dniu odbył się
również wernisaż wystawy Arkadiusza Walocha „Malarski pamiętnik. Moje spotkania z Janem Pawłem
II” oraz koncert młodej Zakopianki Zofii Jakubiak. Wydarzenia zgromadziły liczną publiczność.
Otwarcie Sezonu Zimowego
Inauguracja sezonu zimowego to już tradycyjnie rozświetlenie pięknej, kilkumetrowej choinki na
najbardziej popularnym deptaku w Polsce - Krupówkach oraz symboliczne otwarcie sezonu dla
wszystkich miłośników białego szaleństwa i świątecznego wypoczynku pod Giewontem.
Koncert sylwestrowy w wykonaniu Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej
Od 18 lat, tradycyjnie w wieczór 31 grudnia
w Kinie Sokół Zakopiańczycy i przybyli Goście
żegnają stary rok Koncertem Sylwestrowym
w wykonaniu Tatrzańskiej Orkiestry
Klimatycznej pod dyrekcją Agnieszki Kreiner.
Gwiazdami koncertu pt. „Szampański koktajl
muzyczny” byli Barbara Gąsienica-Giewont solistka Teatru Muzycznego „Roma”
w Warszawie i Andrzej Lichosyt - solista
Teatru Rozrywki w Chorzowie.
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WYDARZENIA CAŁOROCZNE
ZCK – MGS: Zakopiańskie Targi Sztuki
Artystyczna oferta całorocznych Zakopiańskich Targów Sztuki jest znakomitą okazją do nabycia dzieł,
ukazujących różnorodne spektrum działalności twórczej artystów i twórców ze środowiska
zakopiańskich plastyków.
Ponadto Zakopiańskie Centrum Kultury wspiera promocyjnie wszelkie inne wydarzenia organizowane
w ciągu roku w przestrzeni Miasta Zakopane.
Ponadto współorganizowano następujące przedsięwzięcia:
• 36. Urodziny Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza,
• Zakopiańskie Prezentacje Artystyczne „Pępek Świata”,
• Spotkanie w salonie Państwa Wojtyłów w Wadowicach z tatrzańską choinką
IMPREZY KULTURALNE I MASOWE
• W roku 2021 wpłynęło 6 zgłoszeń organizacji imprez o charakterze kulturalnym.
• Zgłoszono 1 imprezę o charakterze masowym, która ostatecznie została odwołana.

ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM KULTURY
Najważniejszym obszarem działalności ZCK była
promocja Miasta Zakopane, realizowana przez m.in.
organizację wydarzeń, które bezpośrednio czerpią
z regionu lub wnoszą w jego potencjał wartości
z zewnątrz.
Zarządzanie w obecnej niepewnej i zmiennej sytuacji cechowało się tzw. intra-przedsiębiorczością.
W organizacji kulturalnej, jaką jest ZCK, planowano w roku 2021 wydarzenia w wersji A i B,
z publicznością i bez niej, nie rezygnując z organizacji wydarzeń, które są markami Miasta.
Rok 2021 to czas budowania linii programowej, nowej jednostki Stacja Kultura Zakopane. Obok
trafnych decyzji merytorycznych, podniesienia jakości informacji o Mieście, bardzo istotne było
zbudowanie wizerunku nowego miejsca.
Zrealizowano z sukcesem przestrzeń nowej – nowoczesnej informacji turystycznej, plan
wystawienniczy dla Galerii Stacja Kultura Zakopane, założenia aranżacyjne dla przestrzeni spotkań
i muzyki, tak aby w 2022 roku oddać produkt promocyjny budujący dobrą opinię o rozwoju miasta
i jego otwartości.
Programy Miejskiej Galerii Sztuki i Czerwonego Dworu zostały w ciągu ostatnich kilku lat prawidłowo
ukształtowane pod wybranego Odbiorcę z zachowaniem dbałości o jakość produktów
wystawienniczych i współpracę z partnerami zewnętrznymi oraz ze środowiskiem lokalnym.
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Aktywnie wykorzystano otwartą przestrzeń, jaka znajduje się w zasobach architektonicznych,
ale także naturalnych, również ze względu na sytuacje epidemiologiczne, które są własnością
społeczności Zakopanego i turystów.
Idea Kulturalnego Placu Niepodległości, grających przystanków, koncertów w bardzo nietypowych
plenerach była stale rozwijana.
W miejscach relaksu, zewnętrznych czytelniach, galeriach plenerowych w niewykorzystanej do tej pory
infrastrukturze miasta, udało się wykreować własność społeczną.

MIEJSKA GALERIA SZTUKI IM. WŁ. HR. ZAMOYSKIEGO
- DZIAŁANIA WYSTAWIENNICZO-EDUKACYJNE
Rok 2021 Miejska Galeria Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego
w Zakopanem rozpoczęła kontynuacją wystawy Litera – Idea i Forma
otwartej w październiku 2020 roku.

Litera – idea i forma - kontynuacja wystawy z 2020 roku -18 X 2020-12 III 2021
Wystawa zorganizowana w ramach Festiwalu Inspirowane
Górami oraz w nawiązaniu do 87. rocznicy nadania
Zakopanemu praw miejskich. Dzięki tej ekspozycji
prezentowana była sztuka pisania, fascynacja formą
i pięknem litery w kontekście historii bogactwa
piśmienniczego i kulturotwórczego Zakopanego. Wystawa
przygotowana w przestrzeni galerii, niestety w związku
z wprowadzonymi kolejnymi obostrzeniami, przez dużą
część czasu dostępna była wyłącznie online. Na stronie
internetowej oraz w mediach społecznościowych
prezentowane były dokumenty, zapiski, archiwa, projekty
liternicze i typograficzne.

Frekwencja:
450 fizycznie (2 II 2021-12 III 2021),
50 383 strona internetowa,
11 753 Facebook,
5 605 Instagram.
Czas trwania: dostępna dla
zwiedzających 29, online 118

Następną wystawą był Salon Marcowy 2021, prezentujący twórczość Józefa Wilkonia.

Frekwencja:
2992 fizycznie (4 V 2021-22 VII 2021),
82 207 strona internetowa,
130 231 Facebook,
11 090 Instagram.

Salon Marcowy 2021. Pokaz Filmów o Sztuce. Józef
Wilkoń – Ilustracja, Rzeźba, Film - 20 III 2021-22 VII
2021.

Salonowi Marcowemu towarzyszyła specjalna edycja
Pokazu Filmów o Sztuce. Oba projekty kulturalne
spoiła sylwetka jednego z najwybitniejszych artystów
polskich, Józefa Wilkonia – ilustratora, malarza,
Czas trwania: dostępna dla
zwiedzających 63,
rzeźbiarza, twórcy plakatów i scenografii teatralnych.
online 88
Artysta zilustrował ponad 200 książek dla dzieci.
Otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Towarzyszący
Salonowi Marcowemu Pokaz Filmów o Sztuce dał publiczności niespotykaną dotąd możliwość
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poszerzenia perspektywy wystawy poprzez głębszy wgląd w osobowość i warsztat Józefa Wilkonia.
W zaadaptowanej na potrzeby kinowe sali galerii, przez cały czas trwania wystawy odbywały się
projekcje filmowe Pokazu Filmów o Sztuce, prezentujące codziennie jeden film. Wernisaż wystawy
online odbył się 20 marca 2021 roku. Finisaż z udziałem gości odbył się dnia 10 lipca 2021 roku.
Wydarzenie uświetnił pokaz ilustratorski artysty. Zgromadzona publiczność miała również okazję
wysłuchać fragmentów książek zilustrowanych przez Józefa Wilkonia, które przeczytał Rafał
Królikowski.
Kolejnym projektem prezentowanym w przestrzeni galerii była wystawa Artyści Zakopiańscy 2021.
Artyści Zakopiańscy 2021 - 30 VII 2021-24 IX 2021
Udział w wystawie zakłada osobiste odniesienie się
artystów w dowolnych formach ekspresji
plastycznej do opisanych zjawisk i procesów.
Jednocześnie tegoroczna edycja odbywała się
w roku jubileuszowym dla budynku Bazaru
Polskiego, w którym mieści się Miejska Galeria
Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego. Bazar Polski
obchodził bowiem swoje 110-lecie.

Frekwencja:
2289 fizycznie,
46 328 strona internetowa,
124 561 Facebook,
9 657 Instagram

W październiku w MGS można było obejrzeć dzieła Laureatek 2. Ogólnopolskiego Konkursu
Malarskiego Moje Zakopane – Beaty Bugaj-Tomaszewskiej i Małgorzaty Drozd-Witek.
Moje Zakopane. Beata Bugaj-Tomaszewska, Małgorzata Drozd-Witek - 1 X 2021-30 X 2021

Frekwencja:
774 fizycznie,
27 159 strona internetowa,
30 289 Facebook,
1087 Instagram

Obie Panie otrzymały ex aequo Grand Prix Burmistrza
Miasta Zakopane w 2. Ogólnopolskim Konkursie
Malarskim „Moje Zakopane” w 2019 roku,
organizowanym przez Zakopiańskie Centrum Kultury,
Miejską Galerię Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego
w Zakopanem.

Kolejno, w przestrzeni galerii można było oglądać prace Ewy Fortuny na wystawie pt. Zapisane
w czasie.
Ewa Fortuna. Zapisane w czasie - 5 XI 2021-11 XII 2021
Frekwencja:

Za sprawą jubileuszowej wystawy w przestrzeni galerii
mieliśmy sposobność zobaczyć jej długoletni dorobek
twórczy i szeroki wachlarz wypowiedzi artystycznej od
epickich wielkoformatowych tkanin po intymne
kolażowe miniatury. Na wystawie zaprezentowano
prace stworzone na przestrzeni 50 lat.
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1 124 fizycznie,
22 029 strona internetowa,
29 367 Facebook,
1191 Instagram

Ostatnią ekspozycją otwartą w roku 2021 była prezentacja prac Arkadiusza Walocha Spotkanie
z Janem Pawłem II.
Arkadiusz Waloch. Spotkania z Janem Pawłem II - 18 XII 2021-28 I 2022
Ekspozycja prezentowała prace artysty z Cyklu Papieskiego, tworzonego na przestrzeni kilkudziesięciu
lat, ukazujące wyjątkową wrażliwość przy użyciu charakterystycznej ekspresyjnej kreski. Wystawa
połączona była z promocją albumu pod tym samym tytułem, wydanego końcem 2021 roku przez
Miasto Zakopane i Zakopiańskie Centrum Kultury.

Łączna frekwencja/ wizyty zwiedzających: 7 924
Strona internetowa MGS: 257 035
Facebook: 343 416
Instagram: 34 214

Łączna frekwencja on-line wszystkich
wydarzeń w MGS:
634 665

W roku 2021 MGS kontynuowało wirtualną prezentację ekspozycji. Każda z wystaw prezentowanych
w przestrzeni dostępna była również online, na stronie internetowej oraz w mediach
społecznościowych galerii.
W ramach współpracy z instytucjami kultury MGS użycza przestrzeń galeryjną dla zorganizowania
warsztatów, koncertów lub spotkań towarzyszących ważnym wydarzeniom kulturalnym w mieście
Zakopane.
Jak co roku, MGS we współpracy z Urzędem Miasta Zakopane współorganizowała Zakopiański Dzień
Dziecka z warsztatami Rybki i ryby. Podczas trwania 6. Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego
w galerii odbył się finisaż wystawy Salon Marcowy 2021. Pokaz Filmów o sztuce. Józef Wilkoń.
Ilustracja, Rzeźba, Film, który uświetnił pokaz ilustratorski artysty, Józefa Wilkonia oraz czytanie bajek
dla dzieci prowadzone przez aktora Rafała Królikowskiego.
Wśród tegorocznych wydarzeń znalazły się koncerty Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły
Artystycznej w ramach 44. Dni Muzyki Karola Szymanowskiego. W ramach obchodów 11 listopada
w MGS odbył się Koncert Pieśni Patriotycznych.
W trakcie trwania festiwalu Inspirowane górami w MGS miała miejsce prelekcja Adama Brzozy.

Frekwencja na innych wydarzeniach: 515
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CENTRUM KULTURY RODZIMEJ WILLA CZERWONY DWÓR
Działania wystawienniczo-edukacyjne w 2021 r.
„Świat kolorów Zenona Remiego”
Wystawa czynna od 11 grudnia 2020 do 19 marca 2021 r.
Kontynuacja wystawy z roku 2020. Wystawa akwarel „Świat kolorów”
zakopiańskiego architekta Zenona Remiego z okazji 50-lecia pracy twórczej.
Oprócz obrazów na wystawie prezentowane były jego kartki świąteczne oraz
ilustracje do książek dla dzieci. Rysunek i akwarela to pasja, której artysta
oddaje się z zamiłowaniem, w ciepły sposób utrwalając architekturę rodzimą,
ale także tę z innych zakątków Świata.
„Ojciec i syn. Paweł Karasek i Krzysztof Karasek”
Wystawa czynna od 26 marca 2021 do 27 czerwca 2021 r.
Wystawa malarstwa olejnego, malarstwa na szkle oraz ceramiki Pawła
Karaska (1930-2010) i jego syna – Krzysztofa Karaska, który zaprezentował
malarstwo na szkle. Wystawie towarzyszył katalog.
„Na rozdrożu. Adam Doleżuchowicz, Bożena Doleżuchowicz
Mickiewicz”
Wystawa czynna od 10 lipca do 3 września 2021 r.
Bożena Doleżuchowicz Mickiewicz, zakopiańska artystka, córka
Adama Doleżuchowicza (1923-2001) kontynuuje rodzinną tradycję.
Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w klasie rzeźby.
Przez wiele lat mieszkała w Szwecji. Po powrocie, zafascynowana
kulturą rodzimą, idąc w ślady ojca, tworzy witrochromię w swym własnym stylu. Fascynuje ją nie tylko
tematyka podhalańska, na szkle z upodobaniem maluje także anioły, kwiaty i ptaki.
Wystawa pokonkursowa „Oblicza Frasobliwego”
Wystawa czynna od 18 września do 30 października 2021 r.
W związku z sukcesem konkursu „Madonny Podhalańskie” zorganizowanego
w roku 2018, w 2021 r. zorganizowano ogólnopolski konkurs i wystawę, której
towarzyszyć będzie katalog. Zakopiańskie Centrum Kultury otrzymało dotację
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Etno Polska 2021.
„Polowace i polowacki” wystawa malarstwa na szkle Jolanty Pęksy
Wystawa czynna od 8 listopada 2021 do 11 grudnia 2021r.
Znana i uznana malarka na szkle, synowa Eweliny Pęksowej,
kontynuuje tradycyjne malarstwo na szkle. Dominująca tematyka to
polowanie, stosunkowo rzadko pojawiająca się w malarstwie na
szkle. Wystawie witrochromii towarzyszyły trofea i akcesoria
łowieckie z kolekcji Marka Pęksy.

59

„Tradycja naszym skarbem” Joanna i Wojciech
Łackowie
Wystawa czynna od 20 grudnia 2021 do 12 lutego
2022.

WYSTAWY PLENEROWE:
• „Czerwony Dwór i jego mieszkańcy”
Wystawa czynna do 13 czerwca oraz od 1 września do
3 stycznia 2022 r.
• „Wielka Krokiew. Od profanum do sacrum”
Wystawa czynna od 14 czerwca do 10 sierpnia 2021.

W ogrodzie Czerwonego Dworu od 25 września zamieszkały
„Pasące się owce” Bronisława Chromego. Właściciel użyczył
5 obiektów do wystawienia przy Czerwonym Dworze.

WYSTAWY DODATKOWE:
1. Wystawa Adwentowo - Bożonarodzeniowa w Domu Polskim w Budapeszcie
Od 19 grudnia 2021 do 31 stycznia 2022 roku w budapeszteńskim Domu Polskim wystawa
fotograficzna o zakopiańskim malarstwie na szkle Adama Doleżuchowicza i Bożeny
Doleżuchowicz Mickiewicz pochodząca z Centrum Kultury Rodzimej "Czerwony Dwór"
w Zakopanem.
2. "Czerwony Dwór w oczach przedszkolaków"
Wystawa grupy Świstaki z Przedszkola nr 3 w Zakopanem – Czerwony Dwór
3. Wystawa zorganizowana przez Wydział Kultury UM Zakopane: Portret folkloru świata.
Zdjęcia Jerzego Kosiuczenki.
Warsztaty edukacyjne
Warsztaty sztuki i rękodzieła podhalańskiego wpisały się już na stałe do kalendarza Centrum Kultury
Rodzimej w willi Czerwony Dwór. W ostatnim kwartale 2021 roku odbywały się następujące zajęcia:
• malowanie na tkaninach – prowadziła Anna Buńda-Dorula
• haft kolorowy – prowadziła Anna Michalik
• malarstwo na szkle – prowadziła Jolanta Pęksa
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•

haft koralikowy – prowadził Andrzej Siekierka

Ponadto Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór
zorganizowało warsztaty malarstwa na szkle, które prowadziła
Marta Walczak Stasiowska w Nowym Sączu podczas Kongresu
Regionów w październiku 2021.
DOTACJE
Zakopiańskie Centrum Kultury startując w konkursach
otrzymało dwie dotacje na złożone projekty działań w Centrum
Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór. Dotację ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu EtnoPolska 2021 na
realizowany w Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór projekt „Oblicza Frasobliwego.
Konkurs, wystawa, katalog”. Dotacja na zadanie o charakterze ogólnopolskim zostało dofinansowane
w kwocie 33 000 złotych.
Druga dotacja w wysokości 20.000 złotych
została przyznana ze środków Ministra
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
w ramach programu „Kultura ludowa
i tradycyjna” na rok 2021 na wykonanie
albumu „Zakopiańskie malarstwo na
szkle. Adam Doleżuchowicz. Bożena
Doleżuchowicz Mickiewicz”, stanowiące
kontynuację serii wydawniczej. Będzie to trzeci już tom o zakopiańskim malarstwie na szkle dotowany
z programu ministra kultury, a wydawany przez ZCK.` Kolejne ukazały się
w latach 2018 (Zakopiańskie malarstwo na szkle. Zdzisław Walczak,
Marta Walczak-Stasiowska) i 2019 (Zakopiańskie malarstwo na szkle.
Władysław Walczak-Baniecki. Barbara Baniecka- Dziadzio, Bogdan
Dziadzio). Album dokumentujący twórczość Adama Doleżuchowicza
(1923-2001) i Bożeny Doleżuchowicz Mickiewicz jest trzecim z kolei
ukazującym malarstwo na szkle w relacji ojciec-córka. Promocja albumu
odbyła się w Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór oraz
w zaprzyjaźnionych instytucjach: Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom
Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej
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PTTK w Krakowie, Gminne Centrum Kultury Regionalnej w Kościelisku. Przy okazji wydania albumu
powstał film o Adamie Doleżuchowiczu i Bożenie Doleżuchowicz Mickiewicz:
https://www.youtube.com/watch?v=tQWX4mqDt4g.

FREKWENCJA W 2021 R.
Rok 2021 to kolejny rok, w którym również instytucje kultury miały ograniczoną działalność ze względu
na zagrożenie wirusem SARS-CoV-2. Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór było nieczynne
dla zwiedzających w styczniu oraz od 20 marca do 3 maja. W tym czasie działalność wystawiennicza
odbywała się w formie on-line.
MIESIĄC
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem

ILOŚĆ ZWIEDZAJĄCYCH
0
346
230
0
823
1160
1324
2010
1575
1440
660
770
10 338

W Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór działa od trzech lat Galeria Sztuki Ludowej. Cieszy
się niesłabnącym powodzeniem i zainteresowaniem nie tylko turystów, ale także mieszkańców
Zakopanego i Podhala. Wracają do tego miejsca stali bywalcy z całej Polski, gdyż Galeria daje
gwarancję zakupu wyrobów autentycznych, wytwarzanych na Podhalu. To także wyraz troski
o materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Zakopanego i Podhala. Jest to tym bardziej
istotne, że znacząca większość twórców nie prowadzi działalności gospodarczej, swoje prace wykonuje
w zaciszu swych domostw, są to prace jednostkowe, indywidualne, najczęściej niepowtarzalne.
Prezentowane przedmioty wzbudzają duże zainteresowanie i dzięki objaśnieniom pracowników
Centrum Kultury Rodzimej turyści zapoznają się ze specyfiką sztuki Podhala. W następstwie są także
w stanie rozróżnić lokalne rękodzieło od wyrobów produkowanych masowo.
Ponadto w Czerwonym Dworze odbyły się:
• Konferencja prasowa na otwarcie sezonu letniego,
• 52. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich:
− wernisaż wystawy fotografii Jerzego Z. Kosiuczenko "Portret Folkloru Świata. Moje
spojrzenie",
− ogłoszenie wyników 50. Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Tadeusza Staicha,
− promocja książki Dominiki Ćosić "Balkan Express".
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−

•

•

konferencja naukowa „Od snopka do talerza.
Zwyczaje i pieśni rolnicze, pasterskie
i biesiadne.",
Czerwony
Dwór
gościł
także
muzealników
i konserwatorów z całej Polski w ramach konferencji
zorganizowanej w Zakopanem (około 200 osób).
Nagranie programu „Moda na język polski”.

Wydawnictwa:
• katalog „Ojciec i syn. Paweł Karasek i Krzysztof Karasek”
• folder „Na rozdrożu” Adam Doleżuchowicz, Bożena Doleżuchowicz Mickiewicz
• katalog „Oblicza Frasobliwego”
• album „Zakopiańskie malarstwo na szkle. Adam Doleżuchowicz, Bożena Doleżuchowicz
Mickiewicz”
• katalog „Polowace i polowacki” Jolanta Pęksa
• katalog „Tradycja naszym skarbem” Joanna i Wojciech Łackowie

NOWY DZIAŁ ZCK STACJA KULTURA ZAKOPANE
Nowy obiekt, nowe zadania – ZCK otrzymało w maju 2021 roku
w zarząd i nadzór nad działalnością budynek na terenie
Centrum Komunikacyjnego Miasta Zakopane. Zaniedbany do
tej pory obiekt otrzymał dofinansowanie na stworzenie nowej
infrastruktury na terenie zabytkowego Dworca PKP, w ramach
projektu: „Modernizacja zabytkowych budynków Dworca PKP
w Zakopanem na cele gospodarcze i kulturalne”.
Budynek, który UMZ powierza obecnie ZCK, nazwaliśmy dla
potrzeb promocji aktywności w nim realizowanych STACJA
KULTURA ZAKOPANE. Stacja to miejsce dotarcia do celu, do
Zakopanego w poszukiwaniu emocji, wrażeń, odpoczynku.
Stacja to także początek podróży dla oferty z Zakopanego:
muzycy, plastycy, młodzi twórcy tutaj mają szansę, dzięki
wsparciu Miasta, wyruszyć w podróż z bagażem swoich
talentów. Założono w projekcie, iż cała powierzchnia objęta dofinansowaniem - piwnica, parter
i pierwsze piętro - będzie pełnić funkcje kulturalne.
W przyszłości w budynku świadczone będą usługi o charakterze kulturalnym (wystawy, koncerty,
warsztaty) nawiązujące do historii dworca i klimatu przedwojennego Zakopanego, w szczególności
nawiązujące do dorobku wielkich postaci i artystów związanych z Zakopanem. Ponadto zostanie tam
zlokalizowana informacja turystyczno – kulturalna. Z założenia będzie to oferta dostępna
dla mieszkańców regionu i turystów bezpłatnie.
Pomieszczenia administracyjne zlokalizowane w budynku mają funkcję pomocniczą
dla organizowanych w obiekcie działań kulturalnych. Planowana działalność gospodarcza
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jak np. dzierżawa pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni/klubu traktowana jest
wyłącznie jako uzupełnienie podstawowej działalności kulturalnej.
ROK 2021 - STACJA KULTURA ZAKOPANE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POPRAWA
KOMUNIKACJI: TURYSTA – PRZESTRZEŃ MIASTA
Nowoczesne Centrum Informacji Turystycznej
Od początku maja 2021 r. Zakopiańskie Centrum Kultury zaprasza do
nowej siedziby Centrum Informacji Turystycznej. W nowoczesnej
przestrzeni, zlokalizowanej w odrestaurowanym zabytkowym
budynku przy ulicy Chramcówki 35, na mieszkańców i turystów czeka
wygodne wnętrze, dostosowane również do potrzeb osób
niepełnosprawnych, oraz kompetentna i przyjazna obsługa.
Centrum Informacji Turystycznej wyposażone jest także w szereg
nowoczesnych urządzeń multimedialnych:
•

•

•

Na pięciu dotykowych ekranach, dzięki specjalnie stworzonej aplikacji, turysta może zapoznać
się z mapą Zakopanego, na której zaznaczonych jest ponad 40 obiektów wpisujących się
w Szlak Stylu Zakopiańskiego. Każdy obiekt ma opis merytoryczny oraz dokumentację
zdjęciową, a także kod QR, który po zeskanowaniu poprzez urządzenie mobilne pozwala
zabrać ze sobą niezbędne informacje na telefon.
Poza mapą użytkownik może także zaznajomić się z kalendarzem wydarzeń jakie
są organizowane w mieście w najbliższych tygodniach, a także sprawdzić pogodę we
wszystkich rejonach Zakopanego i w Tatrach.
Dla osób chcących przemieszczać się po mieście komunikacją miejską, opracowano rozkład
jazdy, który jest zsynchronizowany w czasie, co pozwala osobie korzystającej z ekranu
zobaczyć za ile minut odjeżdża najbliższy autobus. Aplikacja jest dostępna również w języku
angielskim.

Z uwagi na bardzo dużą ilość zapytań dotyczącą możliwości zakupu wycieczek jednodniowych,
karnetów na stoki narciarskie, czy też na poszczególne atrakcje turystyczne, Miasto Zakopane oraz
Zakopiańskie Centrum Kultury stworzyło możliwość nabycia ww. usług. Pozwoli to turyście
przybywającemu do Zakopanego w jednym miejscu zaznajomić się z bogatą ofertą turystyczną
i jednocześnie zakupić wybrane przez siebie atrakcje.
Dzięki współpracy z TOPR-em Zakopiańskie Centrum Kultury pozyskało
monitor, na którym wyświetlane są aktualne warunki w Tatrach,
widok z kamer, spoty dotyczące bezpieczeństwa, a także numery
alarmowe w górach.
Monitor zlokalizowany w miejscu bezpośredniej obsługi turystów
informuje o wydarzeniach organizowanych w Zakopanem w formie
spotów reklamowych, a także daje możliwość prezentacji plakatów,
czy też materiałów graficznych.
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Dzięki darmowej streﬁe Wi-Fi każdy turysta bez przeszkód może tu także skorzystać z Internetu.
W przestrzeni Informacji Turystycznej każdy znajdzie swoje miejsce na odpoczynek. Ciekawe materiały
do przejrzenia znajdą również dzieci.
Osobom odwiedzającym Centrum czas umili wyświetlana na ścianie pomieszczenia projekcja
archiwalnych zdjęć Zakopanego, skupiona wokół historii zakopiańskiego dworca PKP i obecnej siedziby
Centrum Informacji.
W przestrzeni CIT-u znajduje się również galeria „Gazduś” –
prezentująca tradycyjne wyroby artystyczne i użytkowe związane
z regionem Podhala. Można tu nabyć niepowtarzalny upominek
i ręcznie robioną pamiątkę z Zakopanego.
Już dziś nowe Centrum Informacji Turystycznej to przestrzeń
nowoczesna, odpowiadająca europejskim standardom.
Bazując na danych i wnioskach pozyskanych z raportów z lat
ubiegłych - gdzie jako główny cel przyjazdu akcent pada
na szeroko rozumiany wypoczynek, zwiedzanie zabytków
czy aktywną turystykę, opracowaliśmy i wydrukowaliśmy
bezpłatne materiały promocyjne, starając się odpowiednio
dopasować je do oczekiwań odbiorców, które są udostępniane w
przestrzeni CIT, a są to m.in.:
• mapy Zakopanego z opisem atrakcji
• ulotki tematyczne promujące poszczególne sezony z zapowiedziami wydarzeń
• miesięcznik „Informator Zakopiański” – cykliczne wydawnictwo stanowiące kompendium
wiedzy o wydarzeniach kulturalnych i sportowych w Zakopanem
• pozyskaliśmy nowe materiały z UMWM w ramach projektu MSIT, w różnych językach,
dedykowane różnym grupom odbiorców, opisujące i rekomendujące atrakcje Małopolski
i Zakopanego, z uwzględnieniem zauważalnych trendów w zakresie aktywnego spędzania
czasu.
Na przestrzeni 2021 r. w ramach obsługi ruchu turystycznego, podejmowaliśmy również nowe
inicjatywy:
• przeprowadziliśmy badanie ruchu turystycznego w okresie sezonu (czerwiec-październik)
na grupie turystów odwiedzających CIT, w oparciu o opracowaną własną ankietę, w celu
pozyskania opinii na temat Zakopanego i jego oferty turystycznej.
• wdrożyliśmy plany ZCK dot. sprzedaży komercyjnej dla przedsiębiorców chcących promować
swoją działalność w mieście, w oparciu o przestrzeń reklamową, którą ZCK dysponuje
tj.: w informatorze miejskim Zakopane.pl, na portalu www.zakopane.pl w strefie turystycznej,
na mapach panoramicznych w formie pinezek, na urządzeniach multimedialnych w nowym
Centrum Informacji.
• Współpracowaliśmy z wieloma podmiotami m.in. z Urzędem Marszałkowskim w ramach
wznowienia zakończonego w 2020 r. projektu MSIT i przygotowania do certyfikacji,
Małopolską Organizacją Turystyczną (współpraca w zakresie różnego rodzaju działań
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promocyjnych, przede wszystkim
www.visitmalopolska.pl) Polską
turystycznymi i tour operatorami,
w góry”), instytucjami kultury
i informacyjnych.

przy aktualizacji materiałów drukowanych, strony
Organizacją Turystyczną, zakopiańskimi biurami
TPN (uczestniczymy od 2015 r. w projekcie „Gotowi
w zakresie wymiany materiałów promocyjnych

Pomimo kolejnego trudnego okresu dla turystyki, jakim był stan pandemii, trwający w ciągu całego
2021r., Zakopane cieszyło się niesłabnącym zainteresowaniem turystów. Po okresie dużych
ograniczeń na początku roku, sezon letni (czerwiec -wrzesień) stanowił duże odbicie pod względem
frekwencji. Wskazują na to dane TPN ze sprzedaży biletów wstępu ,które potwierdzają kolejny rekord
frekwencji, nienotowany dotąd w latach ubiegłych, ponad 4,6 mln w skali roku, gdzie w samym tylko
sierpniu sprzedano ponad 1 milion biletów. Monitoring wejść, prowadzony w naszym CIT, również
potwierdza tę tendencję.
W miesiącach od maja do grudnia 2021 r. nowy punkt informacji przy ul. Chramcówki odwiedziło
22 551 osób, w tym 4 432 obcokrajowców, wśród których dominowali Niemcy, Hiszpanie, Francuzi,
Holendrzy, Węgrzy. Największy ruch odnotowaliśmy w miesiącach od czerwca do września – 19 304,
w tym 3 794 turystów zagranicznych.
W trakcie badań ankietowych turyści bardzo wysoko ocenili poziom obsługi i jakość nowego obiektu.

WYDAWNICTWA, FILMY PROMOCYJNE, NAGRANIA AUDIO DOTYCZĄCE MIASTA
•
•
•

Film promocyjny o Kumoterkach- współprodukcja ze Związkiem Podhalan O. Zakopane.
Księga kulinarna Górali Świata – współwydanie z ZCK - 52 MFFZG.
Zakopane w 100-lecie III Powstania Śląskiego - współwydanie z TG Sokół. Gniazdo
w Zakopanem.

REMONT RZEŹBY „ORBITY” AUTORSTWA HENRYKA BURZCA, PRZY UL. KOŚCIUSZKI
W ramach programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla
Niepodległej – 2021” na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy rzeźbie plenerowej
autorstwa Henryka Burzca pt. „Orbity”. W ramach środków własnych zaangażowano kwotę 20 400 zł.
(w tym opracowanie programu i kosztorysu prac konserwatorskich do wniosku, promocja projektu
i częściowe pokrycie kosztów prac konserwatorskich). W wyniku postepowania przetargowego
całkowita kwota renowacji wyniosła 175 800 zł, z tego z dotacji zostało pokryte 155 400 zł.
Utworzono zakładkę na stronie internetowej miasta
zakopane.pl z informacją o Artyście oraz częścią edukacyjną dla
najmłodszych.
NAGRODY BURMISTRZA
Doroczne Nagrody Burmistrza otrzymali: Lesław Dall, Antoni
Grabowski, Anna Wende- Surmiak. Nagrodę Literacką otrzymali
Dariusz Kortko i Jerzy Porębski za książkę „Berbeka. Życie
w cieniu Broad Peak” Wydawnictwa Agora.
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WSPÓŁPRACA MIASTA ZAKOPANE Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY
I TRADYCJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Współpraca w roku 2021 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;
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 zadań publicznych odbywa się w trybie ogłaszanego przez Burmistrza Miasta
Zakopane otwartego konkursu ofert lub w trybie zamówienia publicznego.
W 2021r. na przedmiotowe zadania przeznaczono kwotę 450 000 zł, a wykorzystano środki
w wysokości 423 266,62 zł w następujący sposób:
Organizacja festiwali, koncertów, konkursów, przeglądów, plenerów, warsztatów, konferencji,
wystaw artystycznych i historycznych oraz spektakli teatralnych

LP

NAZWA PODMIOTU

1.

Stowarzyszenie Kalatówki Art.

2.

Stowarzyszenie im. Mieczysława
Karłowicza w Zakopanem

3.

Stowarzyszenie Spotkania z Filmem
Górskim

TYTUŁ OFERTY
XXV Twórcze spotkania młodych
muzyków jazzowych - jazz Camping
Kalatówki 2021
w okresie od 27 września do 3
października 2021
Koncert Finałowy i „Kluby Rozmów na
Szczytach” w XII edycji
Międzynarodowego Festiwalu „Muzyka
na Szczytach”
w Zakopanem
Moc Gór Festiwal
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WYKORZYSTANA
DOTACJA

16 875 zł

15 000 zł

30 000 zł

4.

Tatrzańska Fundacja Muzyczna

5.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.
Gniazdo w Zakopanem

6.

Fundacja Andrzeja Brandstattera Pro
Artis

7.

Stowarzyszenie Akademia Młodego
Artysty

8.
9.

Fundacja Zakopiańczycy.
W poszukiwaniu tożsamości
Stowarzyszenie twórczo artystyczno
projektowe KREACJA

10.

Stowarzyszenie im. Mieczysława
Karłowicza w Zakopanem

11.

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum
Narodowego w Krakowie

Koncert „Kardynał Stefan Wyszyński
in Memoriam”
Wojciech Korfanty Wielki Obywatel
Zakopanego. 100.Rocznica wybuchu
III Powstania Śląskiego
„Idom casy” – warsztaty muzyczne

15 500 zł

24 000 zł

34 891,62 zł

Warsztaty pt. „Kamienne obrazy”.
Mozaika artystyczna dla zakopiańskich
dzieci zakończone wystawą
XI Zakopiańskie Spotkania
Antropologiczne „Jutro”
XVII Elektroniczne Zaduszki
Koncert zespołu Atom String Quartet
w ramach obchodów 145 rocznicy
urodzin Mieczysława Karłowicza
Karol z Atmy. Siła muzyki.
Dźwięk i słowo

8 000 zł

5 000 zł
10 000 zł

30 000 zł

10 000 zł

Wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych książek i czasopism
1.

Fundacja Kulturalny Szlak

2.

Fundacja Zakopiańczycy.
W poszukiwaniu tożsamości

3.

Fundacja Antoniego Rząsy

4.

Stowarzyszenie Akademia Młodego
Artysty

5.

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie

Wydanie książki Hanny Pieńkowskiej
i Tadeusza Staicha „Drogami skalnej ziemi”
„Kartki z dziennika Zofii Forteckiej”opracowanie i przygotowanie publikacji
Publikacja katalogu „Marcin Rząsa. Rzeźba”
towarzysząca wystawie retrospektywnej
zakopiańskiego artysty rzeźbiarza Marcina
Rząsy
Wydanie tomu poetyckiego – wiersze
inspirowane twórczością Jana Kasprowicza,
laureatów konkursu poetyckiego „liryczna
POSA””
Pamiętnik Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego – tom 29

15 000 zł
9 000 zł

10 000 zł

3 000 zł

8 000 zł

Organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej
Związek Podhalan Oddział Zakopane

Prowadzenie zespołu "Małe Klimki"

9 000 zł

Parafia MB Objawiającej Cudowny
Medalik w Zakopanem-Olczy
Związek Podhalan Oddział Zakopane

Prowadzenie zespołu „Mały Giewont”

9 000 zł

Prowadzenie zespołu im. Klimka Bachledy

9 000 zł

Parafia MB Objawiającej Cudowny
Medalik w Zakopanem-Olczy

Prowadzenie Parafialnego Regionalnego
Zespołu „Giewont”

9 000 zł

1.
2.
3.
4.
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Upowszechnianie, promocja i popularyzacja kultury i sztuki

1.

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości
Jana Kasprowicza

2.

Związek Podhalan Oddział Zakopane

3.

Związek Podhalan Oddział Zakopane

4.

Związek Podhalan Oddział Zakopane
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół".
Gniazdo w Zakopanem

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Prowadzenie Muzeum Jana Kasprowicza
i Galerii Obrazów Władysława Jarockiego

44 000zł

Muzykanckie zoduski

0zł
Zwrot
w całości,
zadanie nie
odbyło się
0 zł
Zwrot
w całości,
zadanie nie
odbyło się
1 500zł

Podróż w Miejscu – podróże po kulturze

7 000zł

Święto ulicy Strążyskiej

Święto ulicy Kościeliskiej

Powiązanie historii o. Maksymiliana Marii
Kolbe z postacią Franciszka Gajowniczka
– więźnia Katowni Podhala Palace –
Stowarzyszenie Muzeum Walki i
w kontekście wydarzeń II Wojny
Męczeństwa "Palace" - Katownia Podhala
Światowej do realizowania Archiwum
Stowarzyszenia Muzeum Walki
i Męczeństwa „Palace” – Katownia
Podhala
Historia Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w kontekście wydarzeń II Wojny
Stowarzyszenie Muzeum Walki
Światowej do realizowania Archiwum
i Męczeństwa "Palace" - Katownia
Stowarzyszenia Muzeum Walki
Podhala
i Męczeństwa „Palace” – Katownia
Podhala dotycząca osób
przesłuchiwanych w Katowni
Nagrywanie rodzin osób, które
uczestniczyły w wydarzeniach II Wojny
Stowarzyszenie Muzeum Walki
Światowej do realizowania Archiwum
i Męczeństwa "Palace" - Katownia
Muzeum Palace, dotyczące osób, które
Podhala
były przesłuchiwane w siedzibie
Gestapow willi Palace w Zakopanem
Nagranie płyty CD zespołu im. Klimka
Związek Podhalan Oddział Zakopane
Bachledy
Fundacja „Zakopiańczycy.
Autorskie spotkania literackie „Czarne na
W poszukiwaniu tożsamości”
białym”
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9 000zł

15 000zł

7 000zł

9 000 zł
5 500 zł

Edukacja kulturalna

1.

Stowarzyszenie Przyjaciół
Twórczości Jana Kasprowicza

2.

Podhalański Uniwersytet III Wieku
w Zakopanem

3.

Fundacja Antoniego Rząsy

Wieczory na Harendzie
Edukacja i aktywizacja społeczna osób starszych
Cykl letnich warsztatów artystycznych
nawiązujących do twórczości Antoniego Rząsy

8 000 zł

30 000 zł
7 000zł

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 – 4 000 zł dla Zespołu im. Klimka Bachledy za koncert
kolędowy podczas Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych
• Bielińsko- Lędzińskie Stowarzyszenie Kultura dęta – koncert inscenizacja „Zakopane
w 100-lecie III Powstania Śląskiego” – 2 000 zł.
• Podhalański Uniwersytet 3 Wieku – Prezentacja książek podczas Festiwalu Literackiego
– 3 600 zł.
• Klub Wysokogórski Zakopane- zajęcia wspinaczkowe dla dzieci podczas Festiwalu
„Inspirowane górami” – 1 083 zł.
• TG „Sokół” – współorganizacja Festiwalu „Inspirowane górami” – 7 000 zł.
• Związek Podhalan O. Zakopane dla Zespołu im. Klimka Bachledy - koncert kolęd podczas
otwarcia szopki Bożonarodzeniowej przed Urzędem Miasta – 7 000 zł.
• Tatrzańska Fundacja Muzyczna – koncert sylwestrowy – 24 000 zł.
• Parafia MB Objawiającej Cudowny Medalik w Zakopanem – Olczy - koncert zespołu Giewont
w ramach Festiwalu Kolęd „Dobrze ześ sie Jezu pod Giewontem zrodziył…” - 7 000 zł.
W roku 2021 Miasto Zakopane uhonorowało działalność następujących organizacji pozarządowych
za szczególne osiągnięcia w zakresie upowszechniania i ochrony kultury przyznając nagrody
finansowe:
1. Związek Podhalan Oddział Zakopane – 5 000 zł – dla Zespołu im. Klimka Bachledy
za współorganizację i pełnienie funkcji gospodarza podczas 52 MFFZG
2. Parafia MB Objawiającej Cudowny Medalik – 5 000 zł – dla zespołu „Giewont”
za współorganizację i pełnienie funkcji gospodarza podczas 52. MFFZG oraz 10 000 zł z okazji
Jubileuszu Zespołu
3. Zespół regionalny Białodunajcanie i Hulajniki w wysokości po 2 000 zł za współorganizację
52. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich
4. Zespół Regle z Poronina jako nagroda za udział w MFFZG w Zakopanem – 3 000 zł.
5. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z niepełnosprawnością intelektualną
za współorganizację Zakopiańskich Mikołajek – 3 000 zł.
W 2021 r. całkowita kwota przekazana przez Miasto Zakopane organizacjom pozarządowym
dla zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji wyniosła 508 949,62 zł.
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DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W ZAKOPANEM
Rok 2021 był czasem niepewności oraz ograniczeń
spowodowanych trwającą pandemią. Nie wszystkie
zaplanowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana
Żeromskiego w Zakopanem przedsięwzięcia mogły być realizowane stacjonarnie. Część z nich odbyła
się w formie on-line. Należały do nich m.in. warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci, Narodowe
Czytanie czy autorskie spotkanie Literacka Odessa z Borysem Tynką zorganizowane w ramach
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, akcji promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy.
Lato obfitowało w wiele wydarzeń, a najważniejszym z nich była współorganizacja Zakopiańskiego
Festiwalu Literackiego, w ramach którego odbyły się liczne spotkania autorskie, warsztaty literackie,
koncerty, wystawy, targi książki oraz przyznanie Nagrody Literackiej Zakopanego.
Jesienne inicjatywy w Zakopiańskiej Bibliotece nawiązywały do tematyki górskiej, a jedną z nich było
m.in. spotkanie z Danutą Piotrowską wokół Historii początku zimowego himalaizmu, ten koncept
z kolei wpisał się w program VII Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem zorganizowano łącznie
75 imprez kulturalnych, edukacyjnych, w których wzięło udział łącznie 15 900 użytkowników.
Zostały zorganizowane m.in.:
• Czwartki Literackie dla dorosłych
• Czwartki Literackie dla dzieci i młodzieży
• Zakopiański Festiwal Literacki

•
•
•
•
•
•

lekcje biblioteczne
zajęcia, warsztaty: literackie, plastyczne
spotkania autorskie z pisarzami
promocje książek
wernisaże, wystawy
konkursy plastyczne
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WYBRANE DANE STATYSTYCZNE ZA ROK 2021
KSIĘGOZBIÓR OGÓŁEM
(KSIĄŻKI, CZASOPISMA, ZBIORY AUDIOWIZUALNE)
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
ZBIORY SPECJALNE
W TYM AUDIOBOOKI

161 527
153 241
4567
3719
2497

UŻYTKOWNICY BIBLIOTEKI, ODWIEDZINY, UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
LICZBA CZYTELNIKÓW
4 207
LICZBA ODWIEDZIN
36 775
LICZBA WYPOŻYCZEŃ KSIĘGOZBIORU OGÓŁEM
62 857
LICZBA WYPOŻYCZEŃ KSIĘGOZBIORU NA ZEWNĄTRZ
47 430
LICZBA EGZEMPLARZY UDOSTĘPNIONYCH NA MIEJSCU
15 427
ZAKUP KSIĄŻEK, CZASOPISM, ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH W VOLUMINACH
ZAKUP KSIĄŻEK
3 154
ZAKUP CZASOPISM
7
ZAKUP ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH
1 256
PRB Program Rozwoju Bibliotek
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem w 2021r. zakwalifikowała się do
4. rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Tym samym znalazła się w gronie 79 bibliotek z całej Polski.
Program Rozwoju Bibliotek wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli
lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje
zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek
to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego. Celem projektu jest tworzenie przestrzeni do zdobywania nowych
kompetencji, które pomogą zaprojektować sposób działania i zarządzania biblioteką w nowych
czasach.
W ramach projektu bibliotekarze
uczestniczyli w bezpłatnym cyklu szkoleń
praktycznych oraz otrzymali sprzęt.

MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, powierzonych na mocy Porozumienia z dnia
3 stycznia 2017 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską Zakopane „ w sprawie
powierzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków” oraz Aneksu do Porozumienia z dnia 5 września 2019 r.

72

W ramach realizacji zadań powierzonych w roku 2021 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
rozpatrzyło 163 sprawy, w tym 24 w formie uzgodnień/pozwoleń/decyzji administracyjnych,
zredagowano 306 pism w ramach realizacji zadań powierzonych z zakresu ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami.
Realizacja zadań własnych gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:
1. Podjęte uchwały:
1) Uchwała nr XXXI/382/2021 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w wysokości 86 000,00 zł brutto, na sfinansowanie
prac konserwatorskich restauratorskich lub robót budowlanych w obrębie zabytkowej willi
„Harenda" zlokalizowanej w Zakopanem na os. Harenda 12a, polegających na: remoncie
konserwatorskim więźby dachowej wraz z wymianą zniszczonego pokrycia dachowego
z gontu drewnianego na gont drewniany (50% powierzchni dachu),
2) Uchwała nr XXXI/383/2021 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w wysokości 20 000,00 zł brutto na sfinansowanie
prac konserwatorskich restauratorskich lub robót budowlanych w obrębie zabytkowej willi
"Jadwiniówka I", zlokalizowanej w Zakopanem przy ul. Zamoyskiego 32, polegających na:
remoncie dachu pulpitowego nad werandą wraz z wymianą zniszczonych elementów,
3) Uchwała nr XXXI/384/2021 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w kwocie 5 985,75 zł brutto, na sfinansowanie prac
konserwatorskich restauratorskich lub robót budowlanych w obrębie zabytkowej willi "Cicha",
zlokalizowanej w Zakopanem przy ul. Kościeliskiej 42, polegających na: impregnacji przeciw
korozji biologicznej dachu z nowo nabitych gontów świerkowych,
4) Uchwała nr XXXII/430/2021 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 września 1021 roku w sprawie
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w wysokości 12 194,21 zł brutto, na sfinansowanie
prac konserwatorskich restauratorskich lub robót budowlanych w obrębie zabytkowej willi
„Malinówka" zlokalizowanej w Zakopanem przy ul. Sobczakówka 9, polegających na: pracach
remontowo – naprawczych w obrębie dwóch kominów ceglanych, w części ponad dachem.
2. Realizacja uchwały nr LIV/778/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 12.09.2018r., w sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Zakopane na lata
2018-2021.
Od dnia przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Zakopane na lata 20182021, tj. od 12.09.2018 r. realizowane są określone w Programie Priorytety oraz Kierunki Działań,
mające na celu osiągnięcie celu strategicznego programu, tj.: OCHRONA I ZACHOWANIE ZASOBÓW
DZIEDZICTWA, BUDUJĄCYCH TOŻSAMOŚĆ MIESZKAŃCÓW ORAZ MIEJSCA.
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OCENA REALIZACJI ZA ROK 2021:
Priorytet I: Ochrona zasobów dziedzictwa.

KIERUNKI
DZIAŁAŃ

Poprawa stanu
zachowania
zabytków
i powstrzymanie
procesów ich
degradacji.

ZADANIA

LICZBA/ ILOŚĆ

Kontynuacja udzielania dotacji
z budżetu gminy na prace
konserwatorskie
i restauratorskie oraz roboty
budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru
zabytków.

5
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CHARAKTER/RODZAJ
DZIAŁAŃ/KOMENTARZ

1.

Dotacja w wysokości
86 000,00 zł brutto,
na sfinansowanie prac
konserwatorskich
restauratorskich lub robót
budowlanych
w obrębie zabytkowej willi
„Harenda" zlokalizowanej w
Zakopanem na os. Harenda 12a,

2.

Dotacja w wysokości 20 000,00 zł
brutto, na sfinansowanie prac
konserwatorskich
restauratorskich lub robót
budowlanych w obrębie
zabytkowej willi "Jadwiniówka I",
zlokalizowanej w Zakopanem przy
ul. Zamoyskiego 32,

3.

Dotacja w wysokości 5 985,75 zł
brutto, na sfinansowanie prac
konserwatorskich
restauratorskich lub robót
budowlanych w obrębie
zabytkowej willi "Cicha",
zlokalizowanej w Zakopanem przy
ul. Kościeliskiej 42,

4.

Dotacja w wysokości 12 194,21 zł
brutto, na sfinansowanie prac
konserwatorskich
restauratorskich lub robót
budowlanych zabytkowej willi
„Malinówka" zlokalizowanej
w Zakopanem przy
ul. Sobczakówka 9.

Opracowanie stosownej
uchwały umożliwiającej
udzielanie dotacji z budżetu
gminy na prace
konserwatorskie
i restauratorskie oraz roboty
budowlane przy zabytkach
wpisanych do gminnej
ewidencji (GEZ).

0

Monitorowanie stanu
zachowania obiektów
zabytkowych wpisanych do
rejestru zabytków,
stanowiących mienie miasta
Zakopane, podejmowanie
działań mających na celu
zabezpieczenie obiektów,
a następnie przeprowadzenie
stosownych działań
remontowych, w tym
współpraca podczas
aplikowania o środki na
remont.

na bieżąco

Partycypacja w inicjowanych
działaniach, mających na celu
pozyskiwanie funduszy oraz
udzielania wsparcia
finansowego z budżetu gminy
dla zadań związanych
z ochroną bądź wymianą
historycznych pokryć
dachowych, tj. gont oraz
dachówka ceramiczna.

1

2
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Zrezygnowano z zamiaru utworzenia
uchwały.

Na bieżącą monitorowane są prace przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
oraz gminnej ewidencji zabytków,
stanowiących mienie miasta Zakopane.
W ramach zadań własnych gminy,
powołano Komisję ds. renowacji
zabytkowych kapliczek i krzyży
przydrożnych, zlokalizowanych na terenie
miasta Zakopane – przeprowadzono
konserwację i renowację:
- krzyża przydrożnego z końca XIX w.,
zlokalizowanego przy ul. Guty
(w rejonie kładki do Muzeum Jana
Kasprowicza na Harendzie) - dz. nr ew. 1/7
obr. 48,
-krzyża na os. Janosówka z 1931r. - dz. nr
ew. 55/2 obr. 71,
W ramach udzielanych dotacji
sfinansowano pokrycie dachowe
z gontu naturalnego dla 1 obiektu
wpisanego do rejestru zabytków (willa
„Harenda” Muzeum Jana Kasprowicza na
Harendzie).

Podejmowanie
działań
ochronnych,
zapobiegających
niszczeniu
zabytków.

Systematyczne
przeprowadzanie kontroli
przestrzegania i stosowania
przepisów dotyczących
ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami, a następnie
wydawanie pokontrolnych
zaleceń konserwatorskich.

na bieżąco

Na bieżącą kontrolowany jest stan
zachowania obiektów, będących
w stanie zagrożenia bądź interwencyjne
kontrole po złożeniu zawiadomienia
o możliwości niszczenia zabytku.

Bieżące podejmowanie działań
w sytuacjach zagrożenia
obiektów bądź obszarów
zabytkowych poprzez
niszczenie, uszkadzanie
zabytków nieruchomych,
zawiadamianiem stosownych
organów;

6

4 – zawiadomienia do organów ścigania
tytułem wykroczeń z art. 112 ustawy
z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami – o niszczeniu
parku kulturowego (dotyczy Parku
Kulturowego Kotliny Zakopiańskiej),
2 – zawiadomienia do organów ścigania
w związku
z uszkadzaniem zabytku nieruchomego

OCENA REALIZACJI ZA ROK 2020:
Priorytet II: Wzmocnienie narzędzi ochrony krajobrazu kulturowego oraz świadome kształtowanie przestrzeni.

KIERUNKI
DZIAŁAŃ

Zintegrowana
ochrona
dziedzictwa
kulturowego
oraz środowiska
przyrodniczego.

CHARAKTER/RODZAJ
DZIAŁAŃ/KOMENTARZ

ZADANIA

LICZBA/ILOŚĆ

Formułowanie wniosków oraz
uwag podczas opracowywania
nowego studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy.

0

Do Biura MKZ nie wpłynęły żadne wnioski
o sformułowanie uwag
w związku z przystąpieniem do prac nad
nowym studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy.

0/1

Do Biura MKZ nie wpłynęły żadne wnioski
o uzgodnienie zmian w obowiązujących
lub opracowywanych planach
miejscowych.

Współpraca podczas
opracowywania nowych
miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego oraz
weryfikacja uchwalonych
miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego w zakresie
obowiązujących zagadnień
związanych z ochroną
zabytków.

Do Biura MKZ wpłynął 1 wniosek
o sformułowanie postulatów/ treści
ustaleń do projektu studium
uwarunkowań w zakresie ochrony
konserwatorskiej.
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Formułowanie treści oraz
wprowadzanie nowych,
bardziej uszczegółowionych
zapisów w miejscowych
planach zagospodarowania
przestrzennego/ studium
uwarunkowań zwiększających
ochronę obiektów oraz
obszarów zabytkowych,
chroniących cenne
przestrzenie miasta;

0/1

Wdrożenie form ochrony
mających na celu zachowanie
oraz utrwalenie panoram oraz
przedpoli ekspozycji zarówno
pojedynczych obiektów jak
i całych krajobrazów
kulturowych;

0

Kierunek działania niemożliwy do
zrealizowania bez zmiany zapisów
obowiązujących zapisów w mpzp,
w zakresie ograniczenia parametrów
i intensywności dopuszczonej zabudowy.

0

Kierunek działania niemożliwy do
zrealizowania bez zmiany obowiązujących
zapisów w mpzp, w zakresie ograniczenia
parametrów i intensywności dopuszczonej
zabudowy.

1

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
zostało powołane w skład zespołu
zadaniowego ds. sporządzenia projektu
uchwały w sprawie ustalenia zasad
i warunków sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń
w celu utworzenia uchwały w sprawie
ustalenia 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; uchwała została ukończona,
a BMKZ przedłożyło wiele uwag, zwłaszcza
w zakresie ochrony zabytkowych
przestrzeni oraz obiektów.

Do Biura MKZ wpłynął 1 wniosek
o sformułowanie postulatów/ treści
ustaleń do projektu studium
uwarunkowań w zakresie ochrony
konserwatorskiej.

Ochrona istniejących
krajobrazów kulturowych oraz
wyznaczanie nowych.

Ochrona
krajobrazu
kulturowego
poprzez
standaryzację
elementów
przestrzeni
miejskiej.
Rozszerzenie
zasobu
i ochrony
dziedzictwa
kulturowego.

Do Biura MKZ nie wpłynęły żadne wnioski
o uzgodnienie zmian w obowiązujących
lub opracowywanych planach
miejscowych.

Współpraca w zakresie
formułowania wniosków oraz
treści zawartych w tzw.
uchwale reklamowej, w tzw.
księdze standardów dla gminy
Zakopane, mającej na celu
wyeliminowanie z przestrzeni
miejskiej elementów
niszczących krajobraz
kulturowy.
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Konsekwentne wypracowanie
wysokiej jakości estetycznej
dla zabytkowego centrum
miasta oraz dla
poszczególnych dzielnic
(w zakresie kolorystyki
obiektów, użytych materiałów,
uporządkowania kompozycji
elewacji, ograniczenia
ilościowego reklam
i elementów obcych
stylistycznie).

na bieżąco

Inicjowanie kolejnych wpisów
do rejestru zabytków,
obiektów stanowiących
własność miasta.

2

W ramach zainicjowanego przez BMKZ,
wpisu obszarowego pn. historycznego
zespołu budowlanego zabudowy
letniskowo-wypoczynkowej w Zakopanem
na obszarze ograniczonym ul.
Witkiewicza, Jagiellońską, Kościuszki do
granicy z Górną Równią Krupową wraz
z dz.ew.nr 309/12 ( dokonanego decyzją
z dnia 30.12.2021r nr rejestru A-1513/M)
w ramach zespołu budowlanego/ jako
komponenty zespołu wpisano do rejestru
zabytków 64 budynki w tym 2 budynki
stanowiące własność gminy: d. Pensjonat
„Jerzewo”, drewniany z 1885 przy ul.
Jagiellońskiej 40 oraz willę „Łomnica”,
drewnianą z ok. 1890 przy ul. Jagiellońskiej
42.

Przyjęcie na terenie gminy
kolejnych wpisów
obszarowych do gminnej
ewidencji zabytków.

1

Dokonano 1 wpisu obszarowego do
gminnej ewidencji zabytków pn.
Historyczny układ urbanistyczny części
miasta Zakopane w granicach „Parku
Kulturowego obszaru ulicy Krupówki”; od
XVIII w.
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Bieżąca współpraca z jednostkami:
- Biuro Planowania Przestrzennego
- Wydział Mienia i Nadzoru
Właścicielskiego
- Wydział Drogownictwa i Transportu
- Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji
- Wydział Kultury
- Wydział Strategii i Rozwoju
- Zakopiańskie Centrum Kultury
W zakresie planowanych do montażu
elementów małej architektury –
ujednolicanie estetyczne i kolorystyczne
wprowadzanych elementów.

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

1-obszar,
64-budynki w
ramach zespołu
jako jego
komponenty,
2-budynki wpisy
indywidualne

Bieżąca współpraca z Wojewódzkim
Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie
oraz z Delegaturą w Nowym Targu,
weryfikacja obiektów w terenie,
typowanie obiektów i obszarów
najcenniejszych, przekazywanie informacji
niezbędnych do wpisu do rejestru, w tym
uzasadnienia merytoryczne, archiwalia
i materiały historyczne.

(w toku 1 wpis
obszarowy i 2
wpisy
indywidualne„Limba”
i „Sanato”).
0

Wnioskowanie o uznanie za
Pomnik Historii stylu
zakopiańskiego oraz Starego
Cmentarza „Zasłużonych” na
Pęksowym Brzysku wraz ze
Starym Kościółkiem i Kaplicą
Gąsieniców.

Zadanie do zrealizowania w przyszłych
latach, działań jeszcze nie rozpoczęto.

OCENA REALIZACJI ZA ROK 2020:
Priorytet III: Promocja i edukacja dziedzictwa kulturowego służąca budowaniu tożsamości.

KIERUNKI
DZIAŁAŃ

Działania
informacyjne.

ZADANIA

LICZBA/ILOŚĆ

0/3

Poprawa dostępności do
poszczególnych obiektów
zabytkowych poprzez
odpowiednie oznakowanie
obiektów, dróg i szlaków
w sposób jednorodny.
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CHARAKTER/RODZAJ
DZIAŁAŃ/KOMENTARZ

W trakcie opracowania 3 szlaki:
1. Szlak obiektów odrestaurowanych
przy wsparciu finansowym gminy
oraz innych podmiotów.
2. Szlak miejsc martyrologii,
powiązany
z Muzeum Palace.
3. Szlak zabytków utraconych
w wyniku działań wojennych,
zwłaszcza w obrębie obecnego
PKK Krupówki, w wyniku
niemieckiej „Ordnungsaktion”
(powiązanie z Muzeum Palace).

Działania
edukacyjne.

Opracowanie systemu
informacji wizualnej w postaci
ustandaryzowanych tablic
pamiątkowych, zawierających
krótką informację na temat
historii obiektu, w tym
zwłaszcza na temat znanych
osób zamieszkujących dany
obiekt, np. poprzez włączenie
obiektów zabytkowych
w nowoutworzone szlaki
tematyczne, np. literacki,
artystyczny, bądź inne,
poprzez stworzeni
jednorodnych tablic
informacyjnych.

3

Jasne i czytelne
zaprezentowanie form
ochrony dziedzictwa
kulturowego w
podejmowanych dokumentach
strategicznych miasta.

1/1

2

Merytoryczne wsparcie
publikacji i wydawnictw,
traktujących o zasobach
dziedzictwa.

1/2

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.

W trakcie opracowania 3 spójne
stylistycznie wzorniki tablic dla
opracowywanych szlaków:
1. przy wsparciu finansowym gminy
oraz innych podmiotów.
2. Szlak miejsc martyrologii,
powiązany z Muzeum Palace.
3. Szlak zabytków utraconych
w wyniku działań wojennych,
zwłaszcza w obrębie obecnego
PKK Krupówki, w wyniku
niemieckiej „Ordnungsaktion”
(powiązanie z Muzeum Palace).

Gminny Program Opieki nad Zabytkami;
poprawiane Miejscowe Plany
Zagospodarowania Przestrzennego.

Koordynowanie oraz redagowanie treści do
kwartalnika dla mieszkańców.

Współpraca przy zrealizowanym:
- Kongres EKIR 2022 Kraków/Zakopane;
Współpraca przy planowanych do
zrealizowania:
- Kongres EKIR 2022 Kraków/Zakopane;
- Wieczór w Czerwony Dworze –
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
przy współorganizacji
z TONZ Zakopane.

na bieżąco

Bieżące udzielanie informacji na temat
dotacji w ramach funkcjonowania Biura
MKZ.
Redagowanie treści o możliwości
pozyskania dotacji do kwartalników UM
Zakopane.
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Promocja
i popularyzacja
dziedzictwa
kulturowego.

Wsparcie edukacji regionalnej
w zakresie dziedzictwa,
prowadzenie zajęć dla dzieci
przedszkolnych oraz szkolnych.

1

Współpraca z mediami
w zakresie promocji
dziedzictwa kulturowego
regionu oraz upowszechniania
działań związanych z opieką
nad zabytkami.

na bieżąco

Organizacja i wsparcie
konkursów oraz wystaw
związanych z dziedzictwem
kulturowym regionu Podhala.

0

Zadanie w roku 2021 nie było realizowane
z uwagi na współrealizację innego dużego
zadania o charakterze edukacyjnym , tj.
aktywne uczestnictwo w obchodach
Zakopane w 100 – lecie III Powstania
Śląskiego, wygłoszenie referatu na
konferencji popularnonaukowej „Miedzy
Zakopanem a Górnym Śląskiem, Wojciech
Korfantego życie prywatne i publiczne”,
prowadzenie oraz współprowadzenie
uroczystości.

- bieżąca współpraca z mediami;
- redagowanie treści w zakresie ochrony
zabytków do kwartalników UM Zakopane;

1/2

Organizowanie i wspieranie
konferencji i obchodów
związanych z dziedzictwem
kulturowym oraz innych
wydarzeń kulturalnych.

Zadanie planowane do zrealizowania
w następnych latach.

Współpraca przy zrealizowanym:
- Kongres EKIR 2022 Kraków/Zakopane;
Współpraca przy planowanych do
zrealizowania:
- Kongres EKIR 2022 Kraków/Zakopane;
- Wieczór w Czerwony Dworze –
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
przy współorganizacji
z TONZ Zakopane.
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SPORT, REKREACJA
I EDUKACJA
VII

SPORT, REKREACJA I EDUKACJA
ROZWÓJ I UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ
Trasy biegowe:
• Narciarska trasa biegowa Biały Potok o długości
5km /z odcinkami 1km, 2km, 3km, 4km/,
posiadająca homologację PZN z parametrami FIS,
utrzymywana jest ze środków finansowych Gminy
Miasta Zakopane od 1993 roku. Jednak dopiero od
1999 roku umowy dzierżawy są podpisywane na
okresy wieloletnie. Obecnie podpisanych jest
61 umów z 98 właścicielami działek na czas
określony do 2024 roku. Koszt dzierżawy w 2021 r.
wyniósł 81 791,12 zł. Profil i przebieg trasy
kształtowany jest w zależności od indywidualnych
wymagań właścicieli gruntów, po których
przebiega trasa w rejonie Wielkiej Krokwi, Białego
Potoku i Polany Spadowiec. Trasa utrzymywana
jest mechanicznie w okresie naturalnego opadu
śniegu:
• Śnieżono i utrzymywano mechanicznie na Górnej
Równi Krupowej narciarską trasę biegową
o długości 3-4km;
• Śnieżono i utrzymywano mechanicznie na Dolnej
i Górnej Równi Krupowej górki saneczkowe
w ramach śnieżnego parku.
Łącznie na renowację, śnieżenie i utrzymanie tras i górek śnieżnych wydatkowano kwotę
299 578,17 zł.
REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY, TURYSTYKI I REKREACJI;
UDZIELENIE DOTACJI DLA ZAKOPIAŃSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I STOWARZYSZEŃ
Dotacje przeznaczono na organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz
sportowców niepełnosprawnych, przygotowań i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich
i międzynarodowych imprezach sportowych oraz promocję sportu dzieci i młodzieży, z czego na:
1. Organizację
całorocznego
szkolenia
dzieci
W 2021 roku udzielono
i młodzieży uzdolnionych sportowo oraz sportowców
wsparcia finansowego
niepełnosprawnych przeznaczono 240 267,00 zł.
dla 22 klubów
2. Organizację i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych,
i stowarzyszeń
ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych,
na 54 realizowane
rekreacyjnych i turystycznych przeznaczono 147 258,00 zł.
oferty/zadania,
3. Promocję sportu dzieci i młodzieży oraz aktywności fizycznej
na łączną kwotę
seniorów przeznaczono 91 427,00zł.
478 952,00 zł
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Zestawienie ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy
w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

Lp.
1.

Klub Sportowy FIRN

2.

Klub Sportowy FIRN

3.

Klub Sportowy SN PTT 1907

4.

Klub Sportowy SN PTT 1907

5.
6.

Klub Sportowy SN PTT 1907
Uczniowski Klub Sportowy
ZakopiańSKI

7.

Uczniowski Klub Sportowy
ZakopiańSKI

8.

Klub Sportowy F2 Dawidek
Team.pl
Klub Sportowy F2 Dawidek
Team.pl

9.

10.

12.

Tatrzański Klub Karate
KYOKUSHIN
Towarzystwo Gimnastyczne
SOKÓŁ Gniazdo w Zakopanem
Towarzystwo Sportowe WISŁA

13.

Towarzystwo Sportowe WISŁA

11.

NAZWA
ZADANIA

NAZWA STOWARZYSZENIA

Udział zawodników KS FIRN
w całorocznym szkoleniu sportowym.
Udział zawodników KS FIRN w zawodach
sportowych.
Organizacja całorocznego szkolenia dzieci
i młodzieży uzdolnionych sportowo
w narciarstwie alpejskim w sezonie 2021.
Organizacja całorocznego szkolenia
zawodników sekcji łyżwiarstwa
szybkiego.
Udział i organizacja zawodów 2021.
Organizacja całorocznego szkolenia dzieci
i młodzieży uzdolnionych sportowo
w Uczniowskim Klubie Sportowym
ZAKOPIAŃSKI.
Organizacja i uczestnictwo w lokalnych,
regionalnych i ogólnopolskich imprezach
sportowych z narciarstwa alpejskiego.
„Zostań Mistrzem” – całoroczne szkolenie
i upowszechnianie sportu.
Snowboard Alpine Challenge –
organizacja i udział w zawodach
sportowych.
„Karate dla każdego”.

KWOTA
DOTACJI
5 885,00
4 848,00
8 690,00

9 350,00

8 448,00
6 300,00

5 328,00

27 280,00
23 904,00

15 320,00

Sokoli Sportowy Piknik Rodzinny.

5 746,00

Prowadzenie systematycznych zajęć lub
treningów dla grupy dziewcząt,
organizację szkoleniowego obozu
sportowego w Szczyrku, a także udział
w zawodach organizowanych przez inne
podmioty dla dziewczynek, a także zakup
sprzętu sportowego dla zawodniczek.
Organizacja ogólnopolskich zawodów
w skokach narciarskich i biegach
o Puchar Zakopanego.

4 950,00
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2 400,00

14.

Klub Sportowy FRAJDA
ZAKOPANE

15.

Klub Sportowy FRAJDA
ZAKOPANE

16.

Zakopiański Klub Judo
YAMABUSHI

17.

Zakopiański Klub Judo
YAMABUSHI

18.

Uczniowski Klub Sportowy
DWÓJKA
Uczniowski Klub Sportowy
DWÓJKA
Klub Sportowy PŁETWAL
ZAKOPANE

19.
20.

21.
22.
23.

24.
25.

26.
27.

Klub Sportowy PŁETWAL
ZAKOPANE
Klub Sportowy AZS w
ZAKOPANEM
Klub Sportowy AZS w
ZAKOPANEM
Klub Sportowy AZS w
ZAKOPANEM
Klub Sportowy AZS w
ZAKOPANEM
Klub Sportowy AZS w
ZAKOPANEM
Klub Sportowy AZS w
ZAKOPANEM

Całoroczne szkolenie sportowe
uzdolnionych zawodników narciarstwa
alpejskiego.
Udział w lokalnych, regionalnych
i ogólnopolskich imprezach sportowych
w narciarstwie alpejskim.
Organizacja całorocznego szkolenia dzieci
i młodzieży uzdolnionych sportowo,
zrzeszonych w ZKJ JAMABUSHI, w tym
zgrupowań i obozów sportowych.
Organizacja i uczestnictwo w lokalnych,
regionalnych, ogólnopolskich
i międzynarodowych imprezach
sportowych, rekreacyjnych
i turystycznych przez zawodników
zrzeszonych w ZKJ JAMABUSHI.
Na sportowo cały rok.

7 150,00

6 144,00

11 990,00

10 656,00

9 130,00

Bronek Czech naszym wzorem.

1 800,00

Organizacja i przeprowadzenie
całorocznego szkolenia dla zawodników
uzdolnionych sportowo w pływaniu oraz
organizacja i przeprowadzenie obozów
pływackich.
Udział w zawodach sportowych
na terenie całego kraju.
Całoroczne szkolenie sportowe
łyżwiarstwa szybkiego.
Udział w zawodach sportowych
zawodników sekcji łyżwiarstwa
szybkiego.
Całoroczne szkolenie sportowe
zawodników snowboardu.
Uczestnictwo w lokalnych, regionalnych,
ogólnopolskich i międzynarodowych
imprezach sportowych w snowboardzie.
Całoroczne szkolenie sportowe
zawodników narciarstwa alpejskiego.
Uczestnictwo w lokalnych, regionalnych,
ogólnopolskich i międzynarodowych
imprezach sportowych w narciarstwie
alpejskim.

6 160,00
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5 184,00
8 855,00
7 728,00

19 136,00
16 320,00

7 370,00
6 336,00

28.
29.

Klub Sportowy AZS w
ZAKOPANEM
Klub Sportowy AZS w
ZAKOPANEM

30.

Klub Sportowy AZS w
ZAKOPANEM

31.

Klub Sportowy AZS w
ZAKOPANEM

32.

Klub Sportowy AZS w
ZAKOPANEM

33.

Klub Sportowy AZS w
ZAKOPANEM
Uczniowski Klub Sportowy
przy Zespole Szkół
Mistrzostwa Sportowego w
Zakopanem
Klub Sportowy ZAKOPANE
Klub Sportowy ZAKOPANE
Klub Sportowy ZAKOPANE
Uczniowski Klub Sportowy
OLCZANKA
Uczniowski Klub Sportowy
OLCZANKA

34.

35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.

44.
45.

Uczniowski Klub Sportowy
OLCZANKA
Stowarzyszenie SPOTKANIA Z
FILMEM GÓRSKIM
Stowarzyszenie SPOTKANIA Z
FILMEM GÓRSKIM
Stowarzyszenie SPOTKANIA Z
FILMEM GÓRSKIM
Uczniowski Klub Sportowy
ORŁY
Uczniowski Klub Sportowy
ORŁY

Baw się z nami z biegówkami.

7 735,00

Szkolenie sportowe zawodników
w skokach narciarskich i kombinacji
norweskiej – kobiety.
Przygotowanie i udział w zawodach
skoków narciarskich i kombinacji
norweskiej kobiet.
Szkolenie sportowe zawodników
w skokach narciarskich i kombinacji
norweskiej mężczyzn.
Przygotowanie i udział w zawodach
narciarstwa klasycznego – skoki
i kombinacja norweska mężczyzn.
71. Memoriał Kornela Makuszyńskiego
„Koziołek – Matołek”.
Szkolenie dzieci i młodzieży,
upowszechnianie wśród nich aktywności
fizycznej, prowadzenie zajęć
ogólnorozwojowych.
Przyjdź na trening.
Wygrajmy razem.
Łączy nas piłka.
Organizacja całorocznego szkolenia
zawodników UKS OLCZANKA.
Udział w zawodach sportowych
zawodników klubu, organizacja festynu
sportowo-rekreacyjnego, organizacja
Sztafetowego Biegu Niepodległości.
Zakopiańska Amatorska Liga Piłki Nożnej.

9 020,00

7 680,00

12 485,00

10 896,00

2 800,00
7 260,00

13 035,00
11 186,00
9 945,00
14 080,00
8 398,00

9 945,00

Akademia Górska 2021.

8 619,00

Tatra Race Run 2021.

8 840,00

Edycja Pucharu Europy we wspinaczce
sportowej 2021 w dyscyplinie bouldering
(seniorzy).
Nauka i doskonalenie gry w badmintona.

8 619,00

Organizacja VIII Zakopiańskiej Ligi
Badmintona i IX Mistrzostw Zakopanego
w Badmintonie.

9 190,00
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7 040,00

46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.

54.

Uczniowski Klub Sportowy
ORŁY
Uczniowski Klub Sportowy
ORŁY
Uczniowski Klub Sportowy
ORŁY
Klub Sportowy EVE-NEMENT
ZAKOPANE

Nauka i doskonalenie jazdy na łyżwach.

6 160,00

Nauka i doskonalenie pływania.

7 176,00

Nauka i doskonalenie gry w piłkę
siatkową.
Organizacja zajęć sportowoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży
w ramach działalności klubu sportowego.

6 270,00

Klub Sportowy EVE-NEMENT
ZAKOPANE
YACHT KLUB POLSKI
ZAKOPANE
Stowarzyszenie KALATÓWKI
ART.
Okręgowy Związek
Łyżwiarstwa Szybkiego

Udział w zawodach sportowych.

9 072,00

Żeglarzu, bądź aktywny cały rok.

8 390,00

XXII Zawody na Starym Sprzęcie
Narciarskim „O Wielkanocne Jajo”.
Organizacja Międzynarodowego
Meetingu w Łyżwiarstwie Szybkim
„Puchar Tatr”.
VI Turniej Bellsport Cup „W sporcie siła”.

6 000,00

Fundacja "Ja też mam
marzenia"

10 175,00

3 264,00

3 264,00

Przyznano dotację na realizację 54 zadań łącznie. Zawarto umowy na realizację 50 zadań łącznie.
W 4 przypadkach odstąpiono od podpisania umowy.
Ponadto w trybie poza konkursowym na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przyznano poniższe dofinansowanie:
• TS Wisła w Zakopanem: 9 520,00 zł na zadanie „Zgrupowanie sportowe – skoki, kombinacja
norweska”
• Podhalański Uniwersytet Trzeciego Wieku: 10 000,00 zł na zadanie „ Promocja aktywności
fizycznej seniorów”.
Mimo pandemii i obostrzeń z nią związanych, większość zadań udało się zrealizować. Wymagało
to wysiłku i cięższej niż zazwyczaj pracy, ale wspólnie udało się wypracować satysfakcjonujące
rozwiązania – w trosce o harmonijny rozwój psychiczny i fizyczny beneficjentów, nie do przecenienia
w ciężkich czasach izolacji społecznej. Cieszymy się, że dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miasta
Zakopane udało się osiągnąć zakładane cele.
W momencie, kiedy zamknięte zostały obiekty sportowe i zakazano indywidualnego uprawiania sportu
w obiektach zamkniętych, a nawet w przestrzeni publicznej ogólnodostępnej – zajęcia prowadzone
przez kluby sportowe dawały dzieciom i młodzieży możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu.
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA ZAWODNIKÓW, TRENERÓW I DZIAŁACZY SPORTOWYCH
Od wielu już lat Miasto Zakopane docenia i wspiera
sportowców oraz działaczy sportowych. Wyrazem uznania
jest ustanowienie stypendiów dla wyróżniających się
młodych sportowców, jak również nagród i wyróżnień nie
tylko dla zawodników, lecz także trenerów i wychowawców,
którzy każdego dnia szkolą, doskonalą i dbają o rozwój
powierzonej sobie młodzieży.

W 2021 r. nagrodzono i wyróżniono
188 sportowców. Pula przyznanych
nagród wyniosła 150 000,00 zł

W 2021 r. na nagrody
i wyróżnienia sportowe zostały
złożone 190 wnioski, z czego
tylko 2
były nieważne.
W czerwcu w Urzędzie Miasta
odbyła się Uroczysta Gala
Sportowa, podczas której
podziękowano wszystkim 188
nagrodzonym osobom. Pula
przyznanych nagród wyniosła
150 000,00 zł.

STYPENDIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW/SPORTOWCÓW
W 2021 roku stypendia sportowe
dla uczniów i sportowców
otrzymało 110 osób na łączną
kwotę 100 000,00 zł

W 2021 roku kluby i stowarzyszenia złożyły 140 wniosków
o przyznanie stypendiów dla swoich podopiecznych, z czego
5 wniosków zostało uznanych za nieważne. Wsparcia
udzielono 110 zawodnikom na łączną kwotę 100 000,00 zł,
a przyznane stypendia przekazywano od maja do grudnia
na osobiste rachunki bankowe zawodników lub ich opiekunów
prawnych.

ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO, DOPOSAŻENIE SZKÓŁ
Ze względu na zakaz organizacji imprez sportowych w związku
z pandemią, działania w ramach sportowej rywalizacji szkół oraz
przy realizacji Programów sportowych w szkołach zostały
ograniczone. Wydatkowano na ten cel kwotę 55 757,00 zł,
przeznaczoną na zakup sprzętu sportowego dla uczniów
i doposażenie szkół.
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W 2021 r. kwotę 55 757,00 zł
przeznaczono na zakup sprzętu
sportowego dla uczniów
i doposażenie szkół

PROWADZENIE PROGRAMÓW W ZAKRESIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ BADAŃ W ZAKRESIE
SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
Poszerzony program Wychowania Fizycznego
im. Stanisława Marusarza
Na zajęcia w ramach programu uczęszczało
290 uczniów ze szkół podstawowych nr 1, 2, 3,
4, 5, 7 oraz 9. Zrealizowano 250 godzin zajęć,
koszt
prowadzenia programu wyniósł
37 000,00 zł /w tym umowy dla nauczycieli
prowadzących zajęcia 10 000,00 zł, zajęcia
poza terenem szkoły 27 000,00 zł/.
W roku 2021 Poszerzony Program Wychowania
Fizycznego im. St. Marusarza, podobnie jak
w 2020 r. zawierał nową formułę zajęć PP
w klasach III szkół podstawowych, jako
dodatkowe, obowiązkowe dwie godziny w-f
w ramach realizowanej Postawy Programowej.
W zajęciach brało udział 218 uczniów,
zrealizowano 408 godzin zajęć, koszt
prowadzenia programu wyniósł 28 080,00 zł.
Program „Już pływam” – nauka pływania w ramach lekcji
w-f dla uczniów klas IV
Programem objęte zostały dzieci klas IV szkół
podstawowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 9, łącznie 222 uczniów
w terminie 01.03.2021 r. – 18.06.2021 r. w AQUA Park
Zakopane oraz w terminie 06.09.2021 r. – 17.12.2021 r.
w AQUA Park Zakopane. Z związku z sytuacją związaną
z COVID-19 część zajęć z nauki pływania została odwołana.
Całkowity koszt programu to 48 308,00 zł.
Niestety, że względu na obostrzenia związane z COVID-19
i wprowadzenie nauki zdalnej w szkołach podstawowych,
nie udało się przeprowadzić zaplanowanych działań
w zakresie: nauki jazdy na nartach „Jeżdżę z głową”,
programu
upowszechniania
sportów
zimowych,
programu zajęć z elementami gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej oraz corocznego badania zdolności
motorycznych.
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ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W 2021 ROKU
Organizacja 10 edycji Światowego Dnia Śniegu – FIS World Snow Day
Każdego roku w trzeci weekend stycznia, Urząd Miasta Zakopane organizuje dużą rodzinną imprezę
sportową – Światowy Dzień Śniegu. Ze względu na pandemię Covid-19 w 2021 roku niemożliwe było
zorganizowanie tej imprezy w tradycyjnym, dwudniowym formacie.
10. edycja odbyła się pod hasłem
„Bawmy się mimo wszystko”.
W dniu 17 stycznia 2021 r. na Górnej
Równi Krupowej przygotowany
został tor przeszkód oraz trasa
biegowa, za pokonanie których
dzieci otrzymywały pamiątkowy
medal.
Przygotowano również śniegową górkę, z której najmłodsi zjeżdżali na jabłuszkach. Ze względu
na obostrzenia związane z pandemią niemożliwe było zorganizowanie tradycyjnych zawodów
w narciarstwie biegowym oraz innych konkurencji wymagających bliższego kontaktu między
uczestnikami, w związku z czym liczne atrakcje dla dzieci przeniesione zostały do Internetu.
Ogłoszono dwa konkursy plastyczne: „Mój wymarzony dzień śniegu” oraz na projekt koszulki typu
T-shirt.
Koordynacja i współorganizacja 7 edycji zawodów 12h Slalom Maraton Zakopane
12h Slalom Maraton Zakopane jest cykliczną imprezą
sportową, która od 2015 jest organizowana
i finansowana przez Urząd Miasta w Zakopanem
z inicjatywy i we współpracy z Małgorzatą TlałkąDługosz, prezesem i założycielem Fundacji Integracji
przez Sport HANDICAP Zakopane. Celem sportowym
zawodów jest pobicie Rekordu Polski w dwunastogodzinnej drużynowej jeździe non-stop na nartach
po ustawionym slalomie. Celem charytatywnym zaś jest wsparcie finansowe działań Fundacji Integracji
Przez Sport HANDICAP Zakopane, która włącza do sportu i rywalizacji sportowej osoby
z niepełnosprawnością z naszego regionu.
W bicie rekordu zaangażowana jest ok. 30-osobowa drużyna składająca się z profesjonalnych narciarzy
od lat związanych z narciarstwem alpejskim. Amatorzy i dzieci mogli włączyć się do rywalizacji
i spróbować swoich sił w trwającym równolegle MINI SLALOM MARATONIE.
Od 2017 roku Honorowy Patronat nad imprezą corocznie obejmuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
– Andrzej Duda, znany miłośnik narciarstwa alpejskiego, który jest honorowym Kapitanem Drużyny.
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Organizacja 7 edycji zawodów Pucharu Zakopanego Amatorów w Narciarstwie Alpejskim
Niestety, ze względu na obostrzenia związane z COVID-19 nie udało się zorganizować zaplanowanego
wydarzenia.

PROWADZENIE EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE
I REJESTR BAZY NOCLEGOWEJ
Przedsiębiorcy, prowadzący działalność z kodem PKD 55.20.Z (obiekty noclegowe turystyczne
i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania), na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach
hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, art. 35 ustęp 2 i 3 oraz art.
39 ustęp 3, 4 i 5 (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884) zobowiązani są do wpisania obiektu do Ewidencji innych
obiektów hotelarskich prowadzonej przez Burmistrza Miasta Zakopane.
Po uruchomieniu rządowego programu pn. Polski Bon Turystyczny, będącego w czasach kryzysu,
spowodowanego lockdownem w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, wsparciem
zarówno dla krajowej branży turystycznej, jak i polskich rodzin z dziećmi, znacząco wzrosła liczba
nowych wpisów i aktualizacji do rejestru obiektów świadczących usługi hotelarskie, a wielu lokalnych
przedsiębiorców przystąpiło do Programu. Pracownicy Wydziału telefonicznie i mailowo udzielili
licznych informacji o Programie, jak również zapisach kolejnych Rozporządzeń PRM w sprawie
wprowadzanych obostrzeń, dotyczących zasad funkcjonowania branży hotelarsko-turystycznej
bezpośrednio.
W 2021 r. przyjęto 453 wnioski o dokonanie wpisu obiektu do ewidencji innych obiektów
świadczących usługi hotelarskie, w sumie zarejestrowano w bazie 2947 nowych miejsc noclegowych.
Dla porównania w okresie przed pandemią zrejestrowano 585 miejsc noclegowych w ciągu całego 2019
roku. Świadczy to o nieustającym wzroście liczby przedsiębiorców, korzystających z rządowych
programów wsparcia, a także o niedopełnianiu przez niektórych przedsiębiorców obowiązku
dokonania wpisu do ewidencji przed rozpoczęciem działalności z kodem PKD 55.20.Z.
Na podstawie składanych dokumentów, pracownicy
W 2021 roku przyjęto 453 wnioski
Wydziału na bieżąco dokonywali aktualizacji Bazy
o dokonanie wpisu obiektu do
Obiektów
Noclegowych,
znajdującej
się
na
ewidencji innych obiektów
www.zakopane.pl. Baza Obiektów Noclegowych,
świadczących usługi hotelarskie,
stworzona jako forma wsparcia przedsiębiorców legalnie
a w sumie zarejestrowano w bazie
prowadzących usługi hotelarskie w naszym mieście, jest
2947 nowych miejsc noclegowych.
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. Stanowi ona wiarygodne i łatwo dostępne miejsce weryfikacji obiektów, które
spełniają wymogi ww. ustawy. Wizytówki obiektów, generowane przez system, zawierają podstawowe
dane takie jak nazwa i adres obiektu oraz ilość miejsc noclegowych, jakimi obiekt dysponuje.
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
Rok 2021 rozpoczął się pod znakiem pandemii koronawirusa,
dlatego też organizacja wszelkich imprez sportowych
na początku roku możliwa była jedynie w formie wirtualnej.
Późniejsze miesiące upływały jednak pod znakiem pewnych
zmian i organizacja zawodów była możliwa przy stosowaniu
obostrzeń.
MOSiR w 2021 roku zorganizował 37 imprez sportowych (3 odbyły się w formie wirtualnej
- wystartowało 355 zawodników), w których wzięło udział 2 841 osób. Był także współorganizatorem
lub zabezpieczał obsługę sędziowską przy 7 imprezach, w których startowało 2 975 zawodników.
SPORT SZKOLNY
W sporcie szkolnym na szczeblu Gminy Zakopane i Powiatu
Tatrzańskiego w ramach Licealiady, Igrzysk Młodzieży
Szkolnej oraz Igrzysk Dzieci zorganizowano 17 imprez,
w których udział wzięło 1 857 uczniów. Przeprowadzono
zawody szkolne w następujących dyscyplinach: czwórbój
LA, trójbój LA, drużynowe biegi przełajowe, koszykówka
3x3, festiwal sztafet, tenis stołowy, badminton drużynowy.
Wznowiono Letnią i Zimową Ligę w Skokach Narciarskich
i Kombinacji Norweskiej (zorganizowano po jednej edycji
każdej z tych Lig). Odbyła się także Liga Lekkoatletyczna,
Letnia Liga Biegowa (2 edycje) oraz Liga Sportów Zimowych
w Biegach Narciarskich (1 edycja).
W rywalizacji Szkół Powiatu Tatrzańskiego udział wzięło
25 szkół podstawowych i średnich.
Reprezentacje powiatu brały udział siedmiokrotnie
w zawodach szczebla rejonowego i wojewódzkiego.
Z okazji Dnia Dziecka na Stadionie Miejskim Orkana, MOSiR
zorganizował gry i zabawy dla dzieci z klas 0-III, w których wystartowało 351 uczniów.
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SPORT OGÓLNODOSTĘPNY
Zakopiańska Liga Biegowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował VII Zakopiańską Ligę
Biegową, w cykl której weszło 13 biegów w formie zawodów stacjonarnych
jak i wirtualnych. Liczba uczestników Ligii wyniosła 1 790 osób (867 kobiet,
923 mężczyzn).
W SKŁAD ZAKOPIAŃSKIEJ LIGII BIEGOWEJ 2021 WESZŁY:
Zakopiański Bieg Noworoczny - ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, odbył się w formie
wirtualnej. Bieg zaliczyło 83 zawodników (36 kobiet i 47 mężczyzn).
Wirtualny Zakopiański Bieg Wagarowicza – Bieg Kolorowych Skarpetek udział wzięło
164 zawodników (84 kobiety i 80 mężczyzn).
Zakopiańska Wirtualna Mila Konstytucyjna - uczestniczyło 104 zawodników
i 50 mężczyzn). Zawody odbywały się w okresie od 01.05 do 15.05.2021 r.

(54 kobiety

XV i XVI Zakopiański Test Coopera - XV edycja odbyła się na wiosnę 22 czerwca 2021 r. na stadionie
LA COS. Wystartowało w niej 97 zawodniczek i zawodników (55 mężczyzn i 42 kobiety) . W jesiennej,
XVI edycji, 27 września 2021 r. wystartowało 233 zawodniczki i zawodników (87 kobiet i 148 mężczyzn).

VIII Mistrzostwa Zakopanego w Biegu Pod Górę odbyły się 18 lipca 2021 r. Odbyły się 292 osobostarty
na czterech trasach - Gubałówka, Szymoszkowa, Harenda oraz Wielka Krokiew. W zawodach
wystartowało 18 kobiet i 55 mężczyzn.
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MOSiR w Zakopanem współorganizował wraz z Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą VI Bieg
po Oddech. Bieg przeprowadzony był ulicami miasta. Wystartowało w nim 356 osób.
Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbył się w Zakopanem 5 września 2021 r.
na stadionie LA COS i uczestniczyło w nim 107 osób (49 kobiet i 58 mężczyzn) .
MOSiR był Partnerem IV Biegu Hasiora, który odbył się 19.09.2021 r. i przeprowadzony był ulicami
miasta. Uczestniczyło w nim 71 zawodników.
Razem z Podhalańskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego
w Zakopanem MOSIR zorganizował 24.10.2021 r. V Bieg Charytatywny „Biegniemy z Nadzieją”.
W zawodach wystartowały 154 osoby (83 mężczyzn i 71 kobiet).
11 listopada 2021 r. zorganizowane zostały dwa biegi z okazji Odzyskania Niepodległości. Pierwszy
to impreza towarzysząca - VIII Zakopiański Integracyjny Bieg Niepodległości, który odbył się na Górnej
Równi Krupowej w biegu wystartowało 40 osób w większości to osoby z niepełnosprawnościami.
Główna impreza tego dnia to VIII Zakopiański Bieg Niepodległości, w którym udział wzięło 497
zawodników (206 kobiet i 293 mężczyzn).

Zakopiański Bieg Sylwestrowy to ostatni bieg, który zaliczany był do ZLB. Bieg na dystansie 5 km odbył
się na Bachledzkim Wierchu. Ukończyło go 85 zawodników (28 kobiet 57 mężczyzn).
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji był
współorganizatorem
całorocznego
wyzwania „RUN FOREST od MORZA do
TATR – 1000 km Challenge”.
Zgłoszonych do zawodów było 1 173
zawodników, w tym pełen dystans 1000
km ukończyło 591 uczestników (283
kobiety i 308 mężczyzn).
POZOSTAŁE IMPREZY
OGÓLNODOSTĘPNE
W lutym 2021 r. zostały wręczone zawodnikom nagrody za VI ZLB 2020 r.
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7 marca 2021 r. MOSiR Zakopane brał udział w organizacji zawodów Mini Slalom Maraton 2021,
poprzez zabezpieczenie obsługi sędziowskiej. Zawody odbyły się na stoku narciarskim. Wystartowało
670 zawodników.
Od 13.03.2021 r. MOSiR Zakopane był
współorganizatorem Rajdu dookoła Polski
„Rower jest wielce OK” – 3333 km.
Wyzwanie trwało do
20.12.2021 r.
Wystartowało 357 osób, pełny dystans
ukończyło 135 uczestników.

TENIS ZIEMNY
Zorganizowano Turniej otwarcia sezonu 2021 o Puchar
11 zawodników. Odbył się w dniach 1-3 maja 2021 r.

Burmistrza, w którym wystartowało

Otwarty
Turniej
o
Puchar
Burmistrza Miasta Zakopanego
rozgrywany był na kortach
tenisowych w Parku Miejskim im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Zawody rozegrano w formule pięciu
turniejów w okresie od czerwca do
września.
Współorganizatorem
cyklu turniejów tenisowych był
Alfred Chrobok ze szkółki nauki gry
w
tenisa.
W
rozgrywkach
wystartowało 32 zawodników.
Zakończenie turnieju odbyło się
6 października 2021 r.
Zakopiańska Liga w Tenisie Ziemnym, która trwała od lipca do końca
października. W rozgrywkach wzięło udział 13 zawodników.
Zorganizowano także zakończenie wyzwania The Fittest Tour Bronisław
Olenkowicz w dniu 19.09.2021 r. w HiFitness Zakopane.
10 listopada 2021 wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 4 oraz Uczniowskim
Klubem Sportowym Olczanka w Zakopanem MOSiR zorganizował XXVIII
Sztafetowy Bieg Niepodległości. MOSiR Zakopane zapewnił obsługę
sędziowska i medyczną oraz potrzebny sprzęt na zorganizowanie
zawodów.
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OBIEKTY MOSiR
Działalność MOSiR to także obiekty sportowe i place zabaw.
Stadion Orkana był udostępniany od miesiąca maja na treningi i mecze drużyn piłkarskich KS Zakopane
i ZKP Zakopane. W okresie do 31 października 2021 r. zostało rozegranych 59 meczów, w których
uczestniczyły 3 204 osoby. Treningi w roku szkolnym odbywały się od godz. 15.00 do zmierzchu
a w okresie wakacyjnym od 9.00 do zmierzchu, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt. Odbyło się
370 godzin i 50 min. Treningów, w których uczestniczyło łącznie 3997 zawodników z trenerami. Oprócz
klubów z boiska korzystały szkoły. Wykorzystano 94 godziny i 45 minut, a w zajęciach łącznie korzystało
1391 uczennic/uczniów.
MOSiR zarządza i administruje następującymi obiektami:
• Siłowniami zewnętrznymi: na Przewodników Tatrzańskich i Skwer Pawlicy Harenda;
• Placami zabaw - Dolna Rówień Krupowa, Oś. Szymony, Skwer Pawlicy Harenda;
• Boiskiem wielofunkcyjnym na ul. Kościelnej;
• Całą infrastrukturą Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
W 2021 r. obiekty były udostępniane do korzystania i utrzymywane w dobrym stanie technicznym,
a ogólnodostępne imprezy sportowe zostały przeprowadzone w reżimie sanitarnym.

EDUKACJA
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie edukacji jest jednym z podstawowych
zadań własnych gminy. Stosownie do przepisów wynikających z ustawy Prawo Oświatowe oraz ustawy
Karta Nauczyciela, do zadań organu prowadzącego szkołę lub przedszkole należy w szczególności
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, wykonywanie
remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych. Dodatkowo organ prowadzący ma
obowiązek zapewnić jednostkom obsługę administracyjną, w tym prawną i finansową, wyposażyć
placówki w pomoce dydaktyczne i niezbędny sprzęt, a także wspierać nauczycieli w procesie
dydaktyczno–wychowawczym.
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OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT TRZECH
Od 2012 r. na terenie Gminy Miasta Zakopane funkcjonuje niepubliczny żłobek „Kubuś Puchaty”
sprawujący opiekę nad dziećmi do 3 lat. Na chwilę obecną jest to jedyna placówka tego typu. W roku
2021 ze żłobka korzystało miesięcznie przeciętnie 15 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat
będących mieszkańcami Zakopanego. W 2021 r. dotacja dla placówki wyniosła łącznie 54 900 zł.
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
W Gminie Miasto Zakopane opieka przedszkolna nad dziećmi sprawowana jest w:
• 3 przedszkolach publicznych,
• 5 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
• 5 przedszkolach niepublicznych.
Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w placówkach publicznych
i niepublicznych w ujęciu procentowym - stan na 30.09.2021

Przedszkola publiczne

46%
54%

Przedszkola niepubliczne

Źródło: Dane potwierdzone w raportach subwencyjnych SIO na dzień 30.09.2021
W 2021 roku Gmina Miasto Zakopane przekazała łącznie dla przedszkoli niepublicznych dotację
w wysokości 5 967 509,86 zł.
PLACÓWKI OŚWIATOWE GMINY MIASTA ZAKOPANE - SZKOŁY PODSTAWOWE i PRZEDSZKOLA
Gmina Miasto Zakopane jest organem prowadzącym dla 7 szkół podstawowych i 3 przedszkoli:
• Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Heleny Marusarzówny, ul. Orkana 6,
dyrektor szkoły – Bożena Bobak;
• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bronisława Czecha, ul. Skibówki 2d, dyrektor szkoły – Monika
Karpiel;
• Szkoła Podstawowa nr 3 im. Gen. Mariusza Zaruskiego ul. Karłowicza 6, dyrektor szkoły –
Aleksandra Łakomik;
• Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Janosówka 15b, dyrektor szkoły
– Halina Para;
• Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka, ul. Chramcówki 27, ul. Nowotarska 42, dyrektor
Szkoły – Mirosław Spera;
• Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Cyrhla 57, dyrektor Szkoły – Ewa
Franusik-Schastok;
• Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kasprowicza, ul. Harenda 21, dyrektor Szkoły – Piotr Kyc;
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•
•
•

Przedszkole nr 3 im. Karola Szymanowskiego, ul. Kasprusie 35a, dyrektor – Anna Kaczmarczyk;
Przedszkole nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera, ul. Nowotarska 32a, dyrektor – Teresa
Wilkus;
Przedszkole nr 9 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Sabały 10, dyrektor – Maria Pająk.

W związku z zakończeniem kadencji dyrektorów Szkół Podstawowych nr 2 i 4 oraz Przedszkoli nr 3
i 7 w roku szkolnym 2020/2021 w okresie od maja do sierpnia 2021 przeprowadzono konkursy
na stanowiska dyrektorów. W wyniku postępowania wyłoniono nowego dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 2 i 4 oraz Przedszkola nr 3. Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7
im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Zakopanem, został unieważniony, ponieważ w wyznaczonym
terminie nie wpłynęła żadna oferta na stanowisko objęte postępowaniem konkursowym.
W 2021 Gmina Miasto Zakopane była organem dotującym dla następujących szkół niepublicznych
funkcjonujących na terenie Zakopanego:
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zakopanem, ul. Jagiellońska 4,
• Społeczna Szkoła Podstawowa i do 31.08.2019 Społeczne Gimnazjum im. Josepha Conrada
Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Kasprusie 35a.
Dotacje udzielone przez Gminę Miasto Zakopane w roku 2021 na zadania bieżące dla podstawowych
szkół niepublicznych wyniosły 822 944,64 zł.
Gmina Miasto Zakopanem była również organem dotującym dla Katolickiej Publicznej Szkoły
Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zakopanem, ul. Kościeliska 47 A. Dotacje udzielone przez Gminę
Miasto Zakopane w roku 2021 na zadania bieżące wyniosły 1 777 020,90 zł, z czego 812 703,41 zł
stanowiła subwencja oświatowa.
Ilość uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prezentuje poniższy wykres.

Liczba uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych
- stan na 30.09.2021 r.

6%

3%
3%

11%

9%

15%

6%

17%

21%
9%

Sp 1

Sp 2

Sp 3

Sp 4

Sp 5

Sp 7

Sp9

Katolicka SP

Niepubliczna SP

Źródło: Dane potwierdzone w raportach subwencyjnych SIO na dzień 30.09.2021
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STO

STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE
W roku szkolnym 2020/2021 stypendium w wysokości 150 zł miesięcznie otrzymało 20 uczniów szkół
podstawowych. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a rodzice listy gratulacyjne. Uroczysta gala
wręczeni dyplomów odbyła się 18 października w sali obrad Urzędu Miasta Zakopane.

STYPENDIA SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM I ZASIŁKI SZKOLNE
W roku 2021 przyznano stypendium szkolne 71 uczniom na łączną kwotę 51 950,25 zł z czego
41 497 zł pochodziło z dotacji celowej, a 10 453,25 zł stanowiło środki własne gminy. W 2021 r.
nie przyznano żadnego zasiłku szkolnego.
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Oświatowe 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. Dofinansowanie
przyznaje burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika. W roku
2021 wydano 10 decyzji przyznając 7 pracodawcom zwrot kosztów kształcenia pracowników
młodocianych na łączną kwotę 70 035,33 zł. Środki te zostały przeznaczone na przygotowanie
zawodowe 10 młodocianych pracowników.
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. W roku 2021 gmina
zorganizowała i sfinansowała dowóz uczniów w formach ujętych w tabeli.
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L.P.

FORMA POMOCY

1.

Dowóz z miejsca zamieszkania do Ośrodka
Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Zakopanem
Dowóz z miejsca zamieszkania do Zespołu Placówek
Szkolno-Wychowawczo-Opiekuńczych w Nowym
Targu
Udział Gminy w kosztach transportu do Przedszkola
Terapeutycznego w Nowym Targu

2.

3.

4.

ILOŚĆ UCZNIÓW
JAKA SKORZYSTAŁA
Z DANEJ FORMY
POMOCY
7

42 199,77

I półrocze – 13

94 056

II – półrocze - 17

Dowóz z rejonu Gubałówki do SP 2 i SP 5

5.

WYDANA
KWOTA
W ZŁ

Umowy z opiekunami dowożącymi dzieci do
ośrodków specjalnych (Zakopane, Nowy Targ,
Czerwienne, Kraków, Rabka)

I półrocze – 5

37 598,50

II półrocze - 7
I półrocze – 44

93 031,56

II półrocze - 24
I półrocze – 7

18 849,56

II półrocze - 4

DOBRZE WYKSZTAŁCONA KADRA PEDAGOGICZNA
W szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Zakopane pracowało 303 nauczycieli.
Gmina może pochwalić się bardzo dobrze wykształconą kadrą pedagogiczną. Poniższy wykres
przedstawia nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli w podziale ze względu na stopień awansu
zawodowego (dane na 30.09.2021 r.).
Nauczyciele w podziale na stopień awansu zawodowego
35
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P3

Nauczyciel Stażysta

Nauczyciel Kontraktowy

Nauczyciel Mianowany

Nauczyciel Dyplomowany

P7

P9

Źródło: Dane potwierdzone w raportach subwencyjnych SIO na dzień 30.09.2021

Gmina Miasto Zakopane jako organ prowadzący szkoły podstawowe przeprowadziła w roku szkolnym
2020/2021 postępowania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. W czasie letniej sesji
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w roku szkolnym 2020/2021 pozytywnie ukończyli postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela
mianowanego następujący nauczyciele:
•
•
•
•
•
•
•

Ewa Gał – wychowane przedszkolne, Szkoła Podstawowa nr 7
Sylwia Małgorzata Bednarska – nauczyciel wspomagający, Szkoła Podstawowa nr 1
Olga Frątczak – współorganizujący kształcenie, logopeda, Szkoła Podstawowa nr 9
Anna Timek – matematyka, technika, Szkoła Podstawowa nr 4
Renata Król – edukacja wczesnoszkolna, Szkoła Podstawowa nr 5
Anna Maślanka – wychowanie przedszkolne, Przedszkole nr 3
Marta Buńda – edukacja regionalna, wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy, Szkoła
Podstawowa nr 2

PROJEKTY, PROGRAMY, WYDARZENIA
Laboratoria przyszłości
Wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę
Miasto Zakopane znalazły się wśród beneficjentów
programu. Placówki otrzymały wsparcie finansowe, dzięki
któremu uczniowie będą mogli uczyć się poprzez
eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne
umiejętności. Placówkom przyznano łącznie 567 600 zł.
Dotacja podręcznikowa
Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Miasto Zakopane otrzymały w roku 2021
na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 225 358,07 zł w ramach dotacji
celowej. Z kolei szkoły niepubliczne oraz Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa otrzymały na ten cel
30 967,86 zł.
Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej
W ramach środków z rezerwy części oświatowej subwencji przyznanej z tytułu dofinansowania
wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów
przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych, Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała 53 507 zł,
Szkoła Podstawowa nr 3 otrzymała 55 640 zł, a Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa 15 330 zł.
Łącznie przyznano 124 477 zł.
Dzień Edukacji Narodowej w Zakopanem
14 października 2021. z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się w Urzędzie Miasta Zakopane
uroczyste spotkanie 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 roku szkolnym 2020/2021.
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INWESTYCJE W BUDYNKACH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W roku 2021 prowadzone były następujące zadania inwestycyjne w placówkach oświatowych
podległych Gminie Miasto Zakopane:
Szkoły Podstawowe
•

•

•

•

Zadanie 2017/23 „Zagospodarowanie terenu przy SP nr 2 ul. Skibówki w Zakopanem”.
Poniesiono nakłady finansowe w kwocie 99 271,14 zł na wykonanie robót budowlanych
i nadzór inwestorski. Zaangażowano kwotę 79 200,00 zł na wykonanie dokumentacji
projektowo- kosztorysowej docelowego zagospodarowania terenu przy SP nr 2.
Zadanie 2017/09 „Odprowadzenie wody opadowej z dachu przed wejściem głównym
do Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem”. Poniesiono nakłady finansowe w kwocie
27 060,00 zł na wykonanie dokumentacji. Zostały zakończone roboty budowlane. Trwają
procedury odbiorowe. Zaangażowana kwota na wykonanie robót budowlanych i nadzór
inwestorski wynosi 334 870,01 zł.
Zadanie 2019/09 „Zagospodarowanie terenu otoczenia Szkoły Podstawowej nr 4”.
Nie ponoszono wydatków. Zaangażowano kwotę 57 700,00 zł na wykonanie dokumentacji
projektowo- kosztorysowej.
Zadanie 2019/02 „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 do warunków p.poż”.
Poniesiono nakłady finansowe w kwocie 58 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej.

Przedszkola
•
•

•

Zadanie 2016/02 „Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 9 w Zakopanem”.
Poniesiono nakłady finansowe w kwocie 21 970,00 zł na wykonanie robót budowlanych.
Zadanie 2018/07 „Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 7”. Poniesiono nakłady
finansowe w kwocie 1 500 zł na aktualizację dokumentacji kosztorysowej. Wykonanie zadania
wyniosło ogółem 178 004,00 zł.
Zadanie 2021/07 „Modernizacja dachu w Przedszkolu Nr 7 w Zakopanem”.
Poniesiono nakłady finansowe w kwocie 2 952,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej.
Zaangażowano kwotę na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski
w kwocie 83 919,66 zł.

ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM EDUKACJI IM. H. MODRZEJEWSKIEJ
Zakopiańskie Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej jest zakładem
budżetowym Gminy Miasto Zakopane powołanym do życia uchwałą Rady
Miasta Zakopane z dnia 15 grudnia 1999 r. celem utrzymywania 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.
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W swoim zarządzie ZCE posiada:
•

•

•

Budynek główny zlokalizowany przy ul. Kasprusie 35a, w którym ZCE prowadzi najem sal
dydaktycznych, pomieszczeń biurowych, pomieszczeń magazynowych, aulę na cele kulturalne
mogącą pomieścić do 250 osób.
Budynek Ośrodka Wypoczynkowego Szpulki zlokalizowany przy ul. Małe Żywczańskie 9b,
który świadczy usługi noclegowe dla gości indywidualnych oraz grup do 130 osób. Dodatkowo
w budynku znajduje się stołówka oraz kuchnia gotująca posiłki dla Przedszkola nr 3, Szkoły
Podstawowej nr 2, Społecznego Towarzystwa Oświatowego, uczniów z Branżowej Szkoły
I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem, dla gości ośrodka
Szpulki oraz na świadczenie innych usług.
Przy ZCE znajduje się również hala sportowa oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią
udostępniane dla mieszkańców Zakopanego, klubów sportowych oraz młodzieży szkolnej.

Zakład budżetowy finansuje swoją działalność głównie z przychodów własnych, dotacji
przedmiotowych z Gminy Miasta Zakopane, dotacji celowych Gminy Miasta Zakopane oraz darowizn.
Udział dotacji przedmiotowej nie może być większy niż przychody własne jednostki w danym roku
budżetowym. W roku 2021 r. w związku z licznymi ograniczeniami działalności ZCE w związku
z pandemią udało się zachować równowagę budżetową, a nawet wygospodarować środki na usunięcie
z pomieszczania dydaktycznego w budynku głównym szkodliwego ksylamitu, wykonanie nowej podłogi
oraz malowanie pomieszczenia.
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ZDROWIE
I POMOC SPOŁECZNA
VIII

Głównym działaniem Miasta Zakopane w zakresie zdrowia i spraw społecznych jest współpraca
z instytucjami i organizacjami, w celu promocji i propagowania akcji profilaktycznych. W ramach tych
działań organizowane są otwarte konkursy ofert, w których mogą uczestniczyć wszystkie instytucje
i podmioty spełniające określone kryteria i wykazujące chęć ich realizacji.
KONKURSY Z ZAKRESU ZDROWIA
W ramach wydatkowania środków na działania zdrowotne w 2021 r. zrealizowano następujące
konkursy z zakresu zdrowia:
•

•

•

„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc osób zameldowanych na pobyt
stały w Zakopanem” – realizowany przez Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”
im. Klary Jelskiej w Zakopanem - umowa na kwotę 96 000 zł, z czego wykorzystano kwotę
79 360 zł.
Program „Opieka długoterminowa oraz paliatywno-hospicyjna nad pacjentem przewlekle
i nieuleczalnie chorym w domu i przychodni, wypożyczanie sprzętu medycznorehabilitacyjnego dla osób chorych objętych pomocą paliatywną, różne formy wspierania
rodzin w trakcie choroby i osierocenia w tym edukacja zdrowotna i opiekuńcza członków
rodzin oraz udzielanie porad z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej”. Zadania
realizowane są przez Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa
Miłosiernego w Zakopanem, kwota przeznaczona na tę dotację wyniosła 360 000 zł.
Program profilaktyki wczesnego wykrywania cukrzycy typu II dla mieszkańców Gminy
Miasto Zakopane – ogłoszony, jednak w związku z brakiem oferentów, nie został
zrealizowany.

KONKURS Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
W ramach Otwartego Konkursu Ofert realizowane były zadania z zakresu pomocy społecznej
na łączną kwotę 250 000 tys. złotych:
1. Prowadzenie klubu Seniora Szarotka w Zakopanem ul. Kasprusie 35a, realizowany przez Polski
Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy z siedzibą w Zakopanem - dotacja
w wysokości 43 360,00 zł – aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych poprzez spotkania,
wyjazdy
2. Caritas” Archidiecezji Krakowskiej z siedzibą w Krakowie, dotacja w wysokości 181 990 zł
– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, starszych, zagrożonych wykluczeniem
społecznym, działalność charytatywna
3. „Kultura na wyciągnięcie ręki” realizowany przez Fundację Promowania Kultury, Sztuki oraz
rozwijania pasji „Most Pokoleń Kmicica” z siedzibą w Zakopanem dotacja w wysokości 24 650 zł
– zapewnienie osobom niepełnosprawnym z terenu gminy Miasta Zakopane udziału
w wydarzeniach kulturalnych.
Szczepienia przeciw COVID-19
Z inicjatywy Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity, Starosty Tatrzańskiego Piotra Bąka oraz
Burmistrza Miasta Zakopane Leszka Doruli w dniach 15-17 sierpnia 2021 roku na Dolnej Równi
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Krupowej odbyła się akcja szczepień plenerowych jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson.
Z możliwości zaszczepienia skorzystało niemal 200 osób.
Ponadto można było skorzystać z możliwości wyrobienia Karty Seniora dla osób 60+ z tej opcji
skorzystało 55 osób. Były też warsztaty plastyczne z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów
i Inwalidów oddział Zakopane. Oprócz tego była szansa oddania krwi w podstawionym przez
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie krwiobusie - krew oddało 26 osób.
Podczas akcji można było także zaczerpnąć informacji od Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej - między innymi dotyczących wirusa COVID-19.

Program Narodowego
„Profilaktyka 40 plus”

Funduszu

Zdrowia

15 sierpnia odbyła się promocja programu
Narodowego Funduszu Zdrowia „Profilaktyka
40 plus”, konsultacje specjalistów: onkologa
i pulmonologa, nauka samobadania piersi,
pomiary poziomu cukru i ciśnienia krwi, analiza
składu ciała, porady dietetyka. Przy stanowisku
NFZ było można także odebrać Europejską
Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ oraz
potwierdzić profil zaufany.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
•
•
•
•
•
•

Odbyło się 12 posiedzeń Komisji Mieszkaniowej;
Dokonano 48 wizji lokalnych u wnioskodawców ubiegających się o przydział lokalu;
Dokonano 18 wizji u mieszkańców z zasobu gminnego;
Przydzielono 15 lokali (6 socjalnych oraz 9 komunalnych);
Wpłynęły ogółem 52 wnioski 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 2022, na której znalazło
się 118 nazwisk.
106

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2021 ROK
Zadania zawarte w Miejskim Programie Profilaktyki
W 2021 roku zrealizowano
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
zadania na łączną kwotę
Narkomanii na rok 2021 realizowane były zgodnie z ustawą
940 449,03 zł.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
ustawą o zdrowiu publicznym, Narodowym Programem Zdrowia
przez Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii oraz szkoły podstawowe, których organem prowadzącym jest
Miasto Zakopane.
ZREALIZOWANE ZADANIA
Kontynuacja działalności Telefonu Zaufania dla osób
z problemami uzależnień i ich rodzin

Z Telefonu Zaufania skorzystały
994 osoby.

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.
Pomoc telefonu zaufania
2,01%

9,86%
1. kobiety

15,39%

2. mężczyźni
72,74%

3. dzieci
4.niezidentyfikowani

Z telefonicznej formy pomocy skorzystały 994 osoby.
Problemy dzwoniących
1.uzależnienia

2,31% 3,72%
11,57%

10,16%
12,37%

37,83%

2. informacyjnopoznawcze
3. rodzinne
4. egzystencjalne

22,03%

5.społeczne

6.zdrowotne
7.inne

107

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zapewniono funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizację jej
zadań ustawowych, motywowanie osób do podjęcia leczenia odwykowego, wspieranie członków
rodzin z problemem alkoholowym.
•

Wpłynęło 25 wniosków o przymusowe leczenie alkoholowe.
Podmioty składające wnioski o przymusowe leczenie alkoholowe
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Wnioski o przymusowe leczenie alkoholowe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Kurator Zawodowy
Rodzina

•
•

Prokuratura Rejonowa
Komenda Powiatowa Policji
Pracodawca

Łącznie do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia alkoholowego skierowano 17 wniosków.
Do biegłych na badania w przedmiocie uzależnienia zgłosiło się 6 osób. Na potrzeby
postępowania sądowego zespół biegłych złożony z biegłego lekarza psychiatry i biegłego
specjalisty ds. uzależnienia wydał 6 opinii w przedmiocie uzależnienia.

Prowadzono Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych
i ich Rodzin
W punkcie tym raz w tygodniu po dwie godziny dyżury pełnił
instruktor terapii uzależnień. W punkcie prowadzono porady,
konsultacje, wstępne rozmowy motywujące do leczenia.
Ogółem podczas dyżurów udzielono pomocy 58 osobom
w tym było: 33 kobiet i 25 mężczyzn.

Instruktor terapii uzależnień
udzielił pomocy 58 osobom.

Zapewniono wsparcie psychologiczne w punkcie konsultacyjnym dla ofiar przemocy w rodzinie dla
osób doznających przemocy i świadków przemocy

Udzielono wsparcia
psychologicznego 144 ofiarom
przemocy w rodzinie.

W 2021 r. psycholog dyżurował dwa razy w tygodniu po dwie
godziny. Z pomocy skorzystało 144 osoby w tym: 92 kobiety
oraz 52 mężczyzn. Obszar pomocy obejmował problematykę:
uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń depresyjnych i lękowych,
zaburzeń
zachowania
i
osobowości,
problemów
wychowawczych i trudności w relacjach rodzinnych, zdrowia
i choroby psychicznej.
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Zapewniono pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla członków rodzin poprzez prowadzenie
Punktu Konsultacyjnego dla Rodziców i Wychowawców w zakresie trudności wychowawczych
W punkcie raz w tygodniu po dwie godziny dyżury pełnił
pedagog. Odbywały się konsultacje, terapie pedagogiczne,
pomoc i poradnictwo wychowawczo - pedagogiczne. Udzielono
pomocy 182 osobom w tym: uczniom szkół średnich,
podstawowych, a także dzieciom uczęszczającym do przedszkola
oraz osobom dorosłym.

Punkt Konsultacyjny dla
Rodziców i Wychowawców
udzielił pomocy 182 osobom.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działał od marca do grudnia 2022 r. Punkt Pomocy Rodzinie
w Sytuacji Kryzysowej

147 konsultacji przeprowadzono
w Punkcie Pomocy Rodzinie
w Sytuacji Kryzysowej.

Raz w tygodniu po sześć godzin dyżurował specjalista.
Przeprowadzono 147 konsultacji dla 36 klientów w tym dla
23 kobiet, 7 mężczyzn oraz 6 dzieci. Problematyka dotyczyła
m.in. problemów w funkcjonowaniu związku, problemów
z nadużywaniem alkoholu, nagłej śmierci męża, anoreksja,
fobie.

Zapewniono wsparcie oraz konsultacje dla członków telefonu zaufania oraz GKRPA w zakresie
prawidłowości ich działania, w tym skoordynowania działań w zakresie merytoryki problemu, form
pomocy osobom uzależnionym, dotkniętych albo zagrożonych wykluczeniem społecznym
W okresie od stycznia do grudnia pomocy prawnej udzielał radca prawny. Pełnił dyżury wsparcia oraz
udzielał konsultacji dla osób prowadzących spotkania w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz świadczył pomoc przy sporządzaniu pism sądowych zgodnie z merytoryką
problemu.
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, Dnia Dziecka, Zakopiańskich Mikołajek i innych – kształtujących
postawy i zachowania prozdrowotne dzieci i młodzieży.
Zrealizowano szkolne programy profilaktyczne
Środki w kwocie 122 941,83 zł zostały przekazane z działu
851 rodz. 85154 na zadania profilaktyczne, realizowane przez
zakopiańskie Szkoły Podstawowe. Obejmowały zadania takie
jak: wakacje, opieka nad boiskiem szkolnym i placem zabaw,
zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia.

Na szkolne programy
profilaktyczne przeznaczono
środki w kwocie 122 941,83 zł.

Oględziny lokali starających się o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych zgodnie z ustawą oraz aktami prawa miejscowego
Przez cały rok na wniosek Wydziału Ewidencji i Pozwoleń Urzędu Miasta Zakopane celem
przygotowania materiałów do wydania opinii w formie postanowienia, dokonywano oględzin
punktów.
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Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 7 – koszt: 178 004,00 zł. Sprawozdanie z realizacji tej pozycji
budżetu składa Wydział Strategii i Rozwoju.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W 2021 r. objętych pomocą społeczną było:
•
•
•
•

Pomocą niezależnie od rodzaju i formy świadczeń
- 878 osób
Pomocą materialną - 740 osób
Świadczeniem niepieniężnym - 251 osób
Pracą socjalną ogółem - 97 rodzin

Wśród przyczyn uzasadniających przyznanie świadczeń z pomocy społecznej należy wymienić
następujące okoliczności:
• ubóstwo - 220 środowisk (łączna liczba osób – 391),
• sieroctwo - 2 środowiska (łączna liczba osób – 11),
• bezdomność - 31 środowisk (łączna liczba osób – 33),
• ochrona macierzyństwa - 30 środowisk (łączna liczba osób – 150),
• bezrobocie - 150 środowisk (łączna liczba osób – 351),
• niepełnosprawność – 224 środowiska (łączna liczba osób – 364),
• długotrwała choroba - 378 środowisk (łączna liczba osób – 581),
• bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 85 środowisk (łączna liczba osób wynosiła – 259),
• rodzina niepełna - 48 środowisk (łączna liczba osób – 148),
• wielodzietność - 18 środowisk (łączna liczba osób- 94),
• przemoc w rodzinie - 2 środowiska (łączna liczba osób – 6),
• alkoholizm - 77 środowisk (łączna liczba osób – 115),
• narkomania - 4 środowiska (łączna liczba osób - 6),
• po opuszczeniu zakładu karnego - 8 środowisk (łączna liczba osób - 13),
• inna sytuacja kryzysowej- 8 środowiska (łączna liczba osób – 14).
OGÓŁEM:
W okresie od stycznia do grudnia 2021 r.:
• przeprowadzono 1 451 wywiadów środowiskowych;
• przyjęto 3 185 interesantów.
Program polityki zdrowotnej – na realizację programu osłonowego pomocy rzeczowej w formie
szczepień przeciwko pneumokokom dla mieszkańców Miasta Zakopane w 2021r., wydatkowano
kwotę. – 5 100,00 zł. Do tej formy pomocy zakwalifikowano 27 osób.
Domy pomocy społecznej – opłaty za pobyt w DPS: 2 343 799,52 zł
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Skompletowano i przesłano do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem dokumenty
16 osób ubiegających się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej.
Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej skierowanych osób:
• ponoszone przez Gminę za 79 osób wyniosły: 2 121 693,92 zł
• ponoszone przez rodzinę dla 29 osób wyniosły: 222 105,60 zł
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin Uwikłanych
w Przemoc Domową
Środki na przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2021 r. wyniosły: 106 403,59 zł,
W Punkcie Konsultacyjnym udzielono:
• 326 konsultacji dla 48 klientów;
• 38 konsultacji dla 7 pracowników socjalnych;
• 18 konsultacji dla 3 asystentów rodziny;
• 3 konsultacje z kuratorami.
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 (mapa jest dostępna na stronie
internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej).

Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin w Kryzysie
- zatrudniony psycholog udzielił w ramach Punktu
147 konsultacji dla osób i rodzin zgłaszających się w różnych
sytuacjach kryzysowych (sytuacje te nie były związane
z problemem przemocy domowej).

POMOC FINANSOWA DLA MIESZKAŃCÓW
Zasiłki okresowe - otrzymało 118 osób na łączną kwotę:
187 879,38 zł
Lp.

Powód

Liczba osób

Kwota w zł

1.

Bezrobocie

86

154 791,38

2.

Długotrwała choroba

10

11 900,00

3.

Niepełnosprawność

12

8 810,00

4.

Inny powód

15

12 378,00

RAZEM

118

187 879,38

111

Zasiłki celowe
Lp.

Rodzaj zasiłku

Liczba osób

Kwota w zł

1.

Celowe

586

154 791,38

2.

Celowe specjalne

101

11 900,00

3.

Kosztów z tytułu opłat za
sprawienie pogrzebu dla 7 osób

8 810,00

4.

Koszty pobytu w schronisku dla
2 osób

12 378,00

RAZEM

687

187 879,38

Dodatki mieszkaniowe
Lp.

Dodatek wg zasobów
mieszkaniowych

Liczba dodatków

Kwota w zł

1.

Gminny

649

167 305,32

2.

Spółdzielczy

174

37 584,05

3.

Towarzystw budownictwa
społecznego

148

37 716,61

4.

Wspólnot mieszkaniowych

149

30 896,13

5.

Innych

232

70 938,46

RAZEM

1 352

344 543,31

Zryczałtowane dodatki energetyczne
W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. wypłacono 732 zryczałtowane dodatki energetyczne dla
88 gospodarstw domowych na łączną kwotę: 10 159,35 zł
Zasiłki stałe – otrzymało 129 osób na łączną kwotę: 739 286,54 zł
Pomoc w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - na program
przeznaczono ogółem kwotę: 918 400,40 zł
W ramach programu dożywiania:
• Opłacono obiady dla 91 osób, w tym:
- dla 87 dzieci na kwotę: 37 542,40 zł
- dla 4 osób starszych i niepełnosprawnych na kwotę: 1 386,00 zł
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•

Przyznano zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup żywności lub posiłku dla 272 rodzin na
kwotę: 879 472,00 zł

POMOC W FORMIE NIEFINANSOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW
Noclegownia dla bezdomnych – Zakopane ul. Spyrkówka 20a.
W 2021 r. udzielono 3 016 noclegów. Z Noclegowni dla bezdomnych
w wymienionym okresie skorzystało 50 osób, w tym: 41 mężczyzn,
9 kobiet.

W noclegowni dla
bezdomnych udzielono
w 2021 r. 3 016 noclegów.

W okresie tym:
• skierowano 14 bezdomnych do stołówki im. Brata Alberta, gdzie otrzymali 4326 posiłków;
• zorganizowano 1 813 kąpieli, zarówno dla stałych pensjonariuszy jak i osób kierowanych
z zewnątrz;
• przeprowadzono 295 prań bielizny osobistej, pościelowej, kocy, odzieży itp. dla pensjonariuszy
i podopiecznych z zewnątrz.
Usługi opiekuńcze - w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. objętych opieką było 112 osób, w tym
72 osoby samotne.
Liczba osób w przedziałach wiekowych objęta usługami opiekuńczymi
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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.
W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. odprowadzono kwotę 174 405,71 zł.
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Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności

do

szczególnych

potrzeb wynikających

Zadaniem zatrudnionego terapeuty jest pomoc w poprawie
komfortu życia osób korzystających ze standardowych usług
opiekuńczych. Ten rodzaj usług ma celu poprawę
funkcjonowania osób, które z uwagi na swój zaawansowany
wiek lub zły stan zdrowia są coraz mniej sprawne manualnie,
są coraz bardziej niechętne do jakichkolwiek form aktywności
i nawet wykonanie najprostszych czynności (np. ubranie się, czy zrobienie herbaty) stanowi coraz
większe wyzwanie. Odpowiedni rodzaj zabiegów i ćwiczeń terapeutycznych realizowanych w miejscu
zamieszkania nie tylko poprawia funkcjonowanie i sprawność seniorów, ale ma też wpływ na poprawę
funkcjonowania poszczególnych organów i układów (poprawa pracy serca, oddychania, lepsza praca
układu krążenia, lepsze trawienie itd.). Obecnie z tej formy wsparcia skorzystało 17 seniorów.
Ze specjalistycznych usług
opiekuńczych skorzystało
17 seniorów.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (suo)
W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. usługi realizowano w następujących formach:
• w formie zajęć rewalidacyjnych w miejscu zamieszkania usługami objęto 1 osobę; zrealizowano
924 godziny, koszt tych usług wyniósł 27 720,00 zł;
• w formie terapii logopedycznej, oligofrenopedagogiki, rehabilitacji, metody Voity usługami
objęto 16 osób; zrealizowano 1 718,5 godzin; koszt tych usług wyniósł 104 647,39 zł;
• w formie integracji sensorycznej usługami objęto 13 osób; zrealizowano 562 godziny; koszt
tych usług wyniósł 39 340,00 zł;
• w formie opieki pielęgniarskiej usługami objęto 1 osobę; zrealizowano 932 godziny; koszt tych
usług wyniósł 23 300,00 zł.
Program „Opieka 75+”- edycja 2021
W ramach usług opiekuńczych w 2021 roku realizowany był
program „Opieka 75+”. W ramach programu zrealizowano
8 710 godzin usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki
u osób powyżej 75 roku życia. Na realizację programu
tj. wynagrodzenia opiekunek wydano 178 555,00 zł ze środków
otrzymanych z budżetu państwa.

8 710 godzin usług świadczono
w 2021 r.
w ramach programu
„Opieka 75+”.

Program „Wspieraj Seniora”
Na realizacje programu – płace i pochodne, wydano kwotę: 80 132,00 zł.
Celem Programu „Wspieraj seniora” – edycja 2021, była poprawa jakości życia i zapewnienie usługi
wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii
zdecydowali się na pozostanie w domu. Seniorzy mogli liczyć na pomoc pracowników MOPS Zakopane
oraz wolontariuszy w zakresie: dostarczenia zakupów, w tym artykułów spożywczych oraz środków
higieny osobistej, załatwienia drobnych spraw urzędowych, wyprowadzenia psa, dostarczenia ciepłych
posiłków itd.
114

W 2021 roku, do MOPS Zakopane zostało zgłoszonych łącznie
101 osób, które sygnalizowały potrzebę takiego wsparcia
(87 osób w wieku powyżej 70 roku życia i 14 osób w wieku
poniżej 70 roku życia). Wszystkie zgłaszające się osoby objęto
wsparciem w ramach Programu. Zgłoszenia były kierowane
bezpośrednio do MOPS Zakopane (zgłaszały się zarówno same
osoby potrzebujące wsparcia, jak również potrzebę takiego wsparcia zgłaszały osoby trzecie lub inne
instytucje takie jak: Wspólnota Mieszkaniowa, Urząd Miasta, przychodnia, szpital itp.). W 2021 roku
nie zarejestrowano żadnego zgłoszenia za pośrednictwem infolinii).
Program „Wspieraj Seniora”
udzielił wsparcia 101 osobom.
Na ten cel przeznaczono kwotę:
80 132,00 zł.

Wsparcie w ramach Programu realizowane było zarówno przez pracowników zatrudnionych
w MOPS Zakopane jak również przez wolontariuszy współpracujących z MOPS Zakopane. Ogółem do
dyspozycji MOPS Zakopane zgłosiło się około 80 wolontariuszy (około 60 wolontariuszy to uczniowie
starszych klas Zespołu Szkół Hotelarskich w Zakopanem oraz około 20 wolontariuszy ze Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej – osoby pełnoletnie).
Wsparcie seniorów zazwyczaj nie ograniczało się do jednorazowej wizyty tylko było kilkakrotnie,
w miarę potrzeb, kontynuowane (seniorzy dysponowali możliwością bezpośredniego kontaktu
z wolontariuszami, którzy w miarę potrzeb i możliwości odwiedzali seniora). W przypadku konieczności
skorzystania z transportu większej ilości zakupów czy konieczności dowiezienia seniora np. na wizytę
lekarską – do dyspozycji stawiali się pełnoletni harcerze ZHR, którzy udostępniali własny środek
transportu. Na dodatek, jeśli któryś z seniorów miał potrzebę skorzystania z pomiaru temperatury,
ciśnienia czy saturacji – pracownicy MOPS Zakopane wyposażeni w odpowiedni sprzęt mogli w miejscu
zamieszkania dokonać takich pomiarów.
Na realizację programu w ramach funduszu przeciwdziałania COVID – 19 wydano kwotę: 80 132,00 zł.
Programy realizowane w ramach środków z Unii Europejskiej
Projekt „Pracujemy dla Ciebie” - Wdrożenie
usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Zakopanem” . Na realizacje
projektu w 2021 r. wydano kwotę – 258 112,66 zł.
Celem projektu jest wdrożenie w MOPS Zakopane
nowego systemu organizacyjnego, i wprowadzeniu
rozwiązań modelowych polegających na oddzieleniu
procedury administracyjnej przyznawania świadczeń
pomocy społecznej od pracy socjalnej i świadczenia
usług socjalnych. W ramach projektu wykonano
remont i zakupiono wyposażenie do sali szkoleniowej
oraz przeprowadzono superwizje i szkolenia
specjalistyczne adresowane głównie do pracowników
socjalnych, asystentów rodziny i opiekunek
domowych. Zrealizowano również szkolenie dla
wszystkich pracowników MOPS Zakopane z pierwszej
pomocy przedmedycznej.
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Projekt „Zakopiańskim rodzinom nawet halny nie zaszkodzi” - na realizacje projektu w 2021 r.
wydano kwotę: 133 920,00 zł.
Projekt jest adresowany do 60 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Zakopane. Udział w projekcie umożliwia nabycie
umiejętności społecznych, życiowych, umiejętności planowania i gospodarowania codziennymi
wydatkami, umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie
prawidłowej komunikacji w rodzinie, wśród jej członków, w zakresie zagrożeń współczesnego świata
dotykających rodziny z dziećmi i sposobów ich niwelowania i zapobiegania. W ramach projektu
realizowane są zajęcia w formie warsztatów, treningów, grup dyskusyjnych. Uczestnicy projektu
korzystają z dostępu do specjalistycznego poradnictwa: rodzinnego, psychologicznego,
pedagogicznego, dietetycznego. W ramach projektu uczestnicy otrzymują również wsparcie finansowe
w formie zasiłków sfinansowanych ze środków własnych gminy. Zakończenie projektu zaplanowano na
koniec sierpnia 2023 r.
Świadczenie wychowawcze
W 2021 r. wypłacono 47 438 świadczeń wychowawczych „500+”. Koszt programu ogółem:
23 832 901,38 zł.
Świadczenia rodzinne, świadczenia w ramach funduszu alimentacyjnego
• W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. wydano 1 297 decyzji w sprawie świadczeń
rodzinnych na łączną kwotę: 5 206 950,98 zł;
• Wypłacono świadczenie za życie dla 1 osoby na kwotę: 4 000,00 zł;
• Opłacono składki emerytalno-rentowe dla 67 osób na kwotę: 354 441,78 zł;
• Wypłacono fundusz alimentacyjny dla 116 osób na łączną kwotę: 590 323,48 zł.
Egzekucja należności od dłużników alimentacyjnych wyniosła łącznie 341 482,40 zł, przy czym:
• na rzecz gminy odzyskano w wyniku egzekucji kwotę w wysokości: 69 184,46 zł;
• na rzecz Budżetu Państwa odzyskano kwotę w wysokości: 272 297,94 zł.
Karta Dużej Rodziny
W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. zrealizowano 129 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny,
w tym:
•
80 wniosków o dodanie nowej rodziny,
•
4 wnioski o dodanie nowej osoby w rodzinie/uzupełnienie,
•
21 wniosków o wydanie przedłużenia,
•
11 wniosków o wydanie duplikatu,
•
13 wniosków o dodatkową formę.
Wydano łącznie 648 Kart Dużej Rodziny.
Asystenci rodziny
Koszty wsparcia w ramach asystentów rodzinnych w 2021 r. wyniosły: 157 618,83 zł.
W 2021 r. pomocy w formie wsparcia asystenta rodziny udzielono 27 rodzinom, w tym 55 dzieciom.
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Charakterystyka rodzin:
• 5 rodzin biologicznych z 11 dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej (7 dzieci w rodzinach
zastępczych spokrewnionych i 4 dzieci w rodzinach zastępczych niespokrewnionych),
• 22 rodziny biologiczne, mające problemy opiekuńczo-wychowawcze (w nich 44 dzieci).
Asystenci rodziny w swojej pracy z rodzinami spotykają się z różnorodnymi dysfunkcjami dotyczącymi
wspieranych rodzin, takimi jak: niewydolność w sferze opiekuńczo-wychowawczej, niezaradność
życiowa, bezrobocie, ubóstwo, choroby i uzależnienia, zaburzenia psychiczne oraz trudności
w prowadzeniu gospodarstwa domowego i zarządzaniu budżetem rodziny. Pracę z rodzinami prowadzi
się zazwyczaj w miejscu zamieszkania. W czasie pandemii asystenci są często zmuszeni do okresowego
ograniczenia kontaktu do rozmów telefonicznych. Rodziny są uwrażliwiane na zagrożenia wynikające
z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.
Głównym celem pracy asystentów jest poprawa funkcjonowania rodziny i wspomaganie prawidłowego
rozwoju dzieci.
Zadania realizowane są m. in. poprzez:
• sporządzenie z rodziną planu pracy,
• edukację na temat prowadzenia gospodarstwa domowego (trening utrzymywania porządku,
trening ekonomiczny),
• pomoc w poszukiwaniu pracy i podjęcia zatrudnienia,
• motywowanie do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych,
• inspirowanie do zdobywania kompetencji rodzicielskich lub poprawy w zakresie pełnienia
funkcji opiekuńczo-wychowawczych (np. udział w „szkole dla rodziców”),
• informowanie jak prawidłowo sprawować opiekę nad dziećmi, jak dbać o właściwe żywienie
dziecka, jak odpowiednio komunikować się z dzieckiem. Asystenci zachęcają rodziców do
dbania o edukację szkolną ich dzieci, do sprawdzania ocen w e-dziennikach, do osobistego
kontaktu ze szkołą czy pomocy w nauce.
Ważnym obszarem działań asystenta jest ochrona dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami
dorosłych. Zwraca się uwagę na sytuację zdrowotną rodziny, czyli na badania profilaktyczne,
kierowanie do specjalistów i towarzyszenie w wizytach. Asystenci wspierają podopiecznych
w kontakcie z urzędami i pozostają w kontakcie z instytucjami powołanymi do działań na rzecz rodzin
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem, z kuratorami Sądu Rejonowego,
z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej (w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny). Ściśle
współpracują z pracownikami socjalnymi i szkołą.
W swojej pracy asystenci komunikują się instytucjami działającymi na rzecz rodzin. Ustalają plan
pomocy, korzystają z superwizji i konsultują się ze specjalistami. W sytuacjach koniecznych wystawiają
opinię dotyczącą danej rodziny.
Rodziny zastępcze
W 2021 r. na opłaty za pobyt 47 dzieci w 32 rodzinach zastępczych wydano kwotę 265 909,66 zł.
Zgodnie z ustawą, gmina jest zobowiązana do partycypacji w kosztach w wysokości: 10%, 30% lub 50%
w zależności od długości pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
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Opłaty za domy dziecka
Na pobyt 6 dzieci w domach dziecka przeznaczono kwotę 202 172,76 zł. Jest to partycypacja gminy
w kosztach w wysokości 50%.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
W 2021 r. opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 172 osób na kwotę 156 447,79 zł, w tym:
• 37 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, na kwotę 81 066,38 zł;
• 14 osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego, na kwotę 9 262,80 zł;
• 3 osób uprawnionych do zasiłku dla opiekuna, na kwotę 1 506,60 zł;
• 118 osób uprawnionych do zasiłku stałego, na kwotę 64 611,41 zł.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
W ramach współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zakopane z Caritas Archidiecezji
Krakowskiej mieszkańcy spełniający określone kryterium dochodowe mogą korzystać z nieodpłatnej
żywności dostarczanej w ramach tego programu. Każdy z zakwalifikowanych mieszkańców ma prawo
otrzymać paczkę żywnościową o wadze około 50 kg na jedną osobę w rodzinie.
W 2021 roku przygotowano i wydano 1550 takich
paczek (około 90 ton żywności). Na liście znalazły się
takie produkty jak: cukier, olej, kasza gryczana, ryż,
makaron, konserwy mięsne (szynka drobiowa, szynka
wieprzowa,
pasztet
wieprzowy),
groszek
z marchewką, fasola biała konserwowa, buraczki,
powidła śliwkowe, herbatniki maślane, koncentrat
pomidorowy, mleko UHT, sok jabłkowy, ser żółty
gouda, filet z makreli, gołąbki w sosie pomidorowym).
Żywność została dowieziona transportem CARITAS,
natomiast organizacją i samą dystrybucją zajęli się
pracownicy socjalni MOPS Zakopane.
Wolontariat
W 2021 roku MOPS Zakopane kontynuował współpracę z wolontariuszami. Szczególną do tego okazją
była akcja pt. Seniorze zostań w domu – która rozpoczęła się w marcu 2020 r. i kontynuowana była
w 2021 roku. Celem akcji było zachęcenie seniorów do pozostania w domu i zaproponowanie im
wsparcia w postaci możliwości zrobienia zakupów, załatwienia drobnych codziennych spraw bez
konieczności wychodzenia w domu, tak by zminimalizować ryzyko zakażenia się wirusem. W akcji
uczestniczyli harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Ogółem w ramach wolontariatu
współpracowało z MOPS Zakopane 80 wolontariuszy, przy czym 20 osób to przedstawiciele ZHR,
natomiast 60 wolontariuszy to uczniowie Zespołu Szkół Hotelarskich w Zakopanem. Część
wolontariuszy była zaangażowana w pomoc seniorom. Pozostała część (szczególnie
z Zakopiańskiego Hotelarza) zaangażowała się w zdalną pomoc przy nauce, której potrzebowali
uczniowie młodszych klas szkół podstawowych.
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KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I PROMOCJA W 2021 R.
PORTAL INTERNETOWY zakopane.pl
Łączy funkcje turystyczne i miejskie. Składa się z dwóch stref „DLA TURYSTÓW”
i „DLA MIESZKAŃCÓW”. Dodatkowo jego ważnymi elementami są „BAZA WYDARZEŃ”
i „BAZA NOCLEGOWA”. Strona jest cały czas aktualizowana, rozwijana i wzbogacana o nowe treści.

PORTAL
ZAKOPANE.PL

UŻYTKOWNICY

ODSŁONY

974 tys.
(wzrost o 323 tys. w ciągu roku)

2,92 mln
(wzrost o 800 tys. w ciągu roku)

Na portalu miasta w 2021 roku zamieszczonych zostało ponad 1000 aktualności i ogłoszeń. Zapowiedzi
wydarzeń zamieszczane były osobno w Bazie Wydarzeń.
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ bip.zakopane.eu
W Biuletynie na bieżąco zamieszczane były ogłoszenia, zarządzenia, uchwały i inne dokumenty
wszystkich wydziałów UMZ oraz ZCK. Łącznie blisko 700 informacji.

BIP

UŻYTKOWNICY

ODSŁONY

36 tys.

267 tys.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

FACEBOOK
Zakopane

FACEBOOK
Zakopane dla
Mieszkańców

YOUTUBE

OBSERWUJĄCY
- stan na 31.12.2021
75 783
Nowe polubienia i osoby
obserwujące: 1 833
Odwiedziny na stronie i profilu:
104 791

ZASIĘG STRONY

830 749
Maks. zasięg postu: 188 922

POLUBIENIA - stan na 31.12.2021
2 419
Nowe polubienia: 222

ZASIĘG
66 990

WYŚWIETLENIA

CZAS OGLĄDANIA

61, 1 tys.

4,9 tys. godzin
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W 2021 r. na kanale zamieszczonych zostało blisko 100 materiałów filmowych, w tym 51 odcinków
programu „Pod Tatrami. Zakopane, Zakopane...” oraz wszystkie nagrania Sesji Rady Miasta.

INSTAGRAM

OBSERWUJĄCY
26 743

ZASIĘG
209 622

Nowi obserwujący: 2 239

Maks. zasięg postu: 40 435

Totem (infokiosk)
Od lipca 2018 r. przed Urzędem Miasta umieszczony jest infokiosk z dotykowym wyświetlaczem
prezentujący informacje dla mieszkańców i turystów, m.in. zapowiedzi imprez, materiały promocyjne
(plakaty, spoty), bazę wydarzeń, informacje praktyczne oraz mapę miasta.

Informator dla Mieszkańców Miasta ZAKOPANE.PL
W 2021 r. ukazały się cztery wydania informatora poświęconego najważniejszym sprawom miasta
z dziedziny inwestycji, kultury, sportu, edukacji i ochrony środowiska, a także bieżącym wydarzeniom,
ważnym jubileuszom, działalności Rady Miasta i poradom dla mieszkańców. Do jednego wydania
załączony został „Raport o Stanie Miasta za rok 2020”. Wydawany w nakładzie 8 tys. egzemplarzy
informator jest kolportowany w zakopiańskich instytucjach, sklepach, restauracjach, a część nakładu
trafia bezpośrednio do mieszkańców. Ponadto w wersji elektronicznej informator zamieszczany jest
na portalu Zakopane.pl.

Ulotki dla mieszkańców
Ulotki z najważniejszymi bieżącymi informacjami dla mieszkańców zostały wydane sześć razy:
w styczniu, lutym, kwietniu, maju, sierpniu i listopadzie 2021 r.
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Program „Pod Tatrami. Zakopane, Zakopane...” TVP3 Kraków
W 2021 r. kontynowana była kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca działalności samorządu.
Realizowane cotygodniowo odcinki programu emitowane były na antenie TVP Kraków, ogólnopolskiej
TVP3 oraz TVP Polonia. Program realizowany był w sprawdzonej formule reportaży. Odcinki na bieżąco
zamieszczane były na kanale YouTube Urzędu Miasta Zakopane. Wydział pełnił nadzór merytoryczny
nad programem, który poruszał bieżące tematy kulturalne, sportowe, inwestycyjne i społeczne.
W 2021 r. zrealizowanych zostało 51 odcinków programu.
MATERIAŁY PROMOCYJNE I INFORMACYJNE W LOKALNYCH MEDIACH
Ogłoszenia i komunikaty w 2021 r. zamieszczane były regularnie w lokalnych mediach: Gazeta
Krakowska, Góral Info, Radio Alex, portal Podhale24.
KONTAKTY Z MEDIAMI
Wydział Kultury Fizycznej i Komunikacji Społecznej
w 2021 r. przygotował ponad 100 fotorelacji z wydarzeń
oraz ponad 60 informacji prasowych dla mediów lokalnych
i ogólnopolskich. Również na bieżąco, mailowo
i telefonicznie, codziennie udzielano informacji
dziennikarzom, udostępniano potrzebne materiały,
informowano o wydarzeniach, wydawano akredytacje,
koordynowano udział przedstawicieli Miasta w programach
telewizyjnych i radiowych oraz prowadzono monitoring
mediów. Wydział zorganizował także kilka konferencji
prasowych. Ze względu na trwającą epidemię koronawirusa
działania te miały nadal ograniczony charakter w stosunku
do lat wcześniejszych, sprzed pandemii.
Wydział współpracował również 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 52. 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, wydawanie akredytacji, prowadzenie
biura prasowego oraz przygotowanie i przebieg konkursu
fotograficznego „Żywioł Folkloru”.
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KAMPANIE INFORMACYJNE
Zakopane jako miasto turystyczne podczas trwającej epidemii
szczególnie troszczyło się o bezpieczeństwo zarówno mieszkańców,
jak również gości. Cały czas trwała kampania informacyjna
#Szczepimy się w Zakopanem zachęcająca do zgłaszania się na
szczepienia przeciwko COVID-19, szczególnie intensyfikowana
podczas organizowanej dwukrotnie w sezonie wiosennym i letnim
plenerowej akcji szczepień. W jej ramach przygotowane zostały
plakaty, ulotki i inne materiały promocyjne, a także grafiki zamieszczane wraz z najważniejszymi
informacjami i aktualnymi statystykami w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej
zakopane.pl.
APLIKACJA „MOJA OKOLICA”
Zakopane jako pierwsza miejscowość na Podhalu uruchomiło aplikację Moja
Okolica, która umożliwia mieszkańcom i turystom wygodny i szybki dostęp do
przydatnych, ciekawych, ale także ważnych informacji lokalnych. Gromadzi
ona informacje o nadchodzących wydarzeniach, zmianie godziny otwarcia
urzędów, bibliotek, placówek kulturalnych, przerw w dostawie mediów czy
zmianie miejskich opłat. Można w niej wyszukiwać także lokale usługowe
w swoim pobliżu, a po wizycie opublikować opinię i ocenić usługi.
Przyznawanie honorowych wyróżnień
Patronat Honorowy Burmistrza Miasta Zakopane i Partnerstwo Miasta Zakopane. W 2021 roku
przyznano 49 Patronatów i 3 Partnerstwa.
Współpraca z miastami partnerskimi
Niestety, względy pandemiczne zminimalizowały współpracę z naszymi partnerami zagranicznymi
do podtrzymywania kontaktów drogą elektroniczną. Odbyła się wymiana partnerska z miastem Sopot,
która poza otwarciem sezonu objęła plan wymiany świadczeń promocyjnych i współpracy instytucji
kultury w roku 2022.
Koordynowanie działalności Młodzieżowej Rady Miasta Zakopane
Ze względów pandemicznych Sesje Młodzieżowej Rady Miasta nie odbywały się. Młodzieżowi radni
wspomagali miasto w działaniach profilaktycznych przeciwko COVID-19 i pomocy osobom starszym.

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA ZAKOPIAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZCK współtworzy z Miastem i jego Instytucjami,
zgodnie ze strategią i planami operacyjnymi, zadania
z zakresu kultury, promocji i organizacji czasu
wolnego oraz wspiera informację o regionie. Naszym
celem jest zwiększanie potencjału Miasta i wsparcie
jego rozwoju przez organizację wydarzeń, festiwali, promocję i współpracę ze środowiskami
artystycznymi, medialnymi, sportowymi oraz biznesem.
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Cykliczne projekty docierają do bardzo zróżnicowanej publiczności, czyli mieszkańców Zakopanego
i Turystów. Kultura, jest rozumiana przez ZCK szeroko, od twórczości artystycznej, informacji, przez
sport i ducha regionu. Jest czynnikiem spajającym promocję miasta i jego atrakcyjność dla Gości
i Mieszkańców.
Zakopiańskie Centrum Kultury prowadzi Miejską Galerię Sztuki, Centrum Kultury Rodzimej Czerwony
Dwór, Centrum Informacji Turystycznej, realizuje działalność gospodarczą, pozyskuje fundusze
i partnerów medialnych, a w roku 2021 udostępniło nową jednostkę pod nazwą Stacja Kultura
Zakopane.
CELE STRATEGICZNE
Zakopiańskie Centrum Kultury zrealizowało w 90% zadania i cele operacyjne założone w strategii
na lata 2016 -2020. Kolejne cele długoterminowe opracowane w oparciu o doświadczenie lat
poprzednich zamknęliśmy na lata 2021 - 2024 w czterech celach strategicznych określonych jako
główne:
I. Strategia promocji i partnerstwa
ZCK powinno poszerzyć zasięgi informacji i promocji Miasta, opierając się na jego głównych filarach
jak promocja rekreacji, sportu, kultury i walorów turystycznych. W strategii zakłada się uzyskanie
większej widoczności i możliwości wsparcia dla projektów Miasta, przez zwiększenie grona
stronników, partnerów medialnych, ale także interesariuszy.
II. Strategia szerokiego uczestnictwa w ofercie Miasta Zakopane
ZCK podejmie się zaangażowania gości i turystów jako odbiorców oferty Miasta, działaniami
promocyjnymi, które zapewnią nie tylko szerszy zasięg, ale utrwalenie kontaktów czyli stworzenie
modelu powrotu do Zakopanego. Strategia powinna zapewnić publiczne uczestnictwo mieszkańców
w promocji Miasta i współtworzeniu oferty kulturalnej, i rekreacyjnej oraz edukacji młodych
mieszkańców.
III. Strategia zwiększania dochodów wypracowanych dzięki nowym działaniom
ZCK powinno zwiększyć zrównoważony rozwój finansowy, nie tylko w oparciu o powierzone mu
nieruchomości, ale pozyskiwanie funduszy komercyjnych i wykreowanie programów sprzedaży
produktów, wartości niematerialnych, jak wizerunki, udostępnienie przestrzeni dla potrzeb organizacji
wydarzeń, które wpisują się w strategię partnerstwa z biznesem.
IV. Strategia wspierania lokalnej twórczości
ZCK powinno poszerzyć stabilny i czytelny program promocji kultury rodzimej i sztuki współczesnej.
Zwiększenie zaangażowania w organizację projektów, utworzenie platform handlowych dla sprzedaży
dzieł, pozyskanie funduszy zewnętrznych na system mikrograntów dla młodych twórców, stworzenie
kolekcji w oparciu o system funduszu wykupu dzieł sztuki artystów lokalnych. W tym zadaniu bardzo
ważne jest zabezpieczenie szeroko rozumianego dziedzictwa, także niematerialnego przez
podnoszenie świadomości i dokumentację aktualnych zbiorów.
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PROMOCJA W 2021 R. - NOWE AKTYWNOŚCI, NARZĘDZIA, PRODUKTY
W poprzednich latach ZCK skutecznie rozwinęło narzędzia promocyjne i strategie marketingowe,
zapewniając zwiększenie liczby turystów, stałą i raportowaną obecność w mediach, wysoką pozycję
w rankingach oceniających chęć przyjazdu do miasta.
W roku 2021 poszerzaliśmy narzędzia marketingowe o typowe i stosowane w marketingu miejsc.
Jednym z nich jest oparcie promocji na emocjach, tak ważnych w decyzjach przyjazdowych.
Plan kampanii na lato 2021 oparł się na komunikowaniu unikalnych i oryginalnych emocji, jakich
poszukuje obecnie turysta, a które kojarzone są z regionem, jak spokój, bezpieczeństwo, wolność,
przyjaźń czy gościnność.

KAMPANIA PROMUJĄCA SEZON LETNI W ZAKOPANEM
Miasto Zakopane oraz Zakopiańskie Centrum Kultury
w czerwcu wystartowało z ogólnopolską kampanią
promującą zakopiański sezon letni. Celem naszych
działań było zaprezentowanie walorów i atrybutów
naszego miasta - pokazując je z innej perspektywy.
Uwypuklając wartości tak cenne i poszukiwane
w dzisiejszych czasach jak: odpoczynek, wytchnienie,
możliwość kontaktu z naturą, relaks z dziećmi na
świeżym powietrzu, a nade wszystko bezpieczeństwo.
Magnetyzm Zakopanego, z pełnym wachlarzem
możliwości, które niesie w sobie nasze miasto, dają
niewyczerpany potencjał, który był realizowany
w profesjonalnej kampanii reklamowej. W czasach
pandemicznych odbiorcy uciekali od tłumów i zgiełku,
kierując swoje potrzeby bardziej w stronę natury, ciszy,
spokoju,
szukając
poczucia
bezpieczeństwa,
a to wszystko, wbrew pozorom, oferuje Zakopane.
Celem działań ZCK była promocja sezonu letniego
po kolejnym etapie pandemii, z jego atrybutami, bogatym
oraz w pełni profesjonalnym zapleczem, podtrzymanie
zainteresowania podróżami do naszego Miasta wśród
mieszkańców kraju, kontynuowanie dotychczasowej
działalności w tym zakresie z uwzględnieniem potrzeb
i uwarunkowań wynikających ze stanu pandemii
– opierających się na bezpieczeństwie, wsparciu sektora
turystyki, rekreacji i sportu.
Promocja
poprzez
prezentację
nieoczywistych,
a magicznych miejsc takich jak: góry, zabytki, przyroda,
szlaki spacerowe i wycieczkowe, tętno miasta, sztuka
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- zarówno w internecie, social mediach, na nośnikach wielkoformatowych czy też za pośrednictwem
stacji radiowych i telewizyjnych - miało zachęcić do odwiedzania i odkrywania Zakopanego. Góralska
gościnność, dbałość o turystę i jego satysfakcję, a nade wszystko w obecnym wówczas czasie
o bezpieczeństwo, to atrybuty, o których przypominano i komunikowano.
Rozbudowana baza noclegowa o standardzie odpowiednim dla każdej kieszeni, profesjonalne zaplecze
gastronomiczne, atrakcje dla rodzin z dziećmi - w Zakopanem jak co roku oferta była równie
urozmaicona co krajobraz.
To wszystko razem oferuje Zakopane. Stolicę Tatr wyróżnia spośród innych miejsc różnorodność
i niewyczerpane wręcz możliwości spędzania wolnego czasu. Zakopane przekonywało, że tutaj
wypoczynek będzie się kojarzyć wyłącznie z dobrymi emocjami. Stąd pomysł na letnią kampanię pod
hasłem „Zakopane emocje na lato”, wśród których najważniejsze były swoboda, wytchnienie, energia
i zachwyt.

ROZWÓJ TECHNOLOGII CYFROWYCH
Kolejnym ważnym aspektem marketingu było wykorzystanie w organizacji wydarzeń, komunikacji
i promocji jego wyjątkowości, silnych odrębnych cech czyli budowanie tożsamości różnymi metodami,
nie tylko typową promocją.
Organizowane przedsięwzięcia były typowe dla regionu, posiadały cechy unikalne, niespotykane
w innych miastach budujące genius loci.
Stosowane dotychczas narzędzia promocji poszerzono o technologie cyfrowe jak rzeczywistość
rozszerzona, kody QR jako dostępne matryce przekierowujące odbiorcę na nasze media, city
placement wykorzystywany już przez nas w publicystyce telewizyjnej, został rozwinięty o lokowanie
miasta w innych przekazach.
•
•

•
•

•

Cyfryzacja wydawnictw i materiałów drukowanych i narzędzia do geolokalizacji wydarzeń
poszerzyły zasięgi informacji o Mieście.
Pomiar efektywności podejmowanych działań to kolejny nowy niezbędny ruch, którego
celem obok segmentacji odbiorców, oceny oczekiwań, badań ankietowych było ustalenie
potencjału kulturalnego miasta oraz zidentyfikowanie oczekiwań turystów badanie widowni
wydarzeń i oferty w Zakopanem.
Wsparcie komunikacji o język obrazkowy w mediach społecznościowych, wydawnictwach,
produkcjach filmowych.
Wirtualne biuro prasowe to system wspierający działania media relations, rozwiązanie
łączące dedykowane bazy mediów i dziennikarzy z profesjonalnym programem pocztowym
i intuicyjnym portalem do pomiaru efektywności każdego wyemitowanego
komunikatu. Wysyłka materiałów, prócz treści maila, może zawierać również załącznik
do 5 MB (artykuł, grafika, materiał filmowy). Baza medialna gwarantuje otrzymanie
o wydarzeniach w Zakopanem przez 900 dziennikarzy zajmujących się branżą turystyczną,
rekreacyjną, lifestylową, sportową i kulturalną.
Mapy internetowe miasta to obok walorów informacyjnych koordynacja marketingu przez
partnerstwo z lokalnym biznesem , to nowa platformy komunikacji po to, aby współzarządzać
marką z mieszkańcami.
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DOTARCIE I EKWIWALENT
W porównaniu do roku 2019 udało się zwiększyć dotarcie z informacją o Zakopanem o 140%,
tym samym ekwiwalent, czyli wartość informacji o Zakopanem wzrosła o 171%.
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Ekwiwalent

900000000

120000000

800000000
700000000

100000000

600000000

80000000

500000000
400000000

60000000

300000000

40000000

200000000

20000000

100000000

0

0

2019
PROJEKT
Festiwal Kolęd,
Pastorałek i Pieśni
Bożonarodzeniowych
Puchar Zakopanego
w Narciarstwie
Alpejskim Amatorów
Kocham Zakopane
12 H Slalom Maraton
Zakopane
Dudaski Tłusty
Czwartek
Pokaz Filmów o Sztuce
Tatrzański Festiwal
Zespołów Góralskich
Złote Kierpce

2019

2021
PUBLIKACJE
ILOŚĆ

DOTARCIE

2021

AVE

ZASIĘG

116

699 674

223 363 zł

13 153 558

233

3 989 580

532 591 zł

38 561 393

12

452 406

184 145 zł

757 534

2 714

44 363 653

6 026 469 zł

1 357 811 022

543

8 304 428

1 212 717 zł

559 353 067

296

4 803 188

676 959 zł

43 393 432

109

2 230 638

267 263 zł

20 285 167
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Wiosna Jazzowa Jazzowe Zakopane
Festiwal Twórczości
Chrześcijańskiej
„Szukałem Was"
Otwarcie Sezonu
Letniego
Międzynarodowy
Festiwal Muzyki
Organowej
i Kameralnej
Kulturalny Plac
Niepodległości
Zakopiański Festiwal
Literacki
Nagroda Literacka
Zakopanego
Międzynarodowy
Festiwal Folkloru Ziem
Górskich
Moc Gór. Festiwal
Filmów Górskich.
Międzynarodowy
Festiwal Muzyki
Kameralnej „Muzyka
Na Szczytach"
Sylwester Marzeń
z Dwójką
Festiwal „Inspirowane
Górami…” im. Ewy
i Macieja Berbeków
Otwarcie Sezonu
Zimowego
Koncert Sylwestrowy
Czerwony Dwór
Kino Miejsce
Miejska Galeria Sztuki
Im. Władysława Hr.
Zamoyskiego W
Zakopanem
Miejska Biblioteka
Publiczna w
Zakopanem

293

13 360 452

2 540 892 zł

98 363 355

0

0

0 zł

0

21

900 236

202 955 zł

7 486 649

127

2 163 768

415 948 zł

24 589 492

1 275

17 695 045

2 362 100 zł

243 724 310

484

15 149 331

2 535 496 zł

46 601 095

185

3 451 406

675 645 zł

22 491 186

1 446

28 028 017

3 468 000 zł

305 784 982

430

3 394 074

721 806 zł

24 745 995

279

2 414 423

565 887 zł

53 093 539

16 176

423 892 248

47 288 471 zł

1 280 661 377

134

2 277 996

466 709 zł

40 537 495

28

513 009

84 679 zł

22 713 562

6 545
870
556

137 163 085
13 540 781
5 832 739

25 120 923 zł
2 942 724 zł
4 286 447 zł

242 208 440
168 972 655
295 869 763

986

13 347 921

2 318 441 zł

135 818 540

236

2 557 369

989 362 zł

32 022 133
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Salon Marcowy 2021.
Pokaz Filmów o
sztuce.
Litera - Idea i Forma
Weekend Biegowy Z
Sokołem
Zakopiański Dzień
Dziecka
Artyści Zakopiańscy
2021
Zakopiańskie
Mikołajki
Światowy Dzień
Śniegu

2021
2019

PRASA
886

268

3 997 285

504 820 zł

38 606 543

51

218 213

35 984 zł

4 522 939

208

909 643

137 215 zł

9 464 485

99

922 942

109 792 zł

40 188 102

134

1 243 632

255 927 zł

15 023 977

78

2 597 548

358 045 zł

19 898 592

155

2 687 449

670 894 zł

37 452 351

35087

763 102 179

108 182 669 zł

5 244 156 730

35 tys. 087

763 mln
102 tys. 179

14 tys. 404

546 mln

108 mln
182 tys. 669
63 mln
213 tys. 028

RADIO
794

TELEWIZJA
896

WWW
19319

SUMA

wzrost
%
wzrost
%

SOCIAL MEDIA
13192

NOWE PROJEKTY – PRZESTRZEŃ WIRTUALNA
NOŚNIKI MULTIMEDIALNE- SIECIOWANIE INFORMACYJNE MIASTA
Sieć ekranów dotykowych i pasywnych zlokalizowanych
w obiektach w Zakopanem łączy wszystkie zewnętrzne źródła
Sieć ekranów dotykowych
danych (m.in. rozkłady jazdy, kalendarz wydarzeń, repertuar kin,
i pasywnych tworzy
w
Zakopanem jeden,
teatru, dostępne atrakcje turystyczne czy infrastrukturę
przejrzysty
i zintegrowany
rekreacyjną) w jeden przejrzysty, nowoczesny i przede wszystkim
system informacji o ofercie
łatwy w obsłudze zintegrowany system informacji.
Miasta
Niezaprzeczalnym atrybutem projektu jest sieciowanie
nośnikami w różnych obiektach w przestrzeni miasta –
instytucjach kultury, jednostkach samorządowych, ale też w hotelach, pensjonatach, restauracjach,
atrakcjach turystycznych). Dzięki tym urządzeniom w przystępny, kompleksowy i atrakcyjny sposób
można będzie przedstawić wspomnianą już dostępną ofertę kulturalną, sportową oraz
turystyczno–rekreacyjną, ale też zaprezentować inne ważne z punktu widzenia turysty
czy mieszkańca informacje m.in. pogodę, warunki na szlakach czy stokach, dostępność komunikacji.
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Nośniki to dodatkowe narzędzie promujące potencjał oferowany przez Miasto Zakopane i jego
jednostki, dające również możliwość wsparcia lokalnych przedsiębiorców poprzez włączenie ich oferty
w informacje prezentowane na nośnikach.
Oprócz wymienionych funkcjonalności, w aplikacji znalazły się także informacje na temat transportu
w mieście, powiadomienia o utrudnieniach czy informacje o pogodzie i obecnie panujących warunkach
w Tatrach. Stworzenie swojego indywidualnego „planera” umożliwiło dodawanie ciekawych miejsc
i wydarzeń do swojego podręcznego przewodnika, który pozwoli w interesujący sposób zaplanować
pobyt w Zakopanem. Aplikacja jest dostępna na urządzenia mobilne i do pobrania za darmo.
SOCIAL MEDIA
Media społecznościowe to niewyczerpane pokłady
nowych pomysłów, to również modne i bardzo
elastyczne narzędzie promocyjne. Oficjalny profil
Zakopanego na Instagramie w ciągu tygodnia
generuje wartość prawie 98 tysięcy wyświetleń.
Obserwuje go 27 tysięcy osób, a posty, relacje
i filmy zamieszczone na koncie docierają
tygodniowo do ok 15,5 tys. odbiorców. Facebooka
Miasta Zakopanego obserwuje ponad 75 tys.
użytkowników. W każdym tygodniu media
społecznościowe Miasta aktywizują poprzez lajki
czy komentarze ponad 5 tys. osób, docierając w ten
sposób tygodniowo do ponad 38 tys. osób.
W
działaniach
Miasta
jeszcze
szerzej
wykorzystywany jest potencjał, który dają media społecznościowe: posty, relacje, filmy, nowe hasztagi,
udostępnienia, oznaczenia lokalizacji czy posty sponsorowane - to dzięki nim możliwe jest promowanie
kampanii, wydarzeń, aktywności oraz projektów, budując w ten sposób Markę Zakopanego.
Celem było dotarcie do jeszcze szerszej grupy zainteresowanych odbiorców, ale też do osób nowych,
które nie miały jeszcze okazji zapoznać się z walorami naszego pięknego Miasta oraz do ich
followersów. To prowadzi do podtrzymania zainteresowania naszym miastem, zachęca do jego
odwiedzenia oraz docelowo zwiększy ruch na naszych oficjalnych kontach w mediach
społecznościowych. Poprzez prezentację urokliwych zdjęć dokumentujących przestrzeń miasta,
wydarzeń, aktywności czy prezentując ciekawe możliwości, jakie ono daje, zachęcamy do jego
odkrywania.
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ROZWÓJ PROJEKTÓW ISTNIEJĄCYCH
INFORMATOR ZAKOPANE.PL - WERSJA DRUKOWANA ORAZ
INTERAKTYWNA
Wydawany od 2016 roku w cyklu miesięcznym informator, zdobył już
swoją renomę i uznanie wśród turystów i mieszkańców Zakopanego.
Główną jego ideą jest nadal tworzenie podręcznego przewodnika po
mieście, dzięki któremu w przystępny sposób można dowiedzieć się
o najważniejszych wydarzeniach organizowanych w przestrzeni
miasta, odnaleźć placówki kultury z pełnym opisem, a także inne
obiekty takie jak: kościoły czy tereny rekreacyjne. Ciekawa oprawa
graficzna i przejrzysta prezentacja treści sprawia, że każdy turysta
chętnie sięga po Informator.
W dobie cyfryzacji i ciągłego rozwoju miasta, produkt jest dostępny
także w wersji online jako interaktywne czasopismo elektroniczne.
Staramy się w ten sposób, dzięki światowej platformie ISSUU,
o dotarcie z publikacją do każdego zakątku naszego globu. Pełna
dostępności treści zawartych w Informatorze poprzez wbudowanie
w tekst aktywnych linków, uatrakcyjnienie odbioru treści poprzez
możliwość pomieszczania aktywnych okien z materiałami filmowymi
- to tylko niektóre atrybuty wydawnictwa. Dzięki narzędziom aplikacji
ISSUU stworzono zróżnicowane tematycznie prezentacje
(w wersji na komputer i telefon), nawiązujące do artykułów
zamieszczonych w informatorze. Publikowane są one na social
mediach, w tym na forach społecznościowych - wśród osób
zainteresowanych ww. tematyką.
NEWSLETTER
Dla osób ściśle zainteresowanych najświeższymi wiadomościami
z życia Miasta i jego ofertą, tworzony jest newsletter, który jest
wysyłany na adres e-mail odbiorcy co najmniej raz na tydzień. Baza
liczy już sobie prawie 3 000 użytkowników, a dzięki działaniom
promującym to narzędzie, będzie efektywnie rozbudowywana.
Dzięki newsletterowi bieżące informacje kulturalne, sportowe i turystyczne trafiają w prosty i szybki
sposób do odbiorcy. Każda z zapowiedzi linkuje do strony www.zakopane.pl z poszerzonymi
informacjami o danej aktywności. W ten sposób komunikowane są nie tylko projekty instytucji
miejskich - ale wychodząc naprzeciw potrzebom naszych partnerów - pełna baza wydarzeń.
Wydarzeniom i projektom wspieranym przez ZCK towarzyszyły materiały promocyjne w postaci
papierowej i elektronicznej, wykonane z dbałością o najwyższą wizualną jakość, która przyciągała
uwagę potencjalnych odbiorców. Poprzez realizację projektów, mimo ciągle trwającej pandemii, udało
się podtrzymać oraz rozwinąć zainteresowanie Zakopanem w kraju i za granicą. Sama kampania
promocyjna zmieniała zaś swój charakter w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację pandemiczną.
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WYDARZENIA ORGANIZOWANE, WSPÓŁORGANIZOWANE
I WSPIERANE PROMOCYJNIE PRZEZ
ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM KULTURY W ROKU 2021
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MAJĄTEK MIASTA ZAKOPANE
UDZIAŁY I AKCJE GMINY MIASTA ZAKOPANE W SPÓŁKACH WG STANU NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2020 ROKU
Gmina Miasto Zakopane posiada udziały i akcje w sześciu niżej wymienionych spółkach:
I.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. z siedzibą w Bańskiej
Niżnej.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Miasto Zakopane posiadała w tej spółce 105 625 akcji
o wartości 10 562 500 zł. Ilość akcji i wartość na koniec 2021 roku pozostały bez zmian.

II.

„TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem.
Stan udziałów na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 66 315 000 zł. Zarządzeniem nr 16/2021
z dnia 18.01.2021 w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego Gmina Miasto Zakopane objęła
400 nowych udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy, na łączną kwotę 400 000,00 zł,
zarządzeniem nr 44/2021 z dn.19.02.2021 zamian za wniesienie wkładu pieniężnego Gmina
Miasto Zakopane objęła 100 nowych udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy, na
łączną kwotę 100 000,00 zł oraz zarządzeniem nr 266/2021 z dn. 30.11.2021 objęła 500
nowych udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy, na łączną kwotę 500 000,00 zł.
Stan i wartość na koniec 2021 r. zwiększył się do 67 315 000 zł.

III.

SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina posiadała w spółce 9 625 udziałów o wartości
5 775 000 zł. Stan i wartość udziałów na koniec 2021 roku zmieniły się, zgodnie z nabyciem
aktem notarialnym prawa własności nieruchomości dwóch działek przy ul. Krzeptówki Potok
w Zakopanem o wartości 504 600,00 zł. Tym samym wartość udziałów zwiększyła się do
6 279 600,00 zł.

IV.

POLSKIE TATRY Spółka Akcyjna z siedzibą w Zakopanem.
Ilość akcji na dzień 31 grudnia 2021 roku nie zmieniła się w stosunku do 2020 roku
i przedstawia się następująco: Gmina posiada 209 296 akcji o wartości: 20 929 600 zł,
tj. 100%.

V.

Zakopiańskie TBS Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. z siedzibą
w Zakopanem.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Miasto Zakopane posiadała w spółce 6 875 udziałów
o wartości 3 437 500 zł. Stan ten i wartość udziałów na koniec 2021 roku nie zmieniły się.

VI.

Spółka pn. Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem.
Gmina Miasto Zakopane posiadała na koniec 2020 roku 32 500 akcji o wartości 325 000 zł.
Stan taki utrzymał się na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Łącznie we wszystkich wyżej wymienionych spółkach na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Miasto
Zakopane posiada 401 986 udziałów i akcji o wartości 108 849 900 zł.
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UDZIAŁY I AKCJE GMINY MIASTA ZAKOPANE W SPÓŁKACH – stan na 31 grudnia 2021 r.
L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

STAN NA
31.12.2020 r.

STAN NA
31.12.2021 r.

Ilość akcji:
105 625
Wartość:
10 562,500 zł

Ilość akcji:
105 625
Wartość:
10 562 500 zł

Ilość udziałów:
66 315
Wartość:
66 315 000 zł
Ilość udziałów:
9 625
Wartość:
5 775 000 zł
Ilość akcji:
209 296
Wartość:
20 929 600 zł

Ilość udziałów:
67 215
Wartość:
67 315 000 zł
Ilość udziałów:
9 725
Wartość:
6 279 600,00 zł
Ilość akcji:
209 296
Wartość:
20 929 600 zł

Zakopiańskie TBS
Tatrzańska Komunalna
Grupa Kapitałowa
sp. z o.o.
z siedzibą w Zakopanem

Ilość udziałów:
6 875
Wartość:
3 437 500 zł

Ilość udziałów:
6 875
Wartość:
3 437 500 zł

--------

Polskie Koleje Linowe S.A.
z siedzibą w Zakopanem

Ilość akcji:
3 250
Wartość:
325 000 zł

Ilość akcji:
3 250
Wartość:
325 000 zł

--------

400.986

401.986

107 344 600 zł

108 849 900 zł

SPÓŁKA
Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej
Geotermia Podhalańska
S.A.
z siedzibą w Bańskiej Niżnej
„TESKO” Tatrzańska
Komunalna Grupa
Kapitałowa sp. z o.o.
z siedzibą w Zakopanem
SEWiK Tatrzańska
Komunalna Grupa
Kapitałowa sp. z o.o.
POLSKIE TATRY
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zakopanem

ŁĄCZNA ILOŚĆ UDZIAŁÓW
I AKCJI
ŁĄCZNA WARTOŚĆ

ZWIĘKSZENIA
---------

1 000 000 zł

504 600 zł

--------

DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA W 2021 R. – STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 R.
L.p.

RODZAJ DOCHODU

KWOTA W PLN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sprzedaż
Dochody z dzierżaw
Dochody z najmu
Opłaty za wieczyste użytkowanie
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
Pozostałe odsetki
RAZEM
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16 116 010,67
2 321 175,87
2 037 924,52
1 252 479,61
256 613,70
1 111 595,95
61 993,18
23 157 793,50

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 R.
Nabycie na rzecz Gminy Miasto Zakopane
•

•

•

•

Gmina Miasto Zakopane na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 Przepisy wprowadzające
ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych – Dz. U. Nr 32
poz. 191 i Nr 43 poz. 235 w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nabyła w drodze
komunalizacji działki o łącznej powierzchni 0,1057 ha o wartości 105 700,00 zł.
Gmina Miasto Zakopane na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – Dz. U. Nr 133 poz. 872
z późn. zm. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nabyła na podstawie art.73 działki
o łącznej powierzchni 0,2700 ha o wartości 110 800,00 zł.
Gmina Miasto Zakopane w okresie od dnia 1.01.2021r. do 31.12.2021r. nabyła od osoby
fizycznej nieruchomość o powierzchni 0,0444 ha o wartości 239 410,00 zł (umowa zamiany
z osobą fizyczną z dopłatą ze strony Gminy w kwocie 161 400,00 zł).
W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. na rzecz osób fizycznych wypłacono
odszkodowania w wysokości 189 402,00 zł.
W 2021 r. przeprowadzono 20 przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych.

Zbycie ze stanu mienia Gminy Miasto Zakopane
Gmina Miasto Zakopane w okresie od dnia 1.01 2021 r. do dnia 31.12.2021 r. zbyła ze stanu mienia
nieruchomości, w tym:
I.
II.
III.

Sprzedano na rzecz osób fizycznych działki gminne o powierzchni 0,6251 ha o wartości
4 814 086,00 zł.
Sprzedano na rzecz osób prawnych działki gminne o powierzchni 0,6576 ha o wartości
16 097 741,00 zł.
Sprzedano lokale mieszkalne: 4 lokale o wartości komunalnej 1 294 700,00 zł.

Numeracja porządkowa nieruchomości
W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nadano 120 numerów porządkowych budynkom.

Podziały nieruchomości
W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zatwierdzono 65 projektów podziału nieruchomości.

Zajęcie pasa drogowego
W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wydano 379 decyzji na zajęcie pasa drogowego
na kwotę 263 919,29 zł.
W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wydano 139 decyzji na ogródki gastronomiczne
w pasie drogowym oraz wydano 230 decyzji na handel w pasie drogowym na kwotę łączną
1 057 074,58 zł.
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STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA
Uchwałą Nr XXXIII/462/2021 Rady Miasta Zakopane z dnia 2 grudnia 2021 r. ustalono strefę płatnego
parkowania, opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych Miasta Zakopane oraz określenia
sposobu pobierania opłaty za parkowanie. Aktualnie strefa płatnego parkowania obejmuje
30 parkingów podzielonych na 2 podstrefy: Podstrefę A oraz Podstrefę B. Rozszerzenie SPP o kolejne
ulice tj. parking przy ul. Słoneczna, Sabały, Kościelna, Bulwary Słowackiego, Partyzantów są wynikiem
wniosków mieszkańców Zakopanego. W 2021 r. do obsługi Strefy Płatnego Parkowania zostały
zakupione parkomaty w liczbie 44 sztuk.

BUDŻET MIASTA ZAKOPANE
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE ZA 2021 ROK
1. Planowane dochody:
Dochody budżetu w łącznej kwocie:

187 867 528,41 zł, w tym:

1) dochody bieżące
2) dochody majątkowe

161 547 128,41 zł
26 320 400,00 zł

2. Planowane wydatki:
Wydatki budżetu w łącznej kwocie:

206 467 528,41 zł, w tym:

Wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie:
161 080 748,41 zł, z tego:
a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
110 694 293,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
48 101 097,00 zł
- wydatki związane z realizacja statutowych zadań 62 593 196,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące
15 630 300,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
31 601 102,00 zł
d) wydatki na obsługę długu publicznego
1 500 000,00 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków z art.5 ust. 1, pkt 2 i 3
1 655 053,41 zł
Wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie:

45 386 780,00 zł, w tym:

a)

44 386 780,00 zł, w tym:

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- wydatki na programy finansowane z udziałem
środków z art.5 ust. 1, pkt 2 i 3
b) zakup i objęcie akcji i udziałów w półce TESKO

14 797 780,00 zł
1 000 000,00 zł

3. Planowane przychody:
Przychody budżetu w łącznej kwocie:

26 000 000,00 zł, w tym:

a) przychody z zaciągniętych kredytów na
rynku krajowym
z czego:
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
- na spłatę zobowiązań z tyt. zaciągniętych
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26 000 000,00 zł
18 600 000,00 zł

kredytów i pożyczek

7 400 000,00 zł

4. Planowane rozchody:
Rozchody budżetu w łącznej kwocie:

7 400 000,00 zł, w tym:

a) spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów

7 400 000,00 zł

W trakcie 2021 roku w/w kwoty dochodów i wydatków budżetu Miasta Zakopane ulegały zmianom,
które zostały wprowadzone Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Zakopane.

BUDŻET MIASTA ZAKOPANE PO DOKONANYCH ZMIANACH W TRAKCIE ROKU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU WYNIÓSŁ:
1. Planowane dochody:
Dochody budżetu w łącznej kwocie:

200 512 151,53 zł, w tym:

1) dochody bieżące
2) dochody majątkowe

168 457 686,31 zł
32 054 465,22 zł

2. Planowane wydatki:
Wydatki budżetu w łącznej kwocie:

205 442 860,53 zł, w tym:

Wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie:

164 816 157,53 zł, z tego:

a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacja statutowych zadań
b) dotacje na zadania bieżące
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
d) wydatki na obsługę długu publicznego
e) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków z art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3

112 171 666,00 zł, w tym:
50 020 442,12 zł
62 151 223,88 zł
16 037 200,77 zł
33 442 237,35 zł
1 500 000,00 zł
1 665 053,41 zł

Wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie:

40 626 703,00 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- wydatki na programy finansowane z udziałem
środków z art.5 ust. 1, pkt 2 i 3
b) zakup i objęcie akcji i udziałów w półce TESKO

39 626 703,00 zł, w tym:
6 997 780,00 zł
1 000 000,00 zł

3. Planowane przychody:
Przychody budżetu w łącznej kwocie:

12 330 709,00 zł, w tym:

a) niewykorzystane środki pieniężne, o których
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy (§905)
b) nadwyżki z lat ubiegłych (§957)
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2 908 441,00 zł
9 422 268,00 zł

4. Planowane rozchody:
Rozchody budżetu w łącznej kwocie:

7 400 000,00 zł, w tym:

a) spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów (§992)

7 400 000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok Miasta Zakopane sporządzone zostało na podstawie
danych z ewidencji księgowej budżetu, która uwzględnia w szczególności:
•
•

Dział

dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej,
jak w uchwale budżetowej,
zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień
zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wyszczególnienie

10

Rolnictwo i
łowiectwo

20

Leśnictwo

600

Transport i łączność

630

Turystyka

700

Gospodarka
Mieszkaniowa

710

Działalność usługowa

750

Administracja
Publiczna

751

Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa

752
754

756

757
758

Obrona narodowa
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych i od
innych jednostek
nieposiadających
osobowości prawnej
oraz wydatki
związane z ich
poborami
Obsługa długu
publicznego
Różne rozliczenia

DOCHODY 2021
plan
wykonanie

%

1 073,22 zł

7 043,22 zł

- zł

470,27 zł

2 871 500,00 zł

WYDATKI 2021
plan
wykonanie

%

1 473,22 zł

1 222,96 zł

83,01%

0,00%

- zł

- zł

0,00%

2 750 975,51 zł

95,80%

18 077 854,00 zł

13 608 603,25 zł

75,28%

6 000,00 zł

5 777,54 zł

96,29%

23 500,00 zł

16 946,08 zł

72,11%

29 255 380,48 zł

26 490 933,53 zł

656,27%

90,55%

19 520 880,48 zł

17 327 155,29 zł

88,76%

1 298,37 zł

0,00%

484 644,00 zł

58 108,60 zł

11,99%

709 075,00 zł

587 858,76 zł

82,91%

17 099 215,00 zł

15 935 246,81 zł

93,19%

5 425,00 zł

5 425,00 zł

100,00%

5 425,00 zł

5 425,00 zł

100,00%

600,00 zł

600,00 zł

100,00%

5 000,00 zł

2 559,40 zł

51,19%

55 500,00 zł

97 209,33 zł

175,15%

2 948 711,00 zł

2 585 059,52 zł

87,67%

83 373 908,00 zł

93 406 682,46 zł

112,03%

- zł

- zł

0,00%

- zł

- zł

0,00%

1 500 000,00 zł

915 122,22 zł

61,01%

24 726 598,00 zł

30 628 359,70 zł

123,87%

2 848 371,00 zł

30 444,46 zł

1,07%
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4 848 862,84 zł

4 794 255,41 zł

98,87%

44 117 272,67 zł

42 793 466,14 zł

97,00%

851

Oświata i
wychowanie
Ochrona zdrowia

21 067,16 zł

22 680,76 zł

107,66%

4 216 708,16 zł

2 811 571,61 zł

66,68%

852

Pomoc społeczna

2 621 618,85 zł

2 626 865,90 zł

100,20%

10 094 690,85 zł

9 603 474,68 zł

95,13%

853

Pozostałe zadania w
zakresie polityki
społecznej

1 299 694,24 zł

584 427,61 zł

44,97%

1 226 094,41 zł

392 032,66 zł

31,97%

854

Edukacyjna opieka
wychowawcza

73 007,00 zł

71 271,06 zł

97,62%

1 831 238,00 zł

1 705 730,75 zł

93,15%

30 301 677,73 zł

30 309 819,56 zł

100,03%

31 114 317,73 zł

31 004 739,82 zł

99,65%

19 823 987,95 zł

19 274 525,39 zł

97,23%

31 624 918,95 zł

27 356 258,58 zł

86,50%

398 126,06 zł

383 603,31 zł

96,35%

15 062 526,06 zł

14 053 520,82 zł

93,30%

0,00%

801

855
900

921

Rodzina
Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

925

Ogrody botaniczne i
zoologiczne oraz
naturalne obszary i
obiekty chronionej
przyrody

926

Kultura fizyczna

- zł

- zł

119 050,00 zł

150 597,68 zł

30 000,00 zł

18 830,18 zł

62,77%

126,50%

3 610 020,00 zł

2 650 556,92 zł

73,42%

200 512 151,53 zł

212 200 680,37 zł

105,83%

205 442 860,53 zł

182 876 075,75 zł

89,02%

168 457 686,31 zł

178 709 577,33 zł

106,09%

32 054 465,22 zł

33 485 133,04 zł

104,46%

Ogółem w tym:
Razem dochody
bieżące
Razem dochody
majątkowe
Wydatki Bieżące
Wydatki majątkowe

L.p.

Wyszczególnienie

Plan 2021

Wydatki ogółem w tym :
164 816 157,83 zł

149 924 327,92 zł

40 626 703,00 zł

32 951 747,83 zł

Wykonanie 2021

%

1.

Dochody ogółem, w tym:

200 512 151,53 zł

212 194 710,37 zł

a.

Dochody bieżące

168 457 686,31 zł

178 709 577,33 zł

b.

Dochody majątkowe

32 054 465,22 zł

33 485 133,04 zł

2.

Wydatki ogółem, w tym:

205 442 860,53 zł

182 876 075,75 zł

a.

Wydatki bieżące

164 816 157,53 zł

149 924 327,92 zł

b.

Wydatki majątkowe

40 626 703,00 zł

32 951 747,83 zł

3.

Wynik: (1-2)

4 930 709,00 zł

29 318 634,62 zł

4.

Przychody

12 330 709,00 zł

29 674 046,33 zł

a.

Kredyty i pożyczki

- zł

- zł

b.

Wolne środki

12 330 709,00 zł

29 674 046,33 zł

5.

Rozchody

8 207 200,00 zł

7 400 000,00 zł

a.

spłata kredytów i pożyczek

7 400 000,00 zł

7 400 000,00 zł

-
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90,96%

105,83%

89,02%

240,65%

90,16%

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2021 ROK
Dz.

Rozdz.

§

700
70005
2650

Treść

Wykonanie

Gospodarka mieszkaniowa

1 041 230,48

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 041 230,48

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego:

1 041 230,48

Dopłata do 1m² kosztów utrzymania i administrowania obiektami oświatowymi

Dz.
Rozdz.

Wyszczególnienie

700

Przychody

Stan śr.
obrotowych
na
1.01.2021

Koszty

w tym:
Ogółem

Dotacja

Ogółem

Stan śr.
obrotowych
na
31.12.2021

Gospodarka mieszkaniowa

2 000,00

2 293 273,23

1 041 230,48

2 254 635,36

40 637,87

70005

Gosp. grunt. i
nieruchomościami

2 000,00

2 293 273,23

1 041 230,48

2 254 635,36

40 637,87

2650

Dotacja przedmiotowa

1 041 230,48

PODATKI I OPŁATY
Celem Wydziału Podatków i Opłat jest realizowanie zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym
Urzędu Miasta Zakopane oraz przepisach prawa tj. wymiar i windykacja podatków i opłat
lokalnych na terenie Gminy Miasto Zakopane oraz windykacja należności publicznoprawnych
i cywilnoprawnych.
W 2021 roku Wydział Podatków i Opłat zrealizował następujące zadania:
Podatek od nieruchomości:
•

•
•
•
•
•
•
•

Wydano 32 700 decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego dla osób
fizycznych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz na łączne zobowiązanie
pieniężne;
Wydano 75 postanowień w sprawie możliwości zapoznania się z zebranym materiałem
dowodowym;
Wydano 42 postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania;
Wydano 12 postanowień w sprawie wznowienia postępowania;
Sporządzono i wysłano 240 wezwań do złożenia informacji podatkowej od osób fizycznych;
Wydano 221 zaświadczeń COVI w związku z udzielonymi zwolnieniami z podatku
od nieruchomości,
Wydano 15 postanowień o odmowie udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości,
Przypisano i zweryfikowano 1 095 deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
od osób prawnych;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wysyłano 532 wezwania do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny
i leśny od osób prawnych;
Sporządzono i wysłano 1 722 upomnienia dla podatników podatku od nieruchomości
dla osób fizycznych;
Sporządzono i wysłano 922 upomnienia dla podatników podatku od nieruchomości dla osób
prawnych;
Sporządzono i wysłano 262 upomnienia dla podatników (PDR);
Sporządzono i wysłano 283 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych dla osób fizycznych;
Sporządzono i wysłano 48 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych dla osób
prawnych;
Sporządzono i wysłano 11 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych (PDR),
Prowadzono 45 postępowań w zakresie ulg z tytułu podatku od nieruchomości od osób
fizycznych;
Prowadzono 28 postępowań w zakresie ulg z tytułu podatku od nieruchomości od osób
prawnych;
Prowadzono 62 postępowania w zakresie zwrotu nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości
od osób fizycznych;
Prowadzono 32 postępowania w zakresie zwrotu nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości
od osób prawnych;

Podatek od środków transportowych:
•
•
•
•
•
•
•

Przypisano i zweryfikowano 361 deklaracji na podatek od środków transportowych od osób
fizycznych i prawnych;
Sporządzono i wysłano 86 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków
transportowych;
Sporządzono i wysłano 31 postanowień o wszczęciu postępowania;
Sporządzono i wydano 14 decyzji określających bądź zmieniających wysokość zobowiązania
podatkowego w podatku od środków transportowych;
Sporządzono i wysłano 22 decyzje o umorzeniu postępowania w związku ze złożoną deklaracją
przez podatnika;
Sporządzono i wysłano 65 upomnień;
Sporządzono i wysłano 10 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wprowadzono 2 037 wniosków na wykonanie dodatkowych usług w zakresie odbioru
odpadów;
Sporządzono i wysłano 3 131 upomnień;
Sporządzono i wysłano 28 postanowień o zarachowaniu wpłat;
Sporządzono i wysłano 103 postanowień o zaliczeniu nadpłaty;
Sporządzono i wysłano 784 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych;
Wydano 8 decyzji o udzieleniu ulgi;
Zaliczono nadpłaty figurujące na kontach na koniec miesiąca;
Dokonano analizy terminowości wpłat wynikających z decyzji o rozłożeniu zapłaty zaległości
na raty;
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•
•
•
•
•

Bieżące księgowanie wpłat;
Bieżące sporządzanie pism do komorników skarbowych, dotyczących ograniczenia wysokości
kwot tytułów wykonawczych w związku z dokonaną wpłatą przez podatnika.
Wydano 8 decyzji w sprawie przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie.
Dokonano 9 wpisów na hipotekę,
Dokonano 2 zgłoszeń wierzytelności w związku z ogłoszeniem upadłości dłużnika.

Opłata miejscowa:
•
•
•
•

Dokonano przypisów 5 439 deklaracji z tytułu opłaty miejscowej i uzgodniono analitykę
do rejestru dochodów;
Wydano 1 148 kwitariuszy do pobierania opłaty miejscowej;
Sporządzono i wysłano 362 wezwania z opłaty miejscowej,
Sporządzono kwartalne listy wypłaty prowizji dla inkasentów opłaty miejscowej.

Dzierżawy:
•
•
•
•
•
•
•

Naliczono 5 290 pozycji opłat do których wystawiono faktury Vat oraz noty księgowe (4 389);
Księgowanie i rozliczenie opłat za okres od stycznia do grudnia 2021 r.;
Sporządzono rejestr Vat w JPK za okres od stycznia do grudnia 2021 r.;
Sporządzono sprawozdanie Rb-27s dochody za okres od stycznia do grudnia 2021 r.;
Sporządzono i wysłano 147 wezwań do zapłaty;
Sporządzono i wysłano 71 upomnień;
Bieżące sporządzanie tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych oraz kierowanie spraw
na drogę postępowania sądowego.

Gminy zasób komunalny:
•
•
•
•
•
•
•
•

Księgowanie i rozliczanie opłat za okres od stycznia do grudnia 2021 r.;
Sporządzono rejestr Vat oraz JPK za okres od stycznia do grudnia 2021 r;.
Sporządzono i wysłano 322 wezwania do zapłaty;
Przekazano sprawy do Biura Prawnego celem skierowania na drogę postępowania sądowego,
Wystawiono 615 faktur VAT (lokale użytkowe),
Sporządzono 108 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych,
Wprowadzono do programu stan odczytu liczników (524 liczniki),
Dokonano rozliczenia media za lokale.

Opłata skarbowa:
•
•

Wydano 19 decyzji dotyczących zwrotu opłaty skarbowej;
Przygotowano kwitariusze dochodowe dla inkasentów.

Mandaty:
•
•

Dokonano przypisu 459 mandatów karnych kredytowanych;
Dokonano przypisu 167 mandatów karnych gotówkowych;
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•
•

Sporządzono i wysłano 164 upomnienia;
Sporządzono i wystawiono 191 tytułów wykonawczych z mandatów karnych kredytowanych;

Zaświadczenia:
•
•

Sporządzono i wydano 164 zaświadczenia osobom fizycznym,
Sporządzono i wydano 101 zaświadczeń osobom prawnym,

Zwrot podatku akcyzowego:
•
•

Wydano 2 decyzje ustalające limit
Sporządzono 6 sprawozdań w tym zakresie.

Opłata dodatkowa za parkowanie w SPPP Miasta Zakopane:
•
•
•
•
•
•

Sporządzono i wysłano 1 103 wniosków do CEPIK o udostępnienie danych;
Sporządzono i wysłano 2 110 upomnień,
Bieżące księgowanie wpłat oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie;
Dokonano 36 zwrotów nadpłat wynikającej z opłaty dodatkowej za parkowanie;
Otrzymano 1 103 wnioski z CEPIK i wprowadzono dane osobowe na zawiadomienia;
Wysłano 47 pism o podanie danych w celu zaksięgowania wpłaty niezidentyfikowanej.

ZESTAWIENIE DOTACJI ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH OTRZYMANYCH POMIĘDZY 01.01.2021 R.
A 31.12.2021 R.

LP

DATA ZAWARCIA
UMOWY
O
DOFINANSOWANIE/
PRZYZNANIA
DOFINANSOWANIA

TYTUŁ
PROJEKTU

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

WYSOKOŚĆ OTRZYMANEJ
DOTACJI

UWAGI

Dotacje w 2021 r. z umów zawartych w roku 2017

1.

2.

11.09.2017

08.12.2017

Modernizacja
zabytkowych
budynków
dworca PKP w
Zakopanem na
cele
gospodarcze
i kulturalne
Wymiana
starych pieców
węglowych na
nowe instalacje
oparte o paliwa
stałe w
Zakopanem

RPO WM
Poddziałanie
6.1.1
Ochrona i
opieka nad
zabytkami
RPO WM
Poddziałanie
4.4.3 Obniżenie
poziomu niskiej
emisji (paliwa
stałe)

łącznie

4 038 283,87 zł

w tym
w roku
2021

- zł

łącznie

1 505 611,46 zł

w tym
w roku
2021

253 421,06 zł

Dotacje w 2021 r. z umów zawartych w roku 2018
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Zadanie
i rozliczenie
prowadzi
Wydział
Strategii
i Rozwoju
Zadanie
i rozliczenie
prowadzi
Wydział
Ochrony
Środowiska

1.

2.

3.

4.

5.

29.01.2018

30.04.2018

04.05.2018

14.06.2018

20.09.2018

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

Budowa
zintegrowanego
centrum
komunikacji
kolejowej
i autobusowej
w Zakopanem

RPO WM Poddziałanie
4.5.2
Niskoemisyjny
transport miejski

Popularyzacja
zakopiańskiego
dziedzictwa
kulturowego

RPO WM
Poddziałanie
6.1.3 Rozwój
instytucji kultury
oraz
udostępnianie
dziedzictwa
kulturowego

łącznie

Przebudowa
budynków
dworca PKP
RPO WM
wraz z budową
Poddziałanie
parkingu w celu
7.2.4
dostosowania
Infrastruktura dla
do nowych
obsługi
funkcji
podróżnych
związanych
z obsługą ruchu
pasażerskiego
Usprawnienie
transportu
między
Dworcem PKP
a Kuźnicami w
RPO WM Zakopanem
Poddziałanie
wraz ze
4.5.2
stworzeniem
Niskoemisyjny
zintegrowanego transport miejski
centrum
przesiadkowego
przy Dolnej
Stacji Kolejki
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4 441 332,79 zł

w tym
w roku
2021

1 514 290,71 zł

łącznie

1 643 696,94 zł

w tym
w roku
2021

1 643 696,94 zł

łącznie

542 568,00 zł

w tym
w roku
2021

146 126,06 zł

łącznie

3 632 984,56 zł

w tym
w roku
2021

łącznie

w tym
w roku
2021

539 999,07 zł

Zadanie
i rozliczenie
prowadzi
Wydział
Ochrony
Środowiska

Zadanie
i rozliczenie
prowadzi
Wydział
Strategii
i Rozwoju
Zadanie
prowadził
Wydział
Kultury,
rozliczenie
prowadził
Wydział
Strategii
i Rozwoju

Zadanie
i rozliczenie
prowadzi
Wydział
Strategii
i Rozwoju

- zł

- zł

Zadanie
i rozliczenie
prowadzi
Wydział
Strategii
i Rozwoju

Liniowej na
Kasprowy
Wierch

6.

1.

2.

3.

4.

19.11.2018

26.07.2021

05.10.2021

07.12.2021

październik 2021

Miasto Wysokie
Tatry
tatrzańskie
ścieżki
rowerowe
(projekt
partnerski)

PWT Interreg V-A
Polska - Słowacja
2014 - 2020 Ochrona i rozwój
dziedzictwa
przyrodniczego
i kulturowego
obszaru
pogranicza

łącznie

1 196 109,16 zł

w tym
w roku
2021

65 002,77 zł

Dotacje w 2021 r. z umów zawartych w roku 2021
"Urządzanie
terenów
Rewaloryzacja
zielonych"
terenów
Wojewódzki
zielonych na
łącznie
Fundusz Ochrony
78 556,45 zł
terenie Gminy
w roku 2021
Środowiska i
Miasto
Gospodarki
Zakopane
Wodnej w
Krakowie
Remont drogi
gminnej nr
420209K
(ul.Partyzantów)
w km od
Rządowy
łącznie
00+000 do km Fundusz Rozwoju
109 824,00 zł
w roku 2021
00+ 121
Dróg
w miejscowości
Zakopane,
Gmina Miasto
Zakopane
Remont drogi
gminnej nr
420148K (ul.
Droga do
Białego) w km
Rządowy
łącznie
od 0+000 do km Fundusz Rozwoju
317 142,00 zł
w roku 2021
0+333
Dróg
w miejscowości
Zakopane,
Gmina Miasto
Zakopane
Ministerstwo
Edukacji i Nauki
we współpracy
„Laboratoria
z Centrum
łącznie
567 600,00 zł
przyszłości”
GovTech
w roku 2021
w Kancelarii
Prezesa Rady
Ministrów
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Zadanie
i rozliczenie
prowadzi
Wydział
Strategii
i Rozwoju

Zadanie
prowadził
Wydział
Ochrony
Środowiska,
rozliczenie
prowadził
Wydział Strategii
i Rozwoju

Zadanie
i rozliczenie
prowadzi
Wydział Strategii
i Rozwoju

Zadanie
i rozliczenie
prowadzi
Wydział Strategii
i Rozwoju

Zadanie
i rozliczenie
prowadził
Wydział
Oświaty/Wydział
Oświaty i Spraw
Społecznych

5.

6.

1.

18.01.2021

Małopolska
„Zdalna szkoła +
Tarcza
w ramach
Antykryzysowa
Ogólnopolskiej
– Pakiet
Sieci
Edukacyjny.
Edukacyjnej”
Cyfryzacja szkół pozyskała grant
i placówek
ze środków Unii
w ramach 10 osi
Europejskiej z
priorytetowej Programu Polska
wiedza
Cyfrowa 2014i kompetencje
2020

łącznie
w roku 2021

Zadanie
i rozliczenie
prowadził
73 599,83 zł
Wydział
Oświaty/Wydział
Oświaty i Spraw
Społecznych

Centrum Rzeźby
Polskiej
w Orońsku
Konserwacja
w ramach
Zadanie
rzeźby
„Orbity”
zadania
pn.
Łącznie
i
rozliczenie
01.06.2021
177 000,00 zł
autorstwa
„Rzeźba
w roku 2021
prowadził
Henryka Burzca
w przestrzeni
Wydział Kultury
publicznej dla
Niepodległej –
2021”
Dotacje w 2021 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - wsparcie dla gmin górskich
Wsparcie na
przebudowę
Zadanie
dróg gminnych:
i rozliczenie
ul. Za Strugiem, RFIL - wsparcie łącznie w roku
10 920
07.04.2021
prowadzi
rondo
dla gmin górskich
2021
000,00 zł
Wydział Strategii
Zamoyskiegoi Rozwoju
Chałubińskiego,
ul. Kasprusie
SUMA DOTACJI POZYSKANYCH W 2021 ROKU 15 838 658,89 zł

Dodatkowo dzięki wnioskom o dofinansowanie złożonym przez Referat Strategii i Funduszy
Zewnętrznych Wydziału Strategii i Rozwoju w 2021 r. Gmina Miasto Zakopane pozyskała następujące
środki finansowe:
•

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- dofinansowanie na realizację inwestycji Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM
przy ul. Kościelnej 7 w wysokości 4 999 997,50 zł
• W ramach programu „Zielony transport publiczny (faza I)” dofinansowanego ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dofinansowanie
na realizację projektu „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Zakopanem poprzez
zakup taboru elektrycznego wraz z rozbudową infrastruktury ładowania” w wysokości
7 256 970,00 zł
Środki z tych dotacji będą sukcesywnie rozliczane i pozyskiwane w ramach refundacji poniesionych
wydatków inwestycyjnych w latach 2022-2023.
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2021 R.
Biuro zamówień publicznych Urzędu Miasta Zakopane w oparciu o założenia komórek organizacyjnych
Urzędu przeprowadziło w 2021 r. 42 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(tabela poniżej) w wyniku których zostały zawarte umowy na łączną kwotę 66 501 592,23 zł brutto.
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
TRYB
Przetargi nieograniczone Unijne (na starych przepisach)
Przetargi nieograniczone krajowe (na starych przepisach)
Przetarg nieograniczony Art. 132 ustawy Pzp z 19.09.2019 r.
Przetarg ograniczony Art. 140
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny
Partnerstwo innowacyjne
Negocjacje bez ogłoszenia
Zamówienie z wolnej ręki
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP)

ILOŚĆ W 2021 R.
1
1
3
0
0
0
0
0
2
1

Tryb podstawowy z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy PZP)
Tryb podstawowy z negocjacjami (art. 275 pkt 3 ustawy PZP)
Partnerstwo innowacyjne
Negocjacje bez ogłoszenia
Suma postępowań powyżej 130 000 zł
w tym z dofinansowaniem ze środków UE
oraz z dofinansowaniem ze środków wojewódzkich
oraz z dofinansowaniem ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej”
Postępowania poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe
Suma postępowań poniżej 130 000 zł
przeprowadzonych bez stosowania ustawy Pzp
Postępowania unieważnione
Suma wszystkich postępowań

34
0
0
0
42
1
0
1
9
8
17
31
90

ZESTAWIENIE POSTĘPOWAŃ WEDŁUG TYPÓW ZAMÓWIEŃ
ROBOTY BUDOWLANE
18 postępowań
Kwota łączna: 33 476 317,28 zł
brutto

DOSTAWY
4 postępowania
Kwota łączna: 1 087 394,22 zł
brutto
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USŁUGI
20 postępowań
Kwota łączna: 31 937 880,73 zł
brutto

ZARZĄDZANIE
SAMORZĄDOWE
XI

ZARZĄDZANIE SAMORZĄDOWE
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.
RADA MIASTA ZAKOPANE
• Pracą Rady Miasta Zakopane kieruje Przewodniczący Rady Miasta - Jan Gluc
• Wiceprzewodniczący Rady Miasta: Józef Figiel
• Wiceprzewodniczący Rady Miasta: Wojciech Tatar
Rada Miasta Zakopane liczy 21 radnych.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. w jej skład schodzili następujący radni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

BACHLEDA-CURUŚ Aneta
BRYJAK Bartłomiej
BYSTRZYCKI Wawrzyniec
DONATOWICZ Marek
FIGIEL Józef
GALICA JURECKA Lucyna
GĄSIENICA WALCZAK Maciej
GLUC Jan
JĘDRYSIAK Jerzy
JÓŹKIEWICZ Grzegorz
KALATA Jacek
KARP Stanisław
KONARSKI Kazimierz
ŁUKASZCZYK Maria
MRÓZ Tymoteusz
SĘK Marcin
SOLIK Wojciech
STRĄCZEK Paweł
SZCZERBA Zbigniew
TATAR Wojciech
WIŚNIOWSKI Krzysztof

WYKAZ RADNYCH WG OKRĘGÓW WYBORCZYCH
NUMER OKRĘGU

1

RADNI
Tatar Wojciech
Kalata Jacek
Maria Łukaszczyk
Paweł Strączek
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1

2

3

4

Bystrzycki Wawrzyniec
Bachleda - Curuś Aneta
Galica – Jurecka Lucyna
Konarski Kazimierz
Donatowicz Marek
Solik Wojciech
Bryjak Bartłomiej
Gluc Jan
Gąsienica – Walczak Maciej
Karp Stanisław
Jędrysiak Jerzy
Mróz Tymoteusz
Figiel Józef
Sęk Marcin
Wiśniowski Krzysztof
Szczerba Zbigniew
Jóźkiewicz Grzegorz

STAŁE KOMISJE RADY – STAN NA 31.12.2021 R.
Komisja Ekonomiki
Przewodniczący – Stanisław Karp
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paweł Strączek - zastępca przewodniczącego
Aneta Bachleda Curuś
Jacek Kalata
Marcin Sęk
Jan Gluc
Bartłomiej Bryjak
Grzegorz Jóźkiewicz
Wawrzyniec Bystrzycki
Zbigniew Szczerba
Maria Łukaszczyk
Józef Figiel
Tymoteusz Mróz

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Przewodniczący- Paweł Strączek
•
•
•
•
•
•

Aneta Bachleda Curuś - zastępca przewodniczącego
Stanisław Karp
Jacek Kalata
Wojciech Solik
Maciej Gąsienica-Walczak
Grzegorz Jóźkiewicz
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Komisja Urbanistyki i Rozwoju
Przewodniczący – Jacek Kalata
•
•
•
•
•

Stanisław Karp - zastępca przewodniczącego
Aneta Bachleda Curuś
Paweł Strączek
Grzegorz Jóźkiewicz
Bartłomiej Bryjak

Komisja Oświaty
Przewodnicząca – Maria Łukaszczyk
•
•
•
•
•
•
•

Maciej Gąsienica – Walczak
Lucyna Galica – Jurecka
Wawrzyniec Bystrzycki
Kazimierz Konarski
Jerzy Jędrysiak
Zbigniew Szczerba
Krzysztof Wiśniowski

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Kazimierz Konarski
•
•
•
•
•
•

Stanisław Karp
Maria Łukaszczyk
Paweł Strączek
Tymoteusz Mróz
Marcin Sęk
Wojciech Solik - zastępca przewodniczącego

Komisja Kultury
Przewodnicząca – Lucyna Galica – Jurecka
•
•
•
•

Jerzy Jędrysiak - zastępca przewodniczącego
Maria Łukaszczyk
Tymoteusz Mróz
Kazimierz Konarski

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych
Przewodniczący – Józef Figiel
•
•
•
•

Lucyna Galica- Jurecka
Marcin Sęk- zastępca przewodniczącego
Krzysztof Wiśniowski
Wojciech Solik
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•
•
•
•
•
•
•

Zbigniew Szczerba
Marek Donatowicz
Kazimierz Konarski
Jerzy Jędrysiak
Stanisław Karp
Jan Gluc
Wojciech Tatar

Komisja Sportu i Turystyki
Przewodniczący – Maciej Gąsienica – Walczak
•
•
•
•
•

Jan Gluc
Wawrzyniec Bystrzycki
Kazimierz Konarski
Marek Donatowicz
Lucyna Galica-Jurecka

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodniczący - Marcin Sęk
• Krzysztof Wiśniowski
• Marek Donatowicz
• Lucyna Galica - Jurecka
• Bartłomiej Bryjak
• Maciej Gąsienica – Walczak
• Paweł Strączek

Doraźna Komisja Statutowa
Marcin Sęk – Przewodniczący Komisji
• Wawrzyniec Bystrzycki
• Grzegorz Jóźkiewicz
• Jacek Kalata
• Zbigniew Szczerba

DZIAŁALNOŚĆ RADY MIASTA ZAKOPANE W 2021 R.
Odbyte sesje, w tym:

8

uroczyste

2
Podjęte uchwały, w tym:

139

dotyczące finansów

22

dotyczące miejskich jednostek organizacyjnych

12
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Podjęte rezolucje

0

Przyjęte stanowiska

1

BURMISTRZ 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.
Burmistrz Miasta Zakopane wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępców Burmistrza, Skarbnika,
Sekretarza Miasta oraz Urzędu Miasta Zakopane i miejskich jednostek organizacyjnych.

ŚCISŁE KIEROWNICTWO URZĘDU MIASTA ZAKOPANE
•

•
•

•
•

Od 2014 r. funkcję Burmistrza Miasta Zakopane sprawuje LESZEK DORULA, który pełni
bezpośredni nadzór między innymi nad sprawami planowania przestrzennego oraz Straży
Miejskiej.
AGNIESZKA NOWAK-GĄSIENICA to Zastępca Burmistrza odpowiedzialna między innymi
za sprawy oświaty, kultury, sportu, ochrony zabytków, promocji i spraw społecznych.
TOMASZ FILAR to Zastępca Burmistrza nadzorujący sprawy inwestycji, pozyskiwania środków
europejskich, ochrony środowiska, drogownictwa i transportu oraz mienia i nadzoru
właścicielskiego.
Funkcję Skarbnika pełni HELENA MAMCARZ nadzorująca sprawy finansowe oraz podatków
i opłat.
Funkcję Sekretarza Miasta Zakopane pełni GRZEGORZ CISŁO, któremu podlegają sprawy
Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Ewidencji i Pozwoleń, Biura Rady Miasta oraz Biura
Zamówień Publicznych.

URZĄD MIASTA ZAKOPANE
Zakres działania Urzędu jest bardzo szeroki i obejmuje obsługę mieszkańców, instytucji, organizacji
pozarządowych, inwestorów, kontrahentów, realizację zadań w zakresie planowania i zarządzania
przestrzenią miejską, współpracę z podmiotami gospodarczymi, działania na rzecz środowiska
naturalnego, organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych w zakresie obowiązków
i uprawnień wynikających z przepisów prawa. Poza zadaniami własnymi Miasto Zakopane realizuje
również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. sprawy z zakresu dowodów
osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, aktów stanu cywilnego,
zarządzania kryzysowego oraz organizacji wyborów.
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MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO, W KTÓRYCH MIASTO POSIADA UDZIAŁY
1.

TESKO – Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o.

2.

SEWIK – Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o.

3.

Zakopiański TBS – Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o.

4.

Spółka Akcyjna „Polskie Tatry”

5.

Spółka Akcyjna – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Geotermia Podhalańska”

6.

Spółka Polskie Koleje Linowe

7.

SEWIK – Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o.
JEDNOSTKI BUDŻETOWE

1.

Przedszkole Nr 3 im. Karola Szymanowskiego

2.

Przedszkole Nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera

3.

Przedszkole Nr 9 im. Kornela Makuszyńskiego

4.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Heleny Marusarzówny

5.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bronisława Czecha

6.

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Gen. Mariusza Zaruskiego

7.

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

8.

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Korczaka

9.

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego

10. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Kasprowicza
11. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
12. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ZAKŁAD BUDŻETOWY
1.

Zakopiańskie Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej
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MIEJSKIE INSTYTUCJE KULTURY
1.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem

2.

Zakopiańskie Centrum Kultury

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 zawarte są 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 do 31 grudnia 2021 r. przez Miasto Zakopane
w ramach realizacji celów strategicznych i celów operacyjnych ujętych w Strategii.

Cele strategiczne

Cele operacyjne

1. 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.
1.2. Promowanie aktywności
obywateli ukierunkowane na
wzrost zasięgu i zakresu ich
udziału w życiu publicznym.
2.1. Usprawnianie
istniejących narzędzi oraz
wdrożenie nowych narzędzi
zapewniających większą
efektywność w przepływie
informacji ze strony urzędu
w kierunku obywateli.
2.2. Usprawnienie
istniejących narzędzi oraz
wdrożenie nowych narzędzi
zapewniających większą
efektywność w pozyskiwaniu
informacji od obywateli.

2. Zwiększenie
sprawności obiegu
informacji między
urzędem a
obywatelami
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Realizacja celów
do 31 grudnia 2021 r.
Cel opisany w zadaniu 1.1. oraz 1.2. jest jednocześnie
realizowany pośrednio poprzez powołanie
i działalność rad społecznych tj. Młodzieżowej Rady
Miasta, Rady Seniorów oraz Rady Sportu oraz
poprzez informacje zamieszczane na stronie
www.zakopane.pl oraz
w kwartalniku Zakopane.pl. Cel jest również
realizowane poprzez organizację stoisk miejskich
podczas wydarzeń plenerowych tj. Zakopiański Dzień
Dziecka, Snow Day, Zakopiańskie Mikołajki.

W 2018 roku została uruchomiona nowa platforma
internetowa wraz z możliwością załatwiania spraw za
pośrednictwem e-puap. Uruchomiono newsletter dla
mieszkańców oraz rozpoczęto dystrybucję ulotek
informacyjnych Zakopane.pl dla Mieszkańców. Na
terenie miasta zamontowane są totemy oraz kioski
informacyjne. W Urzędzie Miasta znajduje się tablet
do komunikacji z osobami niesłyszącymi
obsługiwany przez Wirtualnego Tłumacza
Transkrypcji dla Osób Niesłyszących. W 2021 roku
uruchomiono aplikację mobilną Moja Okolica, która
pozwoli na stworzenie dodatkowego kanału
komunikacji z mieszkańcami
i turystami.

3. Wzrost poziomu
partycypacji
społecznej.

4. Wsparcie rozwoju
organizacji
pozarządowych.

3.1. Opracowanie standardów
realizacji konsultacji
społecznych.
3.2. Opracowanie i wdrożenie
modelu partycypacyjnego
podejmowania decyzji oraz
współrealizacji zadań
w ramach wybranych
zagadnień.
4.1. Uruchomienie inkubatora
wspierającego rozwój
organizacji pozarządowych.

4.2. Opracowanie modelu
delegowania zadań
i obowiązków z myślą
o realizacji wybranych
przedsięwzięć przez
organizacje pozarządowe
w ramach polityk miejskich.

5. Prowadzenie
transparentnej oraz
zgodnej z regułami
sztuki polityki
planistycznej
w mieście.

5.1. Weryfikacja
merytoryczna zbioru
istniejących dokumentów
strategicznych.

5.2. Korekta istniejących
dokumentów strategicznych
oraz, w razie potrzeby,
opracowywanie nowych.
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Konsultacje społeczne prowadzone w zależności od
potrzeb. W 2021 roku konsultacje społeczne
prowadzone były online.
Cel będzie realizowany w latach 2022-2026.

Urząd Miasta Zakopane współpracuje
z Towarzystwem Gimnastycznym Sokół oraz
Inkubatorem Inicjatyw (podpisane porozumienie
z Miastem). Co roku Burmistrz organizuje konkursy
w obszarach: kultury, sportu, profilaktyki
zdrowotnej, profilaktyki ekologicznej, spraw
społecznych - działania na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Zgodnie z Ustawą z dnia 24.04.2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
Urząd Miasta Zakopane opracowuje coroczny plan
współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz raport
z rocznego programu współpracy. W jego
przygotowanie włączają się wszystkie Wydziały
współpracujące z NGO. Raport jest prezentowany
Radzie Miasta Zakopane. Rolę koordynatora pełni
Wydział Kultury.
Przyjęte zostało Zarządzenie 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. W wyniku
przeprowadzonej przez Burmistrza analizy zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta
Zakopane, dokonano całościowej aktualizacji
planów. Rekomenduje się stworzenie bardzo
potrzebnej w mieście o profilu turystycznym
STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI.
Cel jest realizowany poprzez następujące działania:
a) zakończenie prac planistycznych i uchwalenie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ZWIJACZE, KRÓLE, HARENDA,
b) zakończenie prac planistycznych i uchwalenie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego OLCZA,
c) kontynuacja prac planistycznych nad zmianą
STUDIUM uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta
Zakopanego,
d) kontynuacja prac planistycznych nad zmianą
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego RÓWIEŃ KRUPOWA dla terenu
MN/U-4,
e) kontynuacja prac planistycznych nad miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego
HARENDA - WYCIĄGI,

6. Rozwój przestrzeni
publicznych

6.1. Zwiększenie dostępności
budynków użyteczności
publicznej z uwzględnieniem
obszaru rewitalizacji.
6.2. Zwiększenie dostępności
przestrzeni publicznych
w mieście z uwzględnieniem
obszaru rewitalizacji.

7. Rozwój
infrastruktury
społecznej oraz
zwiększanie dostępu
do infrastruktury
społecznej.

7.1. Rozwój oferty kulturalnej,
oświatowej i sportowej
z uwzględnieniem obszaru
rewitalizacji.

7.2. Rozwój infrastruktury
kulturalnej, oświatowej,
sportowej z uwzględnieniem
obszaru rewitalizacji.
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f) kontynuacja prac planistycznych nad miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego
KOŚCIELISKA,
g) kontynuacja prac planistycznych nad miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego
ZAKOPIANKA,
h) kontynuacja prac planistycznych nad zmianą
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego GUBAŁÓWKA I,
i) kontynuacja prac planistycznych nad zmianą
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego SZYMONY USTUP,
j) kontynuacja prac planistycznych nad zmianą
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD,
k) kontynuacja prac planistycznych nad UCHWAŁĄ
KRAJOBRAZOWĄ (drugie wyłożenie do publicznego
wglądu),
l) przystąpienie do prac planistycznych nad zmianą
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego FURMANOWA, KOTELNICA,
TATARY."
Gmina Miasto Zakopane realizuje zadanie wpisane
do Gminnego Programu Rewitalizacji pn. „Zakopane
bez barier”. W ramach bieżących remontów,
modernizacji i budów, obiekty użyteczności
publicznej oraz drogi, projektowane są w myśl
zasady uniwersalnego projektowania, tak aby
infrastruktura zapewniła dostępność dla wszystkich
użytkowników, różnych grup wiekowych o różnym
stanie zdrowia. Uwzględniane są przede wszystkim
potrzeby osób mających problem ze swobodnym
przemieszczaniem się oraz z ograniczeniami
ruchowymi.
Urząd Miasta Zakopane organizuje szereg
cyklicznych wydarzeń kulturalnych, oświatowych
i sportowych poprzez Wydziały: Kultury, Kultury
Fizycznej i Komunikacji Społecznej, Zakopiańskie
Centrum Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz
Miejską Galerię Sztuki. Imprezy te połączone są
z elementami edukacji ekologiczno-zdrowotnej,
ochrony środowiska przyrodniczego oraz
bezpieczeństwa. W roku 2021 wydarzenia odbywały
się online oraz stacjonarnie.
Cel jest realizowany poprzez współpracę na poziomie
wewnątrz urzędu, jak również w ścisłej współpracy
pomiędzy jednostkami podległymi.
W 2021 oddano do użytku Budynek dawnej
Przychodni na cele prowadzenia działalności
kulturalnej oraz funkcjonowania Straży Miejskiej.
W budynku mieści się siedziba Zakopiańskiego
Centrum Kultury oraz Straży Miejskiej. Dodatkowo
prowadzone są działania na rzecz udostępniania
głównego budynku Dworca, gdzie w przyszłości ma
funkcjonować Mediateka. Wydział Kultury Fizycznej
i Komunikacji Społecznej co roku przygotowuje

8. Zwiększenie
poziomu
bezpieczeństwa
publicznego.

9. Zwiększenie
dbałości o walory
kulturowe,
krajobrazowe
i estetyczne miasta.

8.1. Edukacja i promocja
zachowań zwiększających
poziom bezpieczeństwa
w mieście z uwzględnieniem
obszaru rewitalizacji.

8.2. Rozwój infrastruktury
technicznej zwiększającej
poziom bezpieczeństwa
w mieście z uwzględnieniem
obszaru rewitalizacji.
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.
9.2. Opracowanie i wdrożenie
standardów estetycznych
wykorzystywanych jako
wzorcowe przy realizacji
zamówień publicznych
Urzędu Miasta Zakopane
ukierunkowanych na
gospodarowanie przestrzenią
publiczną.
9.3. Opracowanie i wdrożenie
mechanizmu zwiększającego
efektywność ochrony
zabytków w mieście.

159

darmowe trasy biegowe dla narciarzy w rejonie Biały
Potok – Spadowiec i na Równi Krupowej oraz górki
śniegowe dla dzieci. Planowane jest budowa ścieżki
rowerowej łączącej Kużnice z Centrum Komunikacji
w Zakopanem.
Cel realizowany jest poprzez spotkania z policją,
udział nauczycieli w szkoleniach, warsztatach
w zakresie zagrożenia cyfrowego, czego wynikiem są
pogadanki z uczniami na lekcjach wychowawczych.
W Szkole Podstawowej nr 2 organizowany jest etap
powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, w którym
biorą udział uczniowie z zakopiańskich szkół
podstawowych oraz z gmin: Biały Dunajec, Bukowina
Tatrzańska, Kościelisko, Poronin. Turniej propaguje
wiedzę o ruchu drogowych
i bezpieczeństwie dzieci na drogach - w roku 2021
nie odbył się z uwagi na COVID.
Planowana jest budowa nowej sieci monitoringu na
terenie Centrum Komunikacyjnego oraz Centrum
Przesiadkowego w Kuźnicach.

Powstała koncepcja Uchwały Krajobrazowej.
W roku 2021 nastąpiło drugie wyłożenie projektu
uchwały do publicznego wglądu.

Realizacja jest na etapie przygotowawczym,
o którym mowa w pkt.9.1

Realizowano założenia programowe, cele
strategiczne, priorytety, kierunki działań oraz
zadania gminnego programu opieki nad zabytkami.
Wpisano nowe obiekty do GEZ – rzeźby Henryka
Burzca. Wytypowano nowe obiekty wskazane do
wpisu do GEZ oraz do rejestru. Sformułowano
wytyczne do warunków ochrony zabytków w
planach miejscowych Na bieżąco dokonywano
interwencji w przypadkach podjęcia wiedzy o
niszczeniu zabytków (czy to na skutek kontroli tut.
organu, czy na skutek informacji pozyskanych od
Straży Miejskiej, czy na skutek wiedzy uzyskanej
z wykorzystaniem aktywności społecznej
(monitorowanie wpisów na facebook-u,
wykorzystywanie informacji pisemnych i ustnych),
poprzez pouczenia ustne i pisemne oraz

9.4. Opracowanie i wdrożenie
mechanizmu zwiększającego
skuteczność działań
ochronnych na terenie
parków kulturowych.

10. Zarządzanie
miastem
ukierunkowane na
zrównoważony rozwój.

10.1. Opracowywanie
i wdrażanie operacyjnych
planów działania dla
miejskiego i wiejskiego
obszaru funkcjonalnego.

10.2. Współpraca
z Tatrzańskim Parkiem
Narodowym w zakresie
ochrony i udostępniania
zasobów przyrodniczych.

11. Zacieśnienie
współpracy
międzyinstytucjonalnej
celem osiągnięcia
efektu synergii
w zarządzaniu
miastem.

11.1. Zwiększanie koordynacji
zamierzeń i działań Urzędu
Miasta Zakopane i miejskich
jednostek organizacyjnych.
11.2. Zacieśnienie współpracy
Urzędu Miasta Zakopane ze
Starostwem Powiatowym
w Zakopanem i innymi
instytucjami publicznymi
działającymi na terenie
miasta oraz innymi
samorządami.
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zawiadomienia do nadzoru i do prokuratury.
Na bieżąco prowadzono wymianę informacji
o obiektach i formach ochrony zabytków z innymi
organami (współpraca w WUOZ w K-wie oraz
Delegaturą w N. Targu) i komórkami (szkolenie
pracowników Straży Miejskiej, uczestnictwo
w EKOPatrolu).
W roku 2021 współrealizowano zadania
o charakterze edukacyjnym , tj. aktywne
uczestnictwo w obchodach Zakopane w 100 – lecie
III Powstania Śląskiego, wygłoszenie referatu na
konferencji popularnonaukowej „Miedzy Zakopanem
a Górnym Śląskiem, Wojciech Korfantego życie
prywatne i publiczne”, prowadzenie oraz
współprowadzenie uroczystości.
Zadanie jest zrealizowane dla Parku Kulturowego
Krupówki. Zadanie nie jest dotychczas realizowane
dla Parku Kulturowego Kotliny Zakopiańskiej, chociaż
działa na bieżąco Zespół PKKZ, Straż Miejska,
EKOPatrol, wynikiem których to działań są
4 zawiadomienia o możliwości popełnienia
wykroczenia i 4 wnioski o ukaranie do sądu.
Nie zlecono żadnych opracowań operacyjnych
planów działania dla miejskiego i wiejskiego obszaru
funkcjonalnego. (Szersze uzasadnienie zamieszczono
przy omawianiu celu 24.1).
W związku z powyższym rekomenduje się rezygnację
z realizacji przedmiotowego celu
i dokonanie stosownych zmian w przyjętej strategii
rozwoju Miasta Zakopane.
Współpraca odbywa się na poziomie poszczególnych
Wydziałów Urzędu Miasta Zakopane i TPN-u.
Organizowane przez Urząd Miasta przy współpracy
TPN wydarzeń o charakterze rodzinnym przez np.
Dzień Dziecka, Mikołajki miejskie, podczas których
prowadzona jest edukacja zarówno dzieci, jak
i dorosłych.
W 2021 roku uruchomiono nowa aplikacje mobilną
Moja Okolica, która pozwala na stworzenie nowego
kanału komunikacji z mieszkańcami oraz turystami,
co stanowi również dodatkowe narzędzie
informacyjne o wszystkich bieżących działaniach.
W dniu 30 września Rada Miasta Zakopane przyjęła
Uchwałą XXXII/439/2021 zgodę na przystąpienie
Miasta Zakopane do stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego, zrzeszającego jednostki
z podhalańskiego obszaru funkcjonalnego
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
System koordynacji działań Urzędu Miasta
i Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz innych
instytucji publicznych działających na terenie miasta
zapewnia sprawny przepływ informacji. Trwała
współpraca z miastami partnerskimi zarówno
w Polsce jak i za granicą. Gmina prowadzi m.in.
wspólny projekt transgraniczny z Miastem Wysokie
Tatry na Słowacji pn. „Zakopane- Miasto Wysokie
Tatry tatrzańskie ścieżki rowerowe” , dofinansowany

12. Wzrost poziomu
informatyzacji miasta.

12.1. Podniesienie poziomu
informatyzacji Urzędu Miasta
Zakopane i miejskich
jednostek organizacyjnych.

12.2. Rozbudowa
infrastruktury technicznej
sprzyjającej informatyzacji
miasta.

13. Zarządzanie
partycypacyjne.

14. Wdrożenie modelu
zintegrowanego
zarządzania miastem.

13.1. Opracowanie i
wdrożenie modelu
zarządzania miastem
z uwzględnieniem polityki
informacyjno-konsultacyjnej.
13.2. Opracowanie
i wdrożenie modelu
zarządzania miastem
z uwzględnieniem
partycypacyjnego trybu
podejmowania decyzji.
14.1. Modyfikacja struktury
Urzędu Miasta Zakopane
i dostosowanie jej kształtu do
charakteru zadań
realizowanych obecnie
i w przyszłości.

14.2. Wdrożenie metodyki
zarządzania projektami do
zarządzania miastem.
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ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 20142020.
W Urzędzie Miasta Zakopane funkcjonuje od 2018
roku program EZD PUW jest na bieżąco
aktualizowany, we współpracy z NASK Państwowym Instytutem Badawczym
odpowiedzialnym za rozwój systemu EZD PUW
wprowadzane są nowe funkcjonalności.
Zintegrowano system EZD PUW z Profilem zaufanym.
Dla wybranych sprawach (informacja publiczna,
współpraca z mediami, niektóre sprawy z zakresu
działania Biura Planowania Przestrzennego) system
EZD PUW jest systemem podstawowym. Obieg
dokumentów w tych sprawach jest elektroniczny, zaś
papierowe dokumenty składowane są
w uruchomionym w tym celu Składzie
chronologicznym.
W Urzędzie Miasta Zakopane zainstalowano infokiosk z dostępem do strony internetowej urzędu
oraz BIP i platformy e-PUAP, który umożliwia
załatwienie części spraw elektronicznie.
Zadanie realizowane w trybie ciągłym. W roku
sprawozdawczym zakupiono m.in. nowy sprzęt
komputerowy - 41 komputerów, macierz dyskową,
zaporę ogniową klasy UTM. Na potrzeby
monitoringu miejskiego oraz funkcjonowania Straży
Miejskiej w budynku na terenie Centrum
Komunikacyjnego zamontowano sieć
światłowodową.
Cel będzie realizowany w latach 2022-2026.

W roku 2017 przeprowadzono analizę struktury
organizacyjnej w Urzędzie Miasta Zakopane, zgodnie
z którą Wydział Organizacyjny na bieżąco monitoruje
i dokonuje zmian w strukturach urzędu. W roku
sprawozdawczym dokonano reorganizacji w
Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego oraz
w Wydziale Oświaty i w Wydziale Spraw Społecznych
i Zdrowia.
Zadanie realizowane jest w trybie ciągłym.
W przypadku realizacji znaczących projektów,
powoływane są zespoły zadaniowe.
Pracownicy Urzędu Miasta biorą udział
w szkoleniach orgaznizowanych przez podmioty
zewnętrzne.

15. 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.
15.2. Ograniczanie ruchu
samochodowego w centrum
miasta na rzecz komunikacji
zbiorowej.

Planowana jest budowa połączenia rowerowego
Centrum Komunikacyjne – Kuźnice.

Realizowane są założenia następujących
dokumentów strategicznych:
- Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego
Transportu Zbiorowego dla Zakopanego na lata
2017-2025 z kierunkiem do 2030 ,
- Studium Transportowe dla Zakopanego na lata
2017-2030, które stanowi dopełnienie Planu,
o którym mowa powyżej.
Planowane jest zawarcia umowy o świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego na
nowych liniach komunikacyjnych: Spyrkówka – Rejon
Dworca – Kuźnice – Rejon Dworca – Spyrkówka,
Rejon Dworca – Kuźnice – Rejon Dworca,
Dolina Strążyska – Rejon Dworca przez Orkana,
Tetmajera, Al. 3-go Maja
W 2021 roku GMZ otrzymała dofinasowanie na
zakup 3 autobusów elektrycznych w ramach
programu Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

16. Wdrożenie
kompleksowej polityki
parkingowej.

17. Poprawa
dostępności miasta.

16.1. Opracowanie koncepcji
i udostępnienie parkingów
zaporowych oraz systemu
opłat za parkowanie.
16.2. Opracowanie koncepcji
i udostępnienie powierzchni
parkingowych w centrum
miasta.

17.1. Usprawnienie dostępu
do miasta zintegrowaną siecią
kolejową, autobusową
i samochodową.
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W celu ograniczenia ruchu samochodowego
w centrum miasta na rzecz komunikacji zbiorowej
prowadzone są następujące inwestycje:
-Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz
z parkingiem Park & Ride
- Przebudowa placu w Kuźnicach
- wdrożenie Inteligentnego Sytemu Transportowego
Planowana jest budowa parkingu zaporowego na
Spyrkówce.

W trakcie realizacji jest Budowa Centrum
Komunikacyjnego wraz z parkingiem Park&Ride.
Wprowadzono strefę płatnego parkowania oraz
nowy zasady poboru opłat za parkowanie (Uchwała
nr XI/136/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia
5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania,
opłat za parkowanie pojazdów na drogach
publicznych Miasta Zakopane oraz określenie
sposobu pobierania opłaty).
Podpisano porozumienie z Zarządem Dróg
Wojewódzkich
w sprawie realizacji budowy obwodnicy Zakopanego.
ZDW ogłosiła przetarg na wykonanie koncepcji
budowy Północnej Obwodnicy Zakopanego. Wydano
pozwolenie na budowę nowego ronda na Spyrkówce
oraz Ustupie. W trakcie projektowania jest również

budowa drogi dla autobusów od planowanego ronda
na Spyrkówce do dworca w Zakopanem
w celu usprawnienia transportu zbiorowego.

18. Podnoszenie
poziomu świadomości
ekologicznej.

17.2. Stworzenie sprawnego
układu komunikacyjnego
miasta oraz systemu
organizacji ruchu.
18.1. Edukowanie dzieci
i dorosłych na temat
środowiska naturalnego
i potrzeby jego ochrony.

18.2. Promowanie postaw
proekologicznych w życiu
codziennym.
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Planowane jest stworzenie nowej linii komunikacji
miejskiej w Zakopanem.

Opracowano i rozdystrybuowano ulotki, materiały
do informatorów oraz materiały do lokalnych
mediów
w zakresie możliwości maksymalizowania efektu
ekologicznego przy okazji modernizacji, przebudowy
obiektu oraz instalacji źródeł ogrzewania obiektu
oraz wody użytkowej. Dystrybucja w wersji
elektronicznej na miejskiej platformie internetowej.
Kampania realizowana w ramach kilku projektów
takich jak:
programów wymian kotłów w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020: Regionalna
polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji
zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2
Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR projekt:
„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” oraz
poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisjipaliwa stałe-SPR, projekt: „Wymiana starych pieców
węglowych na nowe instalacje oparte o paliwa stałe
w Zakopanem”, jak również w ramach projektu LIFE
Małopolska. Działania związane z edukacją: Każdy
odbiorca wody dostał wraz z rachunkiem informacje
o projektach wymiany kotów, obowiązkach
wynikających
z Uchwały Antysmogowej. Ponadto nadawane były
komunikaty w radio Alex odnośnie uchwały
antysmogowej, programach dotacyjnych, karach za
spalanie odpadów.
W lokalnej prasie, oraz w informatorze dla
mieszkańców zamieszczano informacje o dotacjach
oraz obowiązujących przepisach
(uchwała antysmogowa,) strona internetowa UM.
W związku z pandemią akcje promocyjne dla dzieci i
młodzieży odbywały się w ramach imprez
okolicznościowych w plenerze tj. Snow Day, Dzień
Dziecka i Zakopiańskie Mikołajki.

19. Poprawa jakości
powietrza.

19.1. Realizacja programu
wymiany źródeł ogrzewania
na ekologiczne
z uwzględnieniem obszaru
rewitalizacji.

20. Polityka
odpowiedzialnego
gospodarowania
wodą, odpadami
i ściekami.

20.1. Modernizacja
i rozbudowa infrastruktury
miejskiej, w tym sieci
kanalizacji miejskiej i sieci
wodociągowej
z uwzględnieniem obszaru
rewitalizacji.

20.2. Rozwój zasięgu
programu segregacji
odpadów stałych.

21. Rozwój i promocja
marki Zakopane.

21.1. Planowanie i promocja
produktów turystycznych
Zakopanego związanych
z kulturą i naturą i sportem.
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Cel jest i będzie realizowany. Realizacja tego punktu
w pewnym zakresie jest uwarunkowana prawnie.
Art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
Energetyczne dotyczącym założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną i paliwa
gazowe - w roku 2021 przygotowano dokument
aktualizacji założeń do planu zasilenia miasta w
ciepło energie elektryczną i paliwa gazowe -koniec
prac 2022.
W 2021 roku w programie RPO przyjęto 108
wniosków na wymianę kotłów, zawarto 121 umów
z mieszkańcami. Rozliczono (wypłacono) 104 dotacji.
Wymieniono w sumie 126 urządzeń grzewczych na
paliwa stałe (część wnioskodawców likwidowała dwa
źródła ciepła). W miejsce zlikwidowanych urządzeń
zamontowano 104 ekologiczne urządzenia grzewcze.
W ramach programu wymiany kotłów
dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej do
końca 2021 roku zlikwidowano 595 pieców tzw.
„kopciuchów”.
W roku 2021 Spółka SEWiK realizowała równolegle
45 zadań inwestycyjnych, w tym
11 nowo rozpoczętych, 27 kontynuowanych,
7 zadań zakończono na podstawie
o Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
W ramach inwestycji sieciowych w 2021 roku
wykonano 4204,4 mb nowej sieci kanalizacji
sanitarnej podłączono 76 budynków oraz 763,5 mb
sieci wodociągowej i przyłączono
25 budynków. Ponadto zmodernizowano ogółem
1 114,7 mb kanalizacji sanitarnej oraz 1 347,8 mb
sieci wodociągowej.
Planowana jest Modernizacja Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Projekt nie
otrzymał dofinasowania z NFOŚIGW na modernizację
i rozbudowę PSZOK. W miarę możliwości pojawienia
się i pozyskania nowych źródeł finasowania,
modernizacja zostanie wykonana.
Zakopiańskie Centrum Kultury realizuje kampanie
„Zakopane na lato", „Zakopane na jesień" oraz
wydaje miesięcznik - informator miejski Zakopane.pl,
współprowadzi wraz z Urzędem Miasta Zakopane
stronę www.zakopane.pl,
www.festiwale.zakopane.pl a także kwartalniki oraz
wydawnictwa okolicznościowe, tematyczne, czy
jubileuszowe.
W roku sprawozdawczym otwarto nowe Centrum
Informacji Turystycznej z rozbudowanym zapleczem
multimedialnym - ekrany aktywne + ekrany pasywne
(specjalna aplikacja z dostępną ofertą turystyczną,
rekreacyjną, sportową i kulturalną). Mapy
panoramiczne dostępne są
w wersji online (Zakopane.pl, Visitpolandonline.pl)
Mapy Zakopanego z opisem atrakcji.

21.2. Planowanie i promocja
wydarzeń cyklicznych i
jednorazowych związanych
z kulturą, naturą i sportem.

22. Dywersyfikacja
lokalnej gospodarki.

23. Wsparcie dla
producentów
produktów
regionalnych.

22.1. Opracowanie
i promowanie modelu
rozwoju turystyki w kierunku
jej specjalizacji.
22.2. Stwarzanie
sprzyjających warunków do
rozwoju innych branż
gospodarki.
23.1. Wspieranie rozwoju
przedsiębiorstw oferujących
unikalne, lokalne produkty
żywnościowe,
z uwzględnieniem obszaru
rewitalizacji.
23.2. Stwarzanie
sprzyjających warunków do
rozwoju rzemiosła
i rękodzielnictwa,
z uwzględnieniem obszaru
rewitalizacji.

24. Rozwój i ochrona
tradycyjnej gospodarki
zagrodowej.

24.1. Prowadzenie polityki
planistycznej sprzyjającej
rozwojowi tradycyjnej
gospodarki zagrodowej.
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Realizacja szeregu cyklicznych wydarzeń
skierowanych do: dzieci, młodzieży, dorosłych,
seniorów, osób niepełnosprawnych przez właściwe
Wydziały Urzędu Miasta (Wydział Kultury, Wydział
Kultury Fizycznej i Komunikacji Społecznej, Wydział
Ochrony Środowiska, Wydział Organizacyjny) oraz
jednostki organizacyjne (Zakopiańskie Centrum
Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna)
Wydarzenia są planowane i realizowane
w sposób skoordynowany oraz promowane za
pośrednictwem lokalnych mediów, strony
internetowej miasta, słupów ogłoszeniowych,
informatora miejskiego.
Trwają prace nad opracowaniem Programu Rozwoju
Kultury Fizycznej i Turystyki.

Współpraca z Towarzystwem Gimnastycznym Sokół
oraz Inkubatorem Inicjatyw.

Organizowanie wydarzeń promujących lokalne
produkty żywnościowe (targi żywności przed
Międzynarodowym Festiwalem Folkloru Ziem
Górskich).

Promocja i wsparcie działalności zakopiańskich
twórców poprzez prowadzenie Galerii w Centrum
Kultury Rodzimej Czerwony Dwór oraz
organizowanie wystaw prezentujących dorobek
artystyczny twórców ludowych z rejonu Podhala.
Warsztaty cykliczne rękodzieła. Galerii Gazduś przy
Centrum Informacji Turystycznej wystawa
i sprzedaż rękodzieła. Warsztaty podczas
52 Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem
Górskich.
W latach 2018 - 2021 zgodnie z prowadzonym przez
Biuro Planowania Przestrzennego rejestrem, nie
wpłynął żaden wniosek
o dokonanie zmiany miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, umożliwiającej
realizację zabudowy zagrodowej. Do sporządzanych
miejscowych planów i ich zmian w okresie od 2007
do 2017r., złożono bardzo nieliczne wnioski
w powyższym zakresie, co świadczy, że zachodzące
w ostatnich latach transformacje społecznogospodarcze spowodowały zanik w Zakopanem
gospodarstw rolnych i znikome zapotrzebowanie,
na takie zmiany w miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego (MPZP).
Mimo to w niektórych obowiązujących miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego
wprowadzono możliwość realizacji zabudowy
zagrodowej.

24.2. Wspieranie rozwoju
gospodarstw bazujących na
tradycyjnej gospodarce
zagrodowej.

Zadania te realizowane są poprzez działalność
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(ARiMR), czy Ośrodków Doradztwa Rolniczego
(ODR): agroturystyka dedykowana, wsparcie
dywersyfikacji pozarolniczych form zarobkowania na
obszarach wiejskich i w obszarach, gdzie gospodarka
zagrodowa jest prowadzona na terenach miejskich.

RAPORT O STANIE MIASTA ZA ROK 2021 - 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 5 lutego 2018 r. 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 2021, którego dotyczy raport, Komitet Rewitalizacji spotkał się dwukrotnie - 25.10.2021 r. oraz
08.12.2021 r.
W 2021 roku Gmina Miasto Zakopane podejmowała działania mające na celu zabezpieczenie środków
na finansowanie projektów rewitalizacyjnych ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji w ramach
projektowanego „Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”. Dzięki
tym staraniom, w toku konsultacji społecznych Programu, Zarząd Województwa Małopolskiego
rozszerzył listę gmin uprawnionych do wsparcia rewitalizacji o 6 miast średnich tracących funkcje
społeczno-gospodarcze, m.in. o Zakopane.
Na koniec 2022 roku zaplanowano zabezpieczenie środków finansowych w budżecie miasta na
potrzeby aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Aktualizacja GPR planowana jest na 2023 rok.
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
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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
Obywatelski 2015 r.

Zakopiańskiego Centrum Edukacji - Budżet

A8. Budowa Skate Parku na terenie Zakopiańskiego Centrum Edukacji – Budżet Obywatelski
A9. Modernizacja budynku "Czerwony Dwór"
Podobszar rewitalizacji B:
B.1. Budynek przy ulicy Jagiellońskiej 7 jako siedziba organizacji związanych z pomocą społeczną
i działaniami pomocowymi
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
AB1. Zakopane bez barier
AB2. Edukacja i świadomość ekologiczna
AB3. Wspieranie i podejmowanie inicjatyw na rzecz osób bezdomnych.
AB4. Bezpieczny senior
AB5. Aktywny senior
AB6. Zrozum by pomagać - Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju i Aktywności Społecznej
AB.7. MIŚ Miejsce Integracji Środowiskowej – Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju
i Aktywności Społecznej - projekt miękki dot. działań w mediatece
AB 8. Urzędnicy bez barier
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System zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji

•

Komórką właściwą w kwestii realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i pozyskiwania środków
zewnętrznych jest Wydział Strategii i Rozwoju. Za koordynację realizacji działań społecznych
odpowiada Wydział Oświaty i Spraw Społecznych. 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 Programu oraz zgłaszania propozycji zmian. Propozycje nowych zadań zbierane są raz do
roku, w terminie do 30 września.

•

Poniżej przedstawiono sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
zrealizowanych lub w trakcie realizacji na koniec 2021 r. Pozostałe zadania, niewskazane
w tabeli, aktualnie nie są realizowane z uwagi na przeszkody natury prawnej i organizacyjnej,
a także aktualny brak możliwości finansowania ich realizacji.
Sprawozdanie monitoringowe nr 4 z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji
dla Miasta Zakopane na lata 2016-2023 (okres sprawozdawczy do 31.12.2021)

NAZWA
PRZEDSIĘWZIĘCIA
A.1. Rewaloryzacja
miejskich terenów
zielonych w
Zakopanem – Rówień
Krupowa Dolna
A.2. Rewaloryzacja
miejskich terenów
zielonych w
Zakopanem – Rówień
Krupowa Górna

A.3. Budowa
stadionu sportowego
przy ulicy Orkana

STOPIEŃ
REALIZACJI

Zakończona

SZACUNKOWE
KOSZTY
BRUTTO
W ZŁ Z GPR

ŚRODKI
ZEWNĘTRZNE

UWAGI

6 500 000

Dotacja:
5 368 831,21 zł
(łącznie
z usługami
zieleniarskimi)

Całkowity koszt
inwestycji:
11 882 741,06 zł
(łącznie z usługami
zieleniarskimi)
Planowany koszt
inwestycji:
4 672 972,60 zł
w trakcie pozostaje
budowa plac zabaw,
siłownia zewnętrzna,
workout street

W trakcie
realizacji,
planowany termin
zakończenia
30.05.2022 r.

4 500 000

Dotacja na
„zieleń”:
138 444,94 zł
( w 2018 roku)

Projekt na etapie
uzyskania
pozwolenia na
budowę oraz
poszukiwanie
możliwości
finasowania.

17 000 000

-

-

Całkowity koszt
inwestycji
1 662 021,25 zł
(w 2018 roku)
-

A.4. Budowa boiska
ze sztuczną
nawierzchnią przy
ZCE

Zakończone

1 550 000

Dotacja
769 910,17 zł

A.5. Budowa Skate
Parku na terenie ZCE

W trakcie
opracowywania
koncepcji
i projektowania

1 500 000

-
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A.6. Modernizacja
budynku „Czerwony
Dwór”

A.7. Ośrodek
wsparcia dziennego
dla osób starszych,
chorych
i niepełnosprawnych

A.8. Aktywizacja
sportowa i integracja
osób
o obniżonych
możliwościach
psychofizycznych
związanych
z czasową lub trwałą
niepełnosprawnością
B.1. Rewaloryzacja
miejskich terenów
zielonych w
Zakopanem – Park
im. Lecha
Kaczyńskiego
B.2. Rewitalizacja
budynków Dworca
PKP

6 750 000

Dotacja:
3 791 778,03 zł

Całkowity koszt
inwestycji
7 304 403,12 zł

W dniu
04.05.2021r.
Polski Związek
Emerytów,
Rencistów
i Inwalidów
otwarł Klub
Seniora
"Szarotka"
w Zakopanem
przy ul. Kasprusie
35A w budynku
ZCE

400 000

-

-

Bieżąca
działalność
Handicap
Zakopane

432 000

-

ok. 200 000 zł/rok

421 427,14 zł

Dotychczasowy koszt
inwestycji:
547 910,37 zł

Zakończona

W trakcie
realizacji

Zakończona

500 000

15 250 000

Planowana
dotacja:
120 065,34 zł

Całkowity koszt
inwestycji:
21 657 302,20 zł
Część inwestycyjna
realizowana w
ramach projektu
rewitalizacji
budynków dworca
PKP. Dotychczas
poniesione wydatki:
51 660,00 zł
Planowany koszt
inwestycji,
wynikający
z podpisanych umów:
40 755 762,46 zł

B.3. Mediateka –
Dworzec PKP

W trakcie
realizacji

B.4. Budowa
Centrum
Komunikacyjnego

W trakcie
realizacji

19 600 000

Pozyskana
dotacja:
18 061 104,97 zł

Zakończona

8 000 000

-

Całkowity koszt
inwestycji:
7 967 281,89 zł

W trakcie
projektowania

11 000 000

-

-

B.5. Budowa
budynku
wielorodzinnego przy
ul. Kamieniec 3
B.6. Budowa drogi od
skrzyżowania ulicy

500 000

Pozyskana
dotacja:
7 599 169,70 zł
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Spyrkówka
z DK47, do ulicy
Chyców Potok
B.7.
Termomodernizacja
budynku Przedszkola
nr 7 przy ul.
Nowotarskiej

B.8. Rewitalizacja
przestrzeni publicznej
w otoczeniu
Starostwa
Powiatowego
w Zakopanem oraz
Teatru im.
St.I.Witkiewicza
w Zakopanem

AB.1. Zakopane bez
barier

AB.2. Edukacja
i świadomość
ekologiczna
AB.3. Wspieranie
i podejmowanie
inicjatyw na rzecz
osób bezdomnych
(projekt miękki
MOPSu)
AB.4. Bezpieczny
senior (MOPS)
AB.5. Aktywny senior
(MOPS)
AB.6. Zrozum,
by pomagać –
Stowarzyszenie na
rzecz Wspierania
Rozwoju i Aktywności
Społecznej

Zakończona

1 500 000

-

Całkowity koszt
inwestycji
1 591 097,85 zł
(w 2018 roku)

W trakcie
realizacji

2 900 000

-

W 2018 roku została
wykonana część
robót budowlanych
(odnowienie terenu i
pokrycie powierzchni
kostką brukową,
wykonanie instalacji
pod oświetlenie
zewnętrzne,
roboty kanalizacyjne)
na łączną kwotę 357
516,00 zł. Zadanie nie
uzyskało
dofinansowania.
Podmiot realizujący:
Powiat Tatrzański
oraz Teatr im.
St. I. Witkiewicza

W trakcie
realizacji,
uwzględniane
przy bieżących
remontach
i inwestycjach
Wniosek nie
otrzymał
dofinansowania

1 000 000

-

-

1 000 000

Dotacja
przekazana
w roku 2021:
1 767 711,77 zł

Koszty projektów
w roku 2021:
1 336 939,45 zł

-

-

-

-

-

-

-

-

W trakcie
realizacji

Realizowane
przez MOPS

Realizowane
przez MOPS
Realizowane
przez MOPS

Odstąpiono od
realizacji

50 000

80 000
100 000

1 000 000
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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

W trakcie
realizacji,
uwzględniane
przy bieżącej
działalności UMZ

80 000

-

-

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
STRAŻ MIEJSKA
Realizując ustawowe zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa publicznego w 2021 r. w Straży
Miejskiej pracowało 19 funkcjonariuszy, pełniących służbę w godzinach od 7.00 do 22.00. Strażnicy
obsługujący monitoring wizyjny prowadzili natomiast całodobowy nadzór miasta.
Wykonując ustawowe zadania w zakresie poprawy spokoju i porządku na terenie miasta w 2021 r.,
funkcjonariusze Straży Miejskiej w Zakopanem podjęli 4 302 interwencje w trakcie których nałożyli
624 mandaty karne. W trakcie interwencji udzielono również 3 653 pouczeń. Sporządzono
25 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zakopanem, głównie za wykroczenia związane
z naruszeniem uchwały o parku kulturowym na ulicy Krupówki oraz za spalanie odpadów w domowych
paleniskach.

Wnioski Straży Miejskiej do Sądu Rejonowego w Zakopanem
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Spalanie odpadów

Park Kulturowy
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Ruch drogowy

Zadania ochrony spokoju i porządku publicznego w okresie sezonu wakacyjnego lub sezonu zimowego
realizowane były głównie w centrum miasta, gdyż tam dochodziło do największej liczby wykroczeń.
Mieszkańcy miasta w tych rejonach zgłaszali również największą liczbę interwencji.
Strażnicy musieli więc uporać się w tych miejscach głównie z likwidacją nielegalnego handlu na terenie
Parku Kulturowego, który obowiązuje na ulicy Krupówki. W zakresie ochrony Parku Kulturowego
przeprowadzono łącznie 251 interwencji. Kontrole podejmowane przez Straż 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 rozrywkowych. Podczas tych interwencji nałożono 61 mandatów karnych oraz skierowano
8 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zakopanem. W jednym przypadku dokonano również
konfiskaty towaru z nielegalnego handlu.

Działania Straży Miejskiej na terenie Parku Kulturowego ulicy Krupówki
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Kolejnym ważnym zadaniem realizowanym przez Straż Miejską była ochrona czystości powietrza,
czyli działania w zakresie realizacji uchwały antysmogowej województwa małopolskiego. Na podstawie
upoważnień wydanych przez Burmistrza Miasta Zakopane, strażnicy miejscy przeprowadzili 381
kontroli kotłowni i innych miejsc, gdzie było podejrzenie spalania różnego rodzaju odpadów. 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 2021 r. spalanie odpadów wykryto
w 16 próbkach popiołu i wszystkie te sprawy trafiły do Sądu Rejonowego w Zakopanem. Dodatkowo
podczas takich kontroli funkcjonariusze informowali o udzielanych przez miasto dofinansowaniach
wymiany starych pieców oraz informowali o innych alternatywnych źródłach energii.
Mieszkańcy miasta zgłaszają wiele interwencji dotyczących nieprawidłowego parkowania pojazdów,
głównie bezprawnych wjazdów na deptak ul. Krupówki, czy też do Kuźnic. W tym zakresie podjęto
2 160 interwencji, w trakcie których nałożono 394 mandaty karne, a także udzielono 1 765 pouczeń.
Skierowano również jeden wniosek do Sądu Rejonowego w Zakopanem oraz zastosowano oprócz
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mandatu punkty karne w stosunku do 215 kierowców. Na koła nieprawidłowo zaparkowanych
pojazdów założono 469 blokad samochodowych.
Od mieszkańców miasta jak i turystów przyjęto 2 392 zgłoszenia, na podstawie których
przeprowadzono kontrole lub interwencje. 999 zgłoszeń dotyczyło zakłócenia spokoju i porządku
publicznego. 648 zgłoszeń dotyczyło zagrożeń w ruchu drogowym, głównie dotyczących
nieprawidłowego parkowania pojazdów. 321 interwencji dotyczyło ochrony środowiska i gospodarki
odpadami, najczęściej zgłaszane było podejrzenie spalania odpadów w domowych paleniskach.
296 zgłoszeń dotyczyło spraw bezdomnych lub rannych zwierząt, które po udzieleniu pomocy
weterynaryjnej odwożone były do Schroniska dla Zwierząt w Nowym Targu.
Tak duża ilość interwencji zgłaszanych przez mieszkańców świadczy o zaufaniu naszej społeczności
lokalnej do skuteczności i rzetelności podejmowanych przez zakopiańską Straż Miejską działań.
Otrzymujemy również podziękowania i słowa uznania ze strony mieszkańców, co sprawia nam
ogromną satysfakcję i mobilizuje do dalszej służby na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego.
W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w 2021 r. wykonano 296 służb wspólnych
obejmujących centrum miasta. Działania dotyczyły głównie kontroli przestrzegania obowiązku
zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej i przestrzegania innych obostrzeń wprowadzonych
w związku z epidemią COVID–19. Funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji kontrolowali również
osoby przebywające na kwarantannie i izolacji domowej. Podczas tych działań funkcjonariusze Straży
Miejskiej nałożyli 115 mandatów karnych za brak maseczki i udzielili 1 186 pouczeń.
Ważnym zadaniem Straży Miejskiej jest kontrola utrzymania czystości i porządku na terenie miasta,
które ma turystyczny charakter i jego estetyka ma ogromne znaczenie. W tym zakresie podjęto
213 interwencji, kontrole dotyczyły głównie zaniedbania obowiązku sprzątania przyległego do posesji
chodnika oraz nie usuwania lodu i śniegu z chodników w okresie zimowym. Kontrolowano również
gospodarkę odpadami na posesjach, - zwłaszcza obowiązek ich segregacji. W celu utrzymania
w czystości terenów miejskich, Straż Miejska nadzorowała pracę Brygady Interwencyjnej powołanej
przez Urząd Miasta Zakopane do sprzątania tych obszarów. Straż Miejska organizowała
i nadzorowała również prace osób skazanych skierowanych przez Sąd Rejonowy w Zakopanem,
te osoby również sprzątały tereny miejskie.

Niezwykle istotnym elementem w systemie bezpieczeństwa publicznego miasta jest monitoring
wizyjny. Monitoring za pomocą kamer obrotowych i stacjonarnych ma na celu poprawę
bezpieczeństwa i porządku w centrum miasta jak również w innych miejscach, gdzie dochodzi do
naruszenia porządku publicznego. W związku z powyższym oprócz kamer zlokalizowanych
przy ul. Krupówki zainstalowano również punkty kamerowe w rejonie dworców PKS i PKP, na
przystankach komunikacyjnych, czy też na Gubałówce i w Kuźnicach. W Centrum Nadzoru znajdującym
się w Urzędzie Miasta
całodobowo pełni dyżur funkcjonariusz Straży Miejskiej, który
natychmiast przekazuje odpowiednim służbom zdarzenia zarejestrowane przez kamery, aby mogły
podjąć skuteczną interwencję. Materiał zarejestrowany w czasie zdarzeń zostaje przekazany później
Policji, do Prokuratury i Sądu, stanowiąc nieraz główny dowód w sprawie popełnionego wykroczenia
czy przestępstwa.
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SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI
I SPRAW OBRONNYCH
1. W roku 2021 w ramach zabezpieczenia możliwości funkcjonowania Urzędu Miasta Zakopane
w czasie kryzysu, ze środków przeznaczonych na Obronę Cywilną, wyposażono Urząd
w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy 100 kW. Agregat ten w 100% pokrywa
zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną podczas przerw w dostawie.
2. W roku 2021 zakończono modernizację systemu ostrzegania i alarmowania ludności.
W ramach modernizacji, ze środków przeznaczonych na Obronę Cywilną, zakupiono trzy
nowoczesne syreny oraz zmodernizowano dwie syreny starego typu.
3. W październiku 2021 roku przeprowadzona została kwalifikacja wojskowa obejmująca roczniki
podstawowe 2002 oraz 2002. Kwalifikacja obejmowała dwa roczniki z tego względu, że w roku
2020, kwalifikacja nie odbyła się.
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UCHWAŁY
RADY MIASTA ZAKOPANE
ZREALIZOWANE PRZEZ
BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE
XII

REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA ZAKOPANE PRZEZ BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE
W 2021 ROKU

L.P.

NUMER
UCHWAŁY

DATA
PODJĘCIA
UCHWAŁY

1.

XXVII/
344/2021

04.02.2021 r.

2.

XXVII/
345/2021

04.02.2021 r.

3.

XXVII/
346/2021

04.02.2021 r.

4.

XXVII/
347/2021

04.02.2021 r.

5.

XXVII/
348/2021

04.02.2021 r.

6.

XXVII/
349/2021

04.02.2021 r.

7.

XXVII/
350/2021

04.02.2021 r.

8.

XXVII/
351/2021

04.02.2021 r.

9.

XXVII/
352/2021

04.02.2021 r.

10.

11.

XXVII/
353/2021

XXVII/
354/2021

PRZEDMIOT UCHWAŁY
Uznanie petycji
za niezasługującą
na uwzględnienie
Rozpatrzenie skargi
na działanie Burmistrza
Miasta Zakopane
Uznanie petycji za
niezasługującą na
uwzględnienie
Uznanie petycji za
niezasługującą na
uwzględnienie
Uznanie petycji za
niezasługującą na
uwzględnienie
Rozpatrzenie skargi na
działanie Burmistrza
Miasta Zakopane
Rozpatrzenie skargi na
działanie Burmistrza
Miasta Zakopane
Rozpatrzenie skargi na
działanie Burmistrza
Miasta Zakopane
Rozpatrzenie skargi na
działanie Burmistrza
Miasta Zakopane

04.02.2021 r.

Zamiar likwidacji
Punktu Przedszkolnego
przy Szkole
Podstawowej nr 9 im.
Jana Kasprowicza
w Zakopanem

04.02.2021 r.

Zamiar likwidacji
Punktu Przedszkolnego
przy Szkole
Podstawowej nr 7 im.
Kornela
Makuszyńskiego
w Zakopanem
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JEDNOSTKA
REALIZUJĄCA

SPOSÓB
REALIZACJI

UWAGI

---------

Zrealizowana

brak

---------

Zrealizowana

brak

---------

Zrealizowana

brak

---------

Zrealizowana

brak

---------

Zrealizowana

brak

---------

Zrealizowana

brak

---------

Zrealizowana

brak

---------

Zrealizowana

brak

---------

Zrealizowana

brak

Zrealizowana

brak

Zrealizowana

brak

Wydział
Oświaty
(Obecnie
Wydział
Oświaty
i Spraw
Społecznych)
Wydział
Oświaty
(Obecnie
Wydział
Oświaty
i Spraw
Społecznych)

12.

XXVII/
355/2021

04.02.2021 r.

13.

XXVII/
356/2021

04.02.2021 r.

14.

XXVII/
357/2021

15.

XXVII/
358/2021

Zmiana uchwały
dotyczącej określenia
przystanków
komunikacyjnych
i dworca, których
właścicielem lub
zarządzającym jest
Gmina Miasto
Zakopane
udostępnionych dla
operatorów
i przewoźników oraz
warunków i zasad
korzystania z tych
obiektów położonych
na terenie Miasta
Zakopane
Zwolnienia
z podatku od
nieruchomości:
gruntów, budynków
i budowli związanych
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
wskazanym grupom
przedsiębiorców,
których płynność
finansowa uległa
pogorszeniu
w związku
z ponoszeniem
negatywnych
konsekwencji
ekonomicznych
z powodu COVID-19

Wydział
Drogownictwa
i Transportu

Zrealizowana

Przedłużenie
zezwoleń do
31.12.2021r.

Wydział
Podatków
i Opłat

Zrealizowana

brak

04.02.2021 r.

Zmiany w budżecie
Miasta Zakopane na
rok 2021

Wydział
Finansowo Budżetowy

04.02.2021 r.

Zmiany Wieloletniej
prognozy finansowej
Miasta Zakopane na
lata 2021-2030

Wydział
Finansowo Budżetowy
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Dokonanie
aktualizacji
planów
dochodów,
wydatków
i przychodów
budżetu
miasta
Zakopane
Dokonanie
aktualizacji
planów
dochodów,
wydatków
i przychodów
budżetu
miasta
Zakopane

Realizacja
wszystkie
wydziały

Realizacja
wszystkie
wydziały

16.

17.

18.

19.

XXVIII/
359/2021

XXVIII/
360/2021

XXVIII/
361/2021

XXVIII/
362/2021

25.03.2021 r.

25.03.2021 r.

Zatwierdzenie planu
pracy Rady Miasta
Zakopane oraz
planów pracy stałych
komisji Rady Miasta
Zakopane na rok
2021
Przyjęcie Miejskiego
Programu
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
i Narkomanii na
rok 2021

---------

Zrealizowana

Brak

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
i Narkomanii

Zrealizowana

brak

Zrealizowana

Regulamin
stanowi akt
prawa
miejscowego –
precyzujący
właściwe dla
gminy Zakopane
zapisy ustawy
o utrzymaniu
czystości
i porządku
w gminach

Zrealizowana

Przygotowanie
i podpisanie
aneksu do
umowy
wykonawczej.

25.03.2021 r.

Przyjęcie Regulaminu
utrzymania czystości
i porządku na terenie
Gminy Miasto
Zakopane

Wydział
Ochrony
Środowiska

25.03.2021 r.

Zmiana 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.

Wydział
Drogownictwa
i Transportu
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20.

XXVIII/
363/2021

25.03.2021 r.

21.

XXVIII/
364/2021

25.03.2021 r.

22.

23.

24.

XXVIII/
365/2021

XXVIII/
366/2021

XXVIII/
367/2021

25.03.2021 r.

25.03.2021 r.

25.03.2021 r.

Dzierżawa miejskich
nieruchomości
gruntowych:
- ul. Kościuszki (część
dz. ewid. nr 102/9
obr. 5,
- ul. Chyców Potok,
(dz. ewid. nr1561/3,
149/6 oraz część dz.
ewid. nr 1561/4,
149/8 obr. 6),
- ul. Smrekowa (część
dz. ewid. 317/7
obr. 6).
Dzierżawa miejskich
nieruchomości
gruntowych:
- ul. Kościuszki (dz.
ewid. nr 13/14 obr.
5),
- ul. Małe
Żywczańskie (dz.
ewid. nr 50/3 obr. 6),
- ul. Smrekowa (część
dz. ewid. nr 327/3
obr. 6),
- ul. Chyców Potok
(część dz. 153/3
obr. 6),
- ul. Ustup (część dz.
ewid. nr 191/2 obr.
35),
- ul. Bulwary
Słowackiego (część
dz. ewid. nr 482, 483,
484 obr. 12).
Dzierżawa miejskiej
nieruchomości
gruntowej,
ul. Kościuszki (część
dz. ewid. nr 958/4
obr. 5).
Najem miejskiej
nieruchomości
lokalowej, części
lokalu użytkowego,
ul. Al. 3 Maja 5.
Uchylenie Uchwały nr
XVII/194/2020 Rady
Miasta Zakopane z
dnia 3 lutego 2020 r.
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Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

25.

26.

27.

28.

XXVIII/
368/2021

XXVIII/
369/2021

XXVIII/
370/2021

XXVIII/
371/2021

25.03.2021 r.

25.03.2021 r.

25.03.2021 r.

25.03.2021 r.

Obciążenie
nieruchomości
stanowiącej własność
Gminy Miasto
Zakopane
ograniczonym
prawem rzeczowym
służebnością
gruntową przechodu
i przejazdu, ul.
Smrekowa (część dz.
ewid. nr 327/1,
327/2 obr. 6) na
rzecz każdoczesnych
właścicieli dz. ewid.
nr 347 obr. 6.
Zbycie nieruchomości
gruntowej
stanowiącej własność
Gminy Miasto
Zakopane w drodze
przetargu, ul.
Zamoyskiego (dz.
ewid. nr 478 obr. 11).
Zbycie nieruchomości
gruntow stanowiącej
własność Gminy
Miasto Zakopane w
drodze przetargu, ul.
Stary Młyn (dz. ewid.
nr 48/2, 48/4, 49/2
obr. 50).
Sprostowanie
oczywistej omyłki
pisarskiej w uchwale
Nr XVIII/215/2020
Rady Miasta
Zakopane z dnia 12
marca 2020 r. w
sprawie
nieodpłatnego
przekazania
nieruchomości na
rzecz Gminy miasta
Zakopane.
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Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

29.

30.

31.

XXVIII/
372/2021

XXVIII/
373/2021

XXVIII/
374/2021

25.03.2021 r.

25.03.2021 r.

25.03.2021 r.

Uchylenie Uchwały nr
XVIII/214/2020 Rady
Miasta Zakopane z
dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie dzierżawy
zabudowanej
nieruchomości
gruntowej
stanowiącej własność
Gminy Miasto
Zakopane.

Przyjęcie gminnego
Programu opieki nad
zwierzętami
bezdomnymi oraz
zapobiegania
bezdomności
zwierząt na rok 2021

Zmiany w budżecie
Miasta Zakopane na
rok 2021

181

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

Wydział
Ochrony
Środowiska

Zrealizowana

− zapewnienie
opieki nad
bezdomnymi
psami w
schronisku w
Nowym
Targu
− zapewnienie
opieki nad
bezdomnymi
psami i
kotami
poszkodowa
nymi w
zdarzeniach
drogowych,
do których
doszło na
terenie
Gminy
− zapewnienie
suchej karmy
bezdomnym
kotom
− sfinansowan
o leczenie i
sterylizację
/kastrację
kotów
bezdomnych
oraz
sterylizację
kotek
właścicielskic
h.

Wydział
Finansowo Budżetowy

Dokonanie
aktualizacji
planów
dochodów,
wydatków
i przychodów
budżetu
miasta
Zakopane

Realizacja
wszystkie
wydziały

32.

XXVIII/
375/2021

25.03.2021 r.

33.

XXVIII/
376/2021

25.03.2021 r.

34.

XXVIII/
377/2021

25.03.2021 r.

35.

36.

XXX/
378/2021

XXXI/
379/2021

Zmiany Wieloletniej
prognozy finansowej
Miasta Zakopane na
lata 2021-2030

Zmiana w składzie
osobowym stałej
Komisji Rady Miasta
Zakopane – Komisji
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Uznanie wniosku za
niezasługujący na
uwzględnienie

18.06.2021 r.

Nadanie tytułu
Honorowy Obywatel
Miasta Zakopane

30.06.2021 r.

Udzielenie pomocy
finansowej dla Gminy
Nowy Targ
z przeznaczeniem dla
wsi Nowa Biała na
zwalczanie skutków
pożaru
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Wydział
Finansowo Budżetowy

Dokonanie
aktualizacji
planów
dochodów,
wydatków
i przychodów
budżetu
miasta
Zakopane

Realizacja
wszystkie
wydziały

---------

Zrealizowana

brak

---------

Zrealizowana

brak

Zrealizowana

Na podstawie
uchwały w 100
rocznicę
wybuchu III
Powstania
Śląskiego
i wymarszu
Mieszkańców
Zakopanego
i Podhala
walczących
o niepodległość
Górnego Śląska
w szeregach
2.Baterii I
Dywizjonu
Artylerii
przywrócono
tytuł
Honorowego
Obywatela
Miasta
Zakopane
Wojciechowi
Korfantemu

Zrealizowana

Udzielono
pomocy Gminie
Nowy Targ na
podstawie
zawartej
umowy

Przewodniczący
Rady Miasta
Zakopane

Wydział
Organizacyjny

37.

XXXI/
380/2021

30.06.2021 r.

38.

XXXI/
381/2021

30.06.2021 r.

39.

XXXI/
382/2021

30.06.2021 r.

40.

XXXI/
383/2021

30.06.2021 r.

41.

XXXI/
384/2021

30.06.2021 r.

42.

XXXI/
385/2021

30.06.2021 r.

Pomoc finansowa dla
Powiatu
Tatrzańskiego

Przejęcie od Gminy
Poronin zadania
w zakresie
zaprojektowania
i budowy
odwodnienia drogi
gminnej ul.
Furmanowa na
terenie Gminy
Poronin i terenie
Gminy Miasta
Zakopane
Dotacja na remont
konserwatorski
więźby dachowej
wraz z wymianą
zniszczonego
pokrycia dachowego,
w willi „Harenda"
zlokalizowanej
w Zakopanem na os.
Harenda 12a
Dotacja na remont
dachu pulpitowego
nad werandą wraz
z wymianą
zniszczonych
elementów, w willi
"Jadwiniówka I",
zlokalizowanej
w Zakopanem przy
ul. Zamoyskiego 32,
Dotacja na
impregnację przeciw
korozji biologicznej
dachu z nowo
nabitych gontów
świerkowych willi
"Cicha",
zlokalizowanej
w Zakopanem przy
ul. Kościeliskiej 42
Likwidacja Punktu
Przedszkolnego przy
Szkole Podstawowej
nr 9 im. Kornela
Makuszyńskiego
w Zakopanem
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Zrealizowana

Realizacja na
podstawie
porozumienia
pomiędzy
Powiatem
Tatrzańskim
a Gminą Miasto
Zakopane

Wydział
Strategii
i Rozwoju

Zrealizowana

Realizacja na
podstawie
porozumienia
pomiędzy
Gminą Poronin
a Gminą Miasto
Zakopane
w sprawie
przejęcia
zadania

Miejski
Konserwator
Zabytków

Zrealizowana

brak

Miejski
Konserwator
Zabytków

Zrealizowana

brak

Miejski
Konserwator
Zabytków

Zrealizowana

brak

Wydział Oświaty
(Obecnie
Wydział Oświaty
i Spraw
Społecznych)

Zrealizowana

brak

Wydział
Strategii
i Rozwoju

43.

44.

XXXI/
386/2021

XXXI/
387/2021

30.06.2021 r.

30.06.2021 r.

45.

XXXI/
388/2021

30.06.2021 r.

46.

XXXI/
389/2021

30.06.2021 r.

47.

XXXI/
390/2021

30.06.2021 r.

Likwidacja Punktu
Przedszkolnego przy
Szkole Podstawowej
nr 7 im. Kornela
Makuszyńskiego
w Zakopanem
Określenie średniej
ceny jednostki paliwa
w Gminie Miasto
Zakopane na rok
szkolny 2021/2022
Ustalenie planu sieci
publicznych
przedszkoli
i oddziałów
przedszkolnych
w szkołach
podstawowych
prowadzonych przez
Gminę Miasto
Zakopane
Przekazanie petycji
w interesie
publicznym
dotyczącej
funkcjonowania
Szpitala
Powiatowego
w Zakopanem

W sprawie
przedłużenia terminu
wniesienia opłaty za
korzystanie
z zezwoleń na
sprzedaż napojów
alkoholowych,
należnej w 2021r.
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Wydział Oświaty
(Obecnie
Wydział Oświaty
i Spraw
Społecznych)

Zrealizowana

brak

Wydział Oświaty
(Obecnie
Wydział Oświaty
i Spraw
Społecznych)

Zrealizowana

brak

Wydział Oświaty
(Obecnie
Wydział Oświaty
i Spraw
Społecznych)

Zrealizowana

brak

---------

Zrealizowana

brak

Zrealizowana

Przedłużono
termin
wniesienia III
raty opłaty za
korzystanie
z zezwoleń na
sprzedaż
napojów
alkoholowych,
o której mowa
w art. 11¹ust.1
ustawy z dnia
26.10.1982r.
o wychowaniu
w trzeźwości i
przeciwdziałani
u
alkoholizmowi,
należnej
w 2021r., do
dnia 31
października
2021r.

Wydział
Ewidencji
i Pozwoleń

48.

XXXI/
391/2021

30.06.2021 r.

49.

XXXI/
392/2021

30.06.2021 r.

50.

XXXI/
393/2021

30.06.2021 r.

51.

XXXI/
394/2021

30.06.2021 r.

52.

XXXI/
395/2021

30.06.2021 r.

53.

XXXI/
396/2021

30.06.2021 r.

Określenie wzoru
wniosku o przyznanie
dodatku
mieszkaniowego oraz
wzoru deklaracji
o dochodach
gospodarstwa
domowego
Określenie
szczegółowych zasad,
sposobu i trybu
udzielania ulg w
spłacie należności
pieniężnych
o charakterze
cywilnoprawnym,
przypadających
Gminie Miasto
zakopane i jej
jednostkom
organizacyjnym oraz
warunków
dopuszczalności
pomocy publicznej
w przypadkach,
w których ulga
stanowić będzie
pomoc publiczną,
a także wskazania
organu
uprawnionego do
udzielania tych ulg
Udzielenie
Burmistrzowi Miasta
Zakopane votum
zaufania
Zatwierdzenie
sprawozdania
finansowego oraz
sprawozdania
z wykonania budżetu
Miasta Zakopane za
rok 2020
Udzielenie
Burmistrzowi Miasta
Zakopane
absolutorium za rok
2020
Zmiany w budżecie
Miasta Zakopane na
rok 2021

185

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Zrealizowana

brak

Wydział
Podatków
i Opłat

W trakcie
realizacji

brak

---------

Zrealizowana

brak

Skarbnik Miasta
Zakopane

Zrealizowana

brak

Skarbnik Miasta
Zakopane

Zrealizowana

brak

Wydział
Finansowo Budżetowy

Wykonanie
dochodów
i wydatków

Realizacja
wszystkie
wydziały

54.

XXXI/
397/2021

30.06.2021 r.

55.

XXXI/
398/2021

30.06.2021 r.

56.

XXXI/
399/2021

30.06.2021 r.

57.

XXXI/
400/2021

30.06.2021 r.

58.

XXXI/
401/2021

30.06.2021 r.

Zmiany Wieloletniej
prognozy finansowej
Miasta Zakopane na
lata 2021-2030

Zmiana miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
obszaru
urbanistycznego
nazwanego:
ZWIJACZE, KRÓLE,
HARENDA
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
ZWIJACZE, KRÓLE,
HARENDA dla terenu
MN/U po wyroku
NSA II OSK 3314/14
z dnia 11
października 2016 r.
Przystąpienie do
sporządzenia zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
GUBAŁÓWKA I
Pomnik przyrody –
aleja drzew
zlokalizowanego na
terenie Gminy Miasto
Zakopane

186

Wydział
Finansowo Budżetowy

Dokonanie
aktualizacji
planów
dochodów,
wydatków
i przychodów
budżetu
miasta
Zakopane

Realizacja
wszystkie
wydziały

Biuro
Planowania
Przestrzennego

Zrealizowana

brak

Biuro
Planowania
Przestrzennego

Zrealizowana

Biuro
Planowania
Przestrzennego

w trakcie prac
planistycznych

Wydział
Ochrony
Środowiska

Zrealizowana

uchwała
aktualizująca
dotychczasowy
akt prawny
ustanawiający
pomnik przyrody
(zmiana w CRFOP)

59.

XXXI/
402/2021

60.

XXXI/
403/2021

61.

XXXI/
404/2021

30.06.2021 r.

30.06.2021 r.

30.06.2021 r.

Zmiana uchwały Nr
XXXIV/435/2012
Rady Miasta
Zakopane z dnia
29 listopada 2012r.
w sprawie
powierzenia Spółce
"TESKO" Tatrzanska
Komunalna Grupa
Kapitałowa Sp. z o. o.
w Zakopanem
obowiązkowego
zadania własnego
gminy utrzymania
czystości i porządku
na terytorium gminy
Miasto Zakopane
Określenie wysokości
rekompensaty dla Sp.
Tesko TKGK Sp. z o.o.
za realizację
obowiązkowego
zadania własnego
gminy utrzymania
czystości i porządku
na terytorium Gminy
Miasto Zakopane (…)
Zmiana uchwały
dotyczącej określenia
przystanków
komunikacyjnych
i dworca, których
właścicielem lub
zarządzającym jest
Gmina Miasto
Zakopane
udostępnionych dla
operatorów
i przewoźników oraz
warunków i zasad
korzystania z tych
obiektów położonych
na terenie Miasta
Zakopane
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Wydział
Ochrony
Środowiska

Zrealizowana

brak

Wydział
Ochrony
Środowiska/
Tesko Tkgk
Sp. Z O.O.

Zrealizowana

brak

Zrealizowana

Zmiana nazwy
przystanku
przelotowego
Spyrkówka II - PKL

Wydział
Drogownictwa
i Transportu

62.

XXXI/
405/2021

63.

XXXI/
406/2021

64.

XXXI/
407/2021

30.06.2021 r.

30.06.2021 r.

30.06.2021 r.

Udzielenie pomocy
finansowej dla
Województwa
Małopolskiego
z przeznaczeniem na
poprawę
bezpieczeństwa na
przejściach dla
pieszych w ciągu dróg
wojewódzkich
Województwa
Małopolskiego
poprzez wykonanie
doświetlenia
przejścia dla pieszych
w km 17+867 odcinka
080 drogi
wojewódzkiej nr 958
w m. Zakopane.
Przejęcie
ograniczonego
zarządzania dwoma
odcinkami drogi
krajowej nr 47 (DK
47) relacji Rabka
Zdrój – Zakopane
w miejscowości
Zakopane.
Zmiana 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.
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Wydział
Drogownictwa
i Transportu

Podpisanie
i zrealizowanie
umowy o
udzieleniu
pomocy
finansowej.

brak

Wydział
Drogownictwa
i Transportu

Podpisanie
i
zrealizowanie
porozumienia

brak

Wydział
Drogownictwa
i Transportu

Przygotowani
e i podpisanie
aneksu do
umowy
wykonawczej.

brak

65.

XXXI/
408/2021

30.06.2021 r.

66.

XXXI/
409/2021

30.06.2021 r.

67.

XXXI/
410/2021

30.06.2021 r.

68.

XXXI/
411/2021

30.06.2021 r.

69.

XXXI/
412/2021

30.06.2021 r.

Dzierżawa miejskich
nieruchomości
gruntowych:
- ul. Zamoyskiego
(część dz. ewid. nr 743
obr. 12),
- ul. Bulwary
Słowackiego (dz. ewid.
nr 371/1 obr. 12),
- ul. Szymanowskiego
(dz. ewid. nr 1037 obr.
11),
- ul. Mrowce (dz. ewid.
nr 101/2 oraz cześć dz.
ewid. nr 159 obr. 111),
- ul. Ustup (dz. ewid. nr
197 obr. 35),
- ul. Kościelnej (część
dz. ewid. nr 263/23
obr. 8),
- ul. Sienkiewicza ( dz.
ewid. nr 180/3 obr. 5),
- ul. Zaryckiego (dz.
ewid. nr 392/3, 393/3
obr. 153),
- ul. Zamoyskiego
(część dz. ewid. nr
84/10 obr. 12),
- ul. Guty (część dz.
ewid. nr 197/1 obr.
33).
Dzierżawa
nieruchomości
gruntowych – kiosków
handlowych, ul.
Nowotarska (dz. ewid.
nr 385/1, 385/2 obr.
4).
Dzierżawa miejskiej
nieruchomości
gruntowej, ul.
Kościelnej (dz. ewid. nr
263/23 obr. 8).
Dzierżawa miejskiej
nieruchomości
gruntowej, ul.
Kościuszki (dz. ewid. nr
989 obr. 5).
Dzierżawa miejskiej
nieruchomości
gruntowej, ul.
Witkiewicza (dz. ewid.
nr 359/2 obr. 5).
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Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Częściowo
zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

70.

XXXI/
413/2021

30.06.2021 r.

71.

XXXI/
414/2021

30.06.2021 r.

72.

XXXI/
415/2021

30.06.2021 r.

73.

XXXI/
416/2021

30.06.2021 r.

74.

XXXI/
417/2021

30.06.2021 r.

75.

XXXI/
418/2021

30.06.2021 r.

Dzierżawa miejskiej
nieruchomości
gruntowej, ul.
Nowotarskiej (część
dz. ewid. nr 385/1,
385/2 obr. 4.)
Dzierżawa miejskiej
nieruchomości
gruntowej, ul.
Kościelnej (dz. ewid.
nr 263/23 obr. 8).
Dzierżawa miejskiej
nieruchomości
gruntowej, ul.
Ogrodowej (dz. ewid.
nr 225/4, 225/5,
część dz. ewid. nr
225/1 obr.5).
Dzierżawa
zabudowanej
nieruchomości
gruntowej, ul.
Grunwaldzkiej (dz.
ewid. nr 572/2 obr.
5).
Wyrażenie zgody na
przeniesienie
własności
nieruchomości Gminy
Miasto Zakopane na
rzecz Muzeum
Tatrzańskiego, ul.
Chałubińskiego 7 (dz.
ewid. nr 106 obr. 12).
Bezprzetargowe
zbycie nieruchomości
gruntowej
stanowiącej własność
Gminy Miasto
Zakopane na rzecz jej
użytkowania
wieczystego, ul.
Piłsudskiego (dz.
ewid. nr 272 obr. 11).
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Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

76.

XXXI/
419/2021

30.06.2021 r.

77.

XXXI/
420/2021

30.06.2021 r.

78.

XXXI/
421/2021

30.06.2021 r.

79.

XXXI/
422/2021

30.06.2021 r.

80.

XXXI/
423/2021

30.06.2021 r.

81.

XXXI/
424/2021

30.06.2021 r.

82.

XXXI/
425/2021

30.06.2021 r.

Obciążenie
nieruchomości
stanowiącej własność
Gminy Miasto
Zakopane
ograniczonym
prawem rzeczowym
służebnością
gruntową przechodu
i przejazdu, ul.
Podhalańska (po
części dz. ewid. nr
152/1, 40/1 obr. 108)
na rzecz
każdoczesnych
właścicieli działki
ewid. nr 18/1, 18/2,
19, 92, 112 obr. 108.
Ustalenie przebiegu
drogi gminnej nr G
420139K –
ul. Chramcówki.
Ustalenie przebiegu
drogi gminnej nr G
420168K –
ul. Grunwaldzkiej.
Ustalenie przebiegu
drogi gminnej nr G
420197K –
ul. Heleny
Modrzejewskiej.
Ustalenie przebiegu
drogi gminnej nr G
420201K –
ul. Na Wilcznik.
Ustalenie przebiegu
drogi gminnej nr G
420239K –
ul. Tatary.
Bezprzetargowe
zbycie nieruchomości
gruntowej
stanowiącej własność
Gminy Miasto
Zakopane,
ul. Tatary (dz. ewid.
nr 309/4 obr. 3).
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Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Częściowo
zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

83.

XXXI/
426/2021

30.06.2021 r.

Bezprzetargowe
zbycie nieruchomości
gruntowej
stanowiącej własność
Gminy Miasto
Zakopane,
ul. Wincentego Pola
(dz. ewid. nr 245/4
obr. 11).

84.

XXXI/
427/2021

30.06.2021 r.

Rozpatrzenie petycji

---------

Zrealizowana

brak

30.09.2021 r.

Zniesienie formy
ochrony przyrody
z obumarłych drzew
– pomników przyrody
zlokalizowanych na
obszarze pomnika
przyrody ‘Las
Chałubińskich’
w Zakopanem

Wydział
Ochrony
Środowiska

Realizowana
na bieżąco –
utrzymywanie
pomników
przyrody

brak

85.

86.

87.

XXXII/
428/2021

XXXII/
429/2021

XXXII/
430/2021

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

30.09.2021 r.

Przekazanie do
zaopiniowania
organowi
regulacyjnemu
projektu zmian
Regulaminu
dostarczania wody
i odprowadzania
ścieków

Wydział
Ochrony
Środowiska/
Sewik TKGK
SP. Z O.O.

Zrealizowana

Regulamin
stanowi
podstawowy akt
prawa
miejscowego
w zakresie zasad
zbiorowego
zaopatrzenie w
wodę
i odprowadzania
ścieków
obowiązujących
na terenie gminy.
Przed podjęciem
ostatecznej
uchwały
wprowadzającej
regulamin
konieczne jest
uzyskanie
pozytywnej opinii
PGW Wód
Polskich.

30.09.2021 r.

Dotacja na prace
remontowo –
naprawcze w obrębie
dwóch kominów
ceglanych, w części
ponad dachem,
w willi „Malinówka"
zlokalizowanej w
Zakopanem przy ul.
Sobczakówka 9.

Miejski
Konserwator
Zabytków

Zrealizowana

brak
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88.

XXXII/
431/2021

30.09.2021 r.

89.

XXXII/
432/2021

30.09.2021 r.

90.

XXXII/
433/2021

30.09.2021 r.

Najem lokali
mieszkalnych
o łącznej pow.
111,28m2,
ul. Ogrodowa.
W sprawie
współdziałania ze
Starostwem
Tatrzańskim, Gminą
Biały Dunajec, Gminą
Bukowina
Tatrzańska, Gminą
Kościelisko, Gminą
Poronin, Gminą
Suchy Las, Gminą
Jabłonka, Gminą
i Miastem Sianów,
Gminą i Miastem
Kórnik, Miastem
Sopot, Powiatem
Kartuskim, Powiatem
Łowickim, Powiatem
Poznańskim,
Powiatem
Świdnickim,
Powiatem
Nowotarskim,
Powiatem
Hrubieszowskim,
Powiatem Rawickim
oraz Powiatem
Wadowickim
dotyczącego
zorganizowania
konkursu
„Podhalańskie,
spiskie i orawskie
drogi do
niepodległości”
Zamiana
nieruchomości
stanowiącej własność
Gminy Miast
Zakopane, ul.
Ciągłówka (dz. ewid.
nr 44/6 obr. 37) na
nieruchomość
gruntową, u.
Ciągłówka (dz. ewid.
nr 53/3, 53/4 obr.
39).
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Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

Wydział Oświaty
i Spraw
Społecznych

Zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

91.

XXXII/
434/2021

30.09.2021 r.

92.

XXXII/
435/2021

30.09.2021 r.

93.

XXXI/
436/2021

30.09.2021 r.

94.

XXXII/
437/2021

30.09.2021 r.

95.

XXXII/
438/2021

30.09.2021 r.

96.

XXXII/
439/2021

30.09.2021 r.

97.

XXXII/
440/2021

30.09.2021 r.

Dzierżawa miejskiej
nieruchomości
gruntowej, ul. Małe
Żywczańskie (cześć
dz. ewid. nr 700 obr.
5).
Dzierżawa miejskiej
nieruchomości
gruntowej, ul.
Chałubińskiego (cześć
dz. ewid. nr 513/9
obr. 12).
Dzierżawa miejskiej
nieruchomości
gruntowej, ul.
Podhalańskiej (część
dz. ewid. nr 243/24
obr. 123).
Korzystanie z udziału
w prawie własności
miejskiej
nieruchomości
gruntowej, ul.
Nowotarskiej 12B.
Zmiana uchwały
dotyczącej udzielenia
pomocy finansowej
dla Województwa
Małopolskiego
z przeznaczeniem na
poprawę
bezpieczeństwa na
przejściach dla
pieszych w ciągu dróg
wojewódzkich
Województwa
Małopolskiego.
Wyrażenie zgody na
utworzenie i
przystąpienie Miasta
Zakopane do
stowarzyszenia
jednostek samorządu
terytorialnego
w ramach
Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych
Ujednolicenie
i sprostowanie nazw
ulic na terenie miasta
Zakopane.
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Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

Wydział
Drogownictwa
i Transportu

Podpisanie
i zrealizowanie
aneksu do
umowy o
udzieleniu
pomocy
finansowej.

brak

Wydział
Strategii
i Rozwoju

Zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

98.

XXVII/
441/2021

30.09.2021 r.

99.

XXVII/
442/2021

30.09.2021 r.

100.

XXXIII/
443/2021

02.12.2021 r.

101.

XXXIII/
444/2021

02.12 2021 r.

102.

XXVII/
446/2021

02.12.2021 r.

103.

104.

XXVII/
447/2021

XXXIII/
448/2021

02.12.2021 r.

02.12.2021r.

Zmiany w budżecie
Miasta Zakopane na
rok 2021
Zmiana Wieloletniej
prognozy finansowej
Miasta Zakopane na
lata 2021-2030
Przystąpienie do
zmiany miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
obszaru
urbanistycznego
nazwanego:
FURMANOWA,
KOTELNICA, TATARY
Przystąpienie do
zmiany miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
obszaru
urbanistycznego
nazwanego:
FURMANOWA,
KOTELNICA, TATARY
Zmiana miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
OLCZA
Zniesienie formy
ochrony przyrody
z drzew-pomników
przyrody i prac
wykonywanych na
potrzeby ochrony
przyrody na terenie
miasta Zakopane
W sprawie zmiany
Statutu Miejskiej
Biblioteki Publicznej
imienia Stefana
Żeromskiego w
Zakopanem
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Wydział
Finansowo Budżetowy

Wykonanie
dochodów
i wydatków

Realizacja
wszystkie
wydziały

Wydział
Finansowo Budżetowy

Wykonanie
dochodów
i wydatków

Realizacja
wszystkie
wydziały

Biuro
Planowania
Przestrzennego

W trakcie prac
planistycznych

brak

Biuro
Planowania
Przestrzennego

Niezrealizowa
na – utraciła
moc

Uchylona uchwałą
nr
XXXVII/499/2022
z dnia 7 kwietnia
2022 r.

Biuro
Planowania
Przestrzennego

Zrealizowana
obowiązuje

brak

Wydział
Ochrony
Środowiska

Realizowana
na bieżąco –
utrzymywanie
pomników
przyrody

brak

Zrealizowana

Na podstawie
uchwały
zatwierdzono
statut Miejskiej
Biblioteki
Publicznej,
ujednolicając jej
prawidłową
nazwę

Wydział Kultury

105.

XXXIII/
449/2021

02.12.2021r.

W sprawie zmiany
uchwały nr
XXIII/300/2012 rady
Miasta Zakopane
w sprawie nagród
i wyróżnień
w dziedzinie
twórczości
artystycznej,
upowszechniania
i ochrony kultury.

Wydział Kultury

Zrealizowana

Na podstawie
uchwały dodano
Nagrodę „Siła
Korzeni”, która
przyznawana jest
osobom, których
artystyczna lub
działalność
kulturotwórcza
albo edukacyjna
ma szczególne
znaczenie w
szerzeniu kultury
i dbałości o
niematerialne
i materialne
dziedzictwo
kulturowe
Zakopanego
i regionu
tatrzańskiego

Zrealizowana

Na podstawie
uchwały
realizowana jest
współpraca z
organizacjami
pozarządowymi
i ogłaszane są
otwarte konkursy
ofert,
przyznawane
dotacje i
opracowywane
sprawozdania
z realizacji
programu

Zrealizowana

brak

Wydział Kultury,

106.

107.

XXXIII/
450/2021

XXXIII/
451/2021

02.12.2021r.

02.12.2021 r.

w sprawie: 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
Bezprzetargowe
zbycie nieruchomości
stanowiącej własność
Gminy Miasto
Zakopane, ul.
Sieniewicza 27 (dz.
ewid. nr 334, 691
obr. 5).
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Wydział Oświaty
i Spraw
Społecznych,
Wydział Kultury
Fizycznej
i Komunikacji
Społecznej,
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
i Narkomanii

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

108.

XXXIII/
452/2021

02.12.2021 r.

109.

XXXIII/
453/2021

02.12.2021 r.

110.

XXXIII/
454/2021

02.12.2021 r.

111.

XXXIII/
455/2021

02.12.2021 r.

112.

XXXIII/
456/2021

02.12.2021 r.

113.

XXXIII/
457/2021

02.12.2021 r.

114.

XXXIII/
458/2021

02.12.2021 r.

Zbycie nieruchomości
lokalowej
mieszkalnej
stanowiącej własnośc
Gminy Miasto
Zakopane w drodze
przetargu, ul.
Przewodnika Józefa
Krzeptowskiego 33 –
lokal mieszkalny nr 5
(dz. ewid. nr 162 obr.
153).
Dzierżawa miejskiej
nieruchomości
gruntowej,
ul. Chyców Potok
(cześć dz. ewid. nr
52/3 obr. 6),
ul. Smrekowej (cześć
dz. ewid. nr 390/2,
390/3 obr. 6).
Dzierżawa miejskiej
nieruchomości
gruntowej,
ul. Kościeliskiej (dz.
ewid. nr 231/13 obr.
8).
Dzierżawa miejskiej
nieruchomości
gruntowej, ul.
Zborowskiego (cześć
dz. ewid. nr 737/86,
737/37 obr. 5).
Dzierżawa miejskiej
nieruchomości
gruntowej,
ul. Kościuszki (cześć dz.
ewid. nr 646/4 obr. 5).
Zbycie nieruchomości
lokalowej mieszkalnej
stanowiącej własność
gminy Miasto
Zakopane w drodze
przetargu, ul. Kościelna
21– lokal mieszkalny nr
13 (dz. ewid. nr 264/6
obr. 8).
Zaliczenia drogi do
kategorii dróg
gminnych (dz. ewid. nr
195 obr. 81).
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Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

W trakcie
realizacji

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Częściowo
zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

115.

116.

117.

XXXIII/
459/2021

XXXIII/
460/2021

XXXIII/
461/2021

02.12.2021 r.

02.12.2021 r.

02.12.2021 r.

118.

XXXIII/
462/2021

02.12.2021 r.

119.

XXXIII/
463/2021

02.12.2021 r.

Obciążenie
nieruchomości
stanowiącej własność
Gminy Miasto
Zakopane
ograniczonym prawem
rzeczowym
służebnością gruntową
przejazdu, przejścia,
przegonu oraz
prowadzenia urządzeń
podziemnych
(mediów), ul. Orkana
(po części dz. ewid. nr
241/5, 241/9 obr. 5) na
rzecz każdoczesnych
właścicieli działki ewid.
nr 241/3, 241/8, 840/1
obr. 5.
Zgoda na przyjęcie
przez Gminę Miast
Zakopane darowizny
nieruchomości (dz.
ewid. nr 36/2, 37/2,
38/2, 39/2, 40/4, 40/5,
40/7 obr. 153).

W sprawie zmiany
Regulaminu
dostarczania wody
i odprowadzania
ścieków na obszarze
Gminy Miasto
Zakopane

Zmiana uchwały
w sprawie ustalenia
strefy płatnego
parkowania, opłat za
parkowanie pojazdów
na drogach publicznych
Miasta Zakopane oraz
określenie sposobu
pobierania opłat.
Uznanie petycji za
niezasługującą na
uwzględnienie
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Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

W trakcie
realizacji

brak

Wydział
Ochrony
Środowiska/
Sewik TKGK
SP. Z O.O

Zrealizowana

Regulamin
stanowi
podstawowy akt
prawa
miejscowego w
zakresie zasad
zbiorowego
zaopatrzenie
w wodę
i odprowadzania
ścieków
obowiązujących
na terenie gminy.

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

W trakcie
realizacji

brak

Wydział
Strategii
i Rozwoju

Zrealizowana

brak

120.

XXXIII/
464/2021

02.12.2021 r.

121.

XXVII/
465/2021

02.12.2021 r.

122.

XXVII/
466/2021

02.12.2021 r.

123.

XXVII/
467/2021

29.12.2021 r.

124.

125.

XXXIV/
468/2021

XXXIV/
469/2021

29.12.2021r.

29.12.2021 r.

Ustalenie wydatków,
które nie wygasają
z upływem 2021 roku
oraz ustalenia planu
finansowego tych
wydatków
Zmiany w budżecie
Miasta Zakopane na
rok 2021
Zmiana Wieloletniej
prognozy finansowej
Miasta Zakopane na
lata 2021-2030
Plan dofinansowania
form doskonalenia
zawodowego
nauczycieli oraz
ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania
opłat w 2022 r. za
kształcenie nauczycieli
zatrudnionych
w szkołach
i przedszkolach dla
których organem
prowadzącym jest
Gmina Miasto
Zakopane
W sprawie ogłoszenia
roku 2022 Rokiem
Jubileuszu 25-lecia
wizyty Ojca Świętego
Jana Pawła II
w Zakopanem”
Obciążenie
nieruchomości
stanowiącej własność
Gminy Miasto
Zakopane
ograniczonym prawem
rzeczowym
służebnością gruntową
przechodu, przejazdu
oraz prowadzenia
mediów, ul.
Podhalańska po części
dz. ewid. nr 207 obr.
108 na rzecz
każdoczesnych
właścicieli działki ewid.
nr 195 obr. 108.
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Wydział
Finansowo Budżetowy

Zrealizowana

Realizacja
wszystkie
wydziały

Wydział
Finansowo Budżetowy

Wykonanie
dochodów
i wydatków

Realizacja
wszystkie
wydziały

Wydział
Finansowo Budżetowy

Wykonanie
dochodów
i wydatków

Realizacja
wszystkie
wydziały

Wydział Oświaty
i Spraw
Społecznych

Zrealizowana

brak

Wydział Kultury

Zrealizowana

Realizacja
programu
uroczystych
obchodów 25lecia wizyty Ojca
Św. Jana Pawła II
w Zakopanem

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

126.

XXXIV/
470/2021

29.12.2021 r.

127.

XXXIV/
471/2021

29.12.2021 r.

128.

XXXIV/
472/2021

29.12.2021 r.

129.

XXXIV/
473/2021

29.12.2021 r.

130.

XXXIV/
474/2021

29.12.2021 r.

131.

XXXIV/
475/2021

29.12.2021 r.

132.

XXXIV/
476/2021

29.12.2021 r.

133.

XXXIV/
477/2021

29.12.2021 r.

134.

XXXIV/
478/2021

29.12.2021 r.

Zbycie nieruchomości
gruntowej stanowiącej
własność gminy Miasto
Zakopane w drodze
przetargu, ul.
Podhalańska, (dz. ewid.
nr 207, 208/2, 209/3
obr. 108).
Bezprzetargowe zbycie
nieruchomości
stanowiącej własność
Gminy Miasto
Zakopane, ul.
Broniewskiego (dz.
ewid. nr 98/20 obr.
145).
Dzierżawa miejskiej
nieruchomości
gruntowej, ul. Aleja 3
Maja i Krupówki (dz.
ewid. nr 958/4 obr. 5).
Dzierżawa miejskiej
nieruchomości
gruntowej, ul. Jana
Kasprowicza
i Szpitalnej (dz. ewid.
nr 151 obr. 3).
Dzierżawa miejskiej
nieruchomości
gruntowej, ul. Droga
do Olczy (dz. ewid. nr
88 obr. 144).
Dzierżawa miejskiej
nieruchomości
gruntowej, ul.
Bilinówka (dz. ewid. nr
217/4 obr. 4).
Ustalenie diet oraz
zwrotów kosztów
podróży dla radnych,
Przewodniczącego
i
Wiceprzewodniczących
Rady Miasta Zakopane
Ustalenie
wynagrodzenia
Burmistrza Miasta
Zakopane
Udzielenie pomocy
finansowej w formie
dotacji celowej dla
Województwa
Małopolskiego
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Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

W trakcie
realizacji

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

W trakcie
realizacji

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

W trakcie
realizacji

brak

Wydział Mienia
i Nadzoru
Właścicielskiego

Zrealizowana

brak

---------

Zrealizowana

brak

---------

Zrealizowana

brak

Wydział
Strategii
i Rozwoju

Zrealizowana

brak

135.

XXXIV/
479/2021

29.12.2021 r.

136.

XXXIV/
480/2021

29.12.2021 r.

137.

XXXIV/
481/2021

29.12.2021 r.

138.

XXXIV/
482/2021

29.12.2021 r.

Zmiana uchwały
dotyczącej ustalenia
wydatków, które nie
wygasają z upływem
2021 roku oraz
ustalenia planu
finansowego tych
wydatków
Zmiany w budżecie
Miasta Zakopane na
rok 2021

Wydział
Finansowo Budżetowy

Zrealizowana

Realizacja
wszystkie
wydziały

Wydział
Finansowo Budżetowy

Wykonanie
dochodów i
wydatków

Realizacja
wszystkie
wydziały

Budżet Miasta
Zakopane na rok 2022

Skarbnik Miasta
Zakopane

W trakcie
realizacji

Realizacja
wszystkie
wydziały

Przyjęcie Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Miasta Zakopane na
lata 2022-2032

Skarbnik Miasta
Zakopane

W trakcie
realizacji

Realizacja
wszystkie
wydziały
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