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WRZESIEŃ 2007

Szczawnica, 03.09.2007 r.

Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, że na 
tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Szczawnica przy 
ul. Szalaya 103 w terminie od 03.09.2007 r. do 24.09.2007 wy-
wieszono wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta 
Szczawnica przeznaczonych do :
I. sprzedaży w trybie bezprzetargowym :
1. Działka ewid. zmod. nr 5444/4 o powierzchni 0.0138 ha 

z obrębu 1 położona w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej.
II. zamiany : 
1. działka ewid. zmod. nr 1945/6 o powierzchni 122 ha z 

obrębu 1 położona w Szczawnicy przy ul. Szalaya.

OGÓ LNOPOLSKA KAMPANIA EDUKACYJNA 
„CIĄŻA BEZ ALKOHOLU” 2007 R.

Gmina Szczawnica aktywnie włączyła się w ogólnopolską 
kampanię „Ciąża bez alkoholu”

Ponad 600 samorządów, w tym nasza gmina, włączyło 
się w ogólnopolską kampanię edukacyjną „CIĄŻA BEZ 
ALKOHOLU”.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby kobiet pijących 
alkohol w czasie ciąży i zachęcenie ich do zachowania cał-
kowitej abstynencji.

Organizatorem kampanii jest Państwowa Agencja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, a honorowy patronat objęli: 
Minister Zdrowia prof. Zbigniew Religa, Polskie Towarzystwo 
Ginekologiczne oraz Światowa Organizacja Zdrowia – Biuro 
w Polsce.

Nawet najmniejsza ilość alkoholu jest niebezpieczna dla roz-
wijającego się organizmu dziecka. Tymczasem z badań wynika, 
że co trzecia kobieta w wieku 18-40 lat piła alkohol w czasie 
ciąży. Jeśli kobieta pije alkohol w tym okresie, naraża swoje 
dziecko na ryzyko nieodwracalnych uszkodzeń, które będą rzu-
tować na całe jego życie. Mogą to być mikrouszkodzenia układu 
nerwowego i narządów oraz pełnoobjawowy FAS – Płodowy 
Zespół Alkoholowy (ang. Fetal Alcohol Syndrome). Nawet 
troje dzieci na 1000 urodzeń może być dotkniętych zespołem 
FAS. Dziesięciokrotnie więcej może cierpieć na skutek innych 
zaburzeń spowodowanych przez działanie alkoholu w okresie 
płodowym. Dane wskazują, że FAS może występować częściej 
niż zespół Downa! Brak prawidłowej diagnozy uniemożliwia 
jednak udzielenie profesjonalnej pomocy takim dzieciom.

Nasza gmina aktywnie włączyła się w kampanię „Ciąża bez 
alkoholu”. Będziemy rozdawać materiały edukacyjne (ulotki, 
plakaty, broszury), które trafią do lekarzy ginekologów oraz ich 
pacjentek, ośrodków pomocy społecznej, placówek podstawowej 
opieki zdrowotnej a także innych miejsc użyteczności publicznej. 
Z informacją o konieczności zachowania abstynencji podczas 
ciąży chcemy dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców 
gminy Szczawnica. Planujemy także umieścić informacje o ogól-
nopolskiej kampanii edukacyjnej „Ciąża bez alkoholu” na stronie 
internetowej miasta Szczawnica  jak również w lokalnej prasie 
– miesięczniku „Z doliny Grajcarka”. Będziemy zachęcać leka-
rzy do tego, aby informowali kobiety o negatywnym wpływie 
alkoholu na rozwijający się płód i o konieczności zachowania 
abstynencji w ciąży. Kampanii towarzyszyć będą emitowane 
w ogólnopolskich mediach spoty telewizyjne i radiowe oraz 
akcja billboardowa. 

Nasza gmina bez wahania przystąpiła do tej niezwykle potrzeb-
nej kampanii. Realizujemy w ten sposób działania edukacyjne 
i informacyjne wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Abstynencja podczas ciąży jest ważna dla zdrowia Twojego 

dziecka! – z taką informacją pragniemy dotrzeć do naszych 
mieszkańców. Nie istnieje bezpieczna dla kobiet w ciąży dawka 
alkoholu, która na pewno nie zaszkodzi rozwojowi nienarodzo-
nego dziecka. Nawet najmniejsza ilość alkoholu wypita w ciąży 
– w tym kieliszek czerwonego wina czy jedno piwo – stanowi za-
grożenie. Dlatego specjaliści zalecają, aby kobiety spodziewające 
się dziecka zrezygnowały w ogóle z picia alkoholu – WYBIERZ 
DZIEWIĘĆ MIESIĘCY BEZ ALKOHOLU! 

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrz Miasta Szczawnica informuje, że termin 

wymiany książeczkowych dowodów osobistych nie uległ 
zmianie i upływa z dniem 31 grudnia 2007 r. 

Informacja, jaką podał Wiceminister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w dniu 28 sierpnia 2007 r. dotyczy osób, które 
przed dniem 31 grudnia 2007 r. złożą wniosek o wymianę 
dowodu osobistego.

Tylko te osoby, które pod koniec roku złożą wniosek o 
wydanie nowego dowodu osobistego, ze względu na wydłużony 
okres oczekiwania na wydrukowanie dowodu, będą mogły do 
dnia 31 marca 2008 roku posługiwać się starymi dowodami 
osobistymi w celu poświadczenia tożsamości i obywatelstwa 
polskiego .

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) 
osoba, która uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany 
dowodu osobistego podlega karze ograniczenia wolności do 1 
miesiąca lub karze grzywny.

 W związku z powyższym proszę wszystkich mieszkań-
ców Szczawnicy, którzy do chwili obecnej nie złożyli jeszcze 
wniosku o wymianę książeczkowego dowodu osobistego, aby 
zrobili to jak najszybciej.

Burmistrz Miasta
/-/ Grzegorz Niezgoda
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SOLARY
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

ORAZ HARMONOGRAM PRAC
Program instalacji solarów dla osób indywidualnych z terenu 

Szczawnicy realizowany przez Urząd Miasta Szczawnica to przed-
sięwzięcie unikalne w skali kraju a co za tym idzie bardzo praco-
chłonne i skomplikowane. Jego powodzenie w dużej mierze zależy 
od poważnego i odpowiedzialnego potraktowania go przez samych 
zainteresowanych, czyli mieszkańców Szczawnicy. By dokładnie 
zrozumieć mechanizm jego funkcjonowania jeszcze raz przedstawimy 
wszystkie  jego aspekty. 

Z racji tego, iż nie jest możliwe pozyskanie dofinansowania z fundu-
szy przez osoby indywidualne, Miasto przejęło na siebie rolę instytucji 
ubiegającej się o pozyskanie środków finansowych. By tymi środka-
mi dysponować zgodnie z prawem, a w konsekwencji przekazać je 
mieszkańcom Szczawnicy, powołane zostało do życia Stowarzyszenie 
na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy. Otrzyma ono wszystkie pieniądze 
pozyskane przez Miasto na zakup i montaż solarów a mieszkańcy 
jako członkowie tego Stowarzyszenia będą mogli z tych środków 
skorzystać. Dlatego właśnie warunkiem koniecznym do spełnienia, 
by w programie uczestniczyć jest przystąpienie do Stowarzyszenia 
na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy. Możliwe jest to poprzez złożenie 
deklaracji członkowskiej w Urzędzie Miasta Szczawnica do dnia 6 
września 2007 oraz wniesienie wpisowego w wysokości 10 zł od 
osób fizycznych oraz 100 zł od osób prawnych. Szczegółowe zasady 
funkcjonowania Stowarzyszenia określa jego statut, który pobrać 
można ze strony internetowej Miasta www.szczawnica.pl bądź w 
Urzędzie Miasta Szczawnica. Kolejnym krokiem jest wpłata na konto 
Stowarzyszenia, które po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Są-
dowym otrzymało osobowość prawną, 10% wartości zadeklarowanej 
ilości solarów. Szacunkowa wartość jednego solara wraz z montażem, 
dokumentacją i wszystkimi niezbędnymi elementami wynosi 4.000 zł. 
Wielkość ta może się zmienić po rozstrzygnięciu przetargu, lecz do 
ustalenia  wartości wkładu własnego przyjmujemy właśnie taką kwotę. 
I tak za zadeklarowaną ilość 2 solarów wpłacamy 800 zł, 3 solarów 
1200 zł, 4 solarów 1600 zł itd. W przypadku zmiany ceny solara po 
rozstrzygnięciu przetargu, różnica wynikająca z nadpłaty zostanie 
zwrócona mieszkańcom. Wszystkie wpłaty dokonujemy na konto 
Stowarzyszenia: 41 8817 0000 2001 0020 6138 0001 do 10 września 
2007r. Po tym terminie uruchomiona zostanie lista rezerwowa, o czym 
mieszkańcy na niej zapisani zostaną natychmiast poinformowani. 
Finansowanie naszej inwestycji pochodziło będzie z trzech źródeł: 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  
Ekofunduszu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 
W pierwszych dwóch źródłach mamy do czynienia z dotacją, czyli 
bezzwrotną pomocą finansową udzieloną podmiotowi. Im większa 
zatem dotacja tym mniejszy będzie nasz wkład własny. Nie może być 
on jednak mniejszy niż wymagane 10% wartości. W przypadku gdy 
dotacja udzielona zostanie na poziomie mniejszym niż 90% będziemy 
korzystać z trzeciego źródła finansowania czyli pożyczki udzielanej 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Po osiągnięcia 
efektu ekologicznego będzie możliwe umorzenie przez Fundusz 35% 
zaciągniętej pożyczki. Przykładowa kalkulacja kosztów zakupu 4 
solarów za kwotę 16 000 zł wygląda następująco: solarów za kwotę 16 000 zł wygląda następująco: 

W tym przypadku udział osoby fizycznej lub prawnej wyniesie: 
- wpłata własna 10% - 1600 zł;  nieumorzona część pożyczki (65%) 
– 1040 zł co daje łącznie kwotę 2.640,00 zł za całość inwestycji. 

Cena za całość instalacji zmieni się wówczas, gdy procent dofi-
nansowania będzie mniejszy a zwiększy się tym samym wielkość 
zaciągniętej pożyczki umarzanej tylko w 35%. Najbardziej pesymi-
styczny wariant zakładający dotację w wysokości 60%  przedstawia 
poniższa tabela:poniższa tabela:

W tym przypadku udział osoby fizycznej lub prawnej wyniesie: 
- wpłata własna 10% - 1600 zł;  nieumorzona część pożyczki (65%) 
– 3120 zł co daje łącznie kwotę 4.720,00 zł za całość inwestycji.

Dopiero po otrzymaniu informacji o przyznanej dotacji, do końca 
października podpisywane będą umowy z mieszkańcami Szczaw-
nicy. Na tej podstawie ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie 
indywidualnej dokumentacji projektowej a do 12 listopada 2007r. 
zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji. Wyłoniona firma 
dla każdej osoby indywidualnie opracuje dokumentację projektową 
wraz z kosztorysem. Każdy więc poniesie koszty wynikające z jego 
indywidualnych potrzeb. Podczas opracowywania dokumentacji, 
firma zweryfikuje również wielkość zapotrzebowania na solary, którą 
złożyli Państwo wcześniej. Jeżeli okaże się że zamówili Państwo za 
dużo solarów, projekt zostanie sporządzony na mniejszą ich liczbę 
a pieniądze nadpłacone zostaną zwrócone. Jeżeli zaś okaże się, że 
zamówiona została zbyt mała liczba solarów konieczna będzie dopłata 
do wniesionej wcześniej kwoty. W związku więc z opracowywaniem 
indywidualnych dokumentacji firma poprosi od Państwa w domu 
następujące dokumenty i informacje: 
 dokumentacji budynku,
 projekt architektoniczny,
 projekt instalacji c.w.u., 
 projekt kotłowni,
 zużycia c.w.u. (ewentualnie zimniej wody) w okresie letnim 

 tj. miesiącach od czerwca do sierpnia,
 numeru działki, na której znajduje się budynek,
 wykazu liczby mieszkańców oraz  zakładanej liczby letników.
Prosimy także o uprzątnięcie kotłowni (pomieszczenia tech-

nicznego) i przeczyszczenie tabliczek znamionowych na kotłach, 
pompach itp.

 Po zakończeniu przez firmę sporządzania całej dokumentacji 
zostaną podpisane umowy z Funduszami na konkretną już wielkość 
zapotrzebowania. Ogłoszenie przetargu na roboty montażowe nastąpi 
w grudniu, a kryteriami wyboru firmy będą: 

1. Doświadczenie firmy w realizacji podobnych przedsięwzięć
2. Referencje od innych inwestorów
3. Potencjał produkcyjny pozwalający na wyprodukowanie dużej 

ilości kolektorów (pozycja firmy na rynku)
4. Zapewnieniu montażu przez własnych lub współpracujących 

montażystów
5. Serwis gwarancyjny w ciągu 24 godz.
6. Serwis pogwarancyjny w ciągu 24 godz.
7. Spełnienie wymogu dotyczącego parametrów produktu (wysoka 

jakość)
8. Cena produktu i montażu
9. Dotrzymanie terminów realizacji przedsięwzięcia. Osiągnięcie 

efektu ekologicznego 
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Po wyborze firmy, realizacja całego przedsięwzięcia powinna 
zakończyć się z końcem 2008r. W przypadku zaciągnięcia po-
życzki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska jej spłatę 
przewidujemy na okres 4 lat czyli w latach 2009 – 2013. Do tej 
pory, ze względów formalnych wszystkie kolektory zamontowane 
na terenie miasta będą własnością Stowarzyszenia a Państwo 
będziecie je eksploatować na zasadzie bezpłatnego użyczenia. Po 
całkowitej spłacie zaciągniętej pożyczki, kolektory przechodzą 

Rada Miasta Szczawnica podczas XIII sesji 
w dniu 30 sierpnia 2007r. podjęła uchwały:   

      
Uchwała Nr XIII/60/07                    

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania miasta Szczawnica dla obrębu ewidencyjnego 
Jaworki.

§ �
1. Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu w obrębie Jaworki miasta 
Szczawnica.
2. Zurbanizowaną część obrębu Jaworki opracowuje się w skali 
1:2000, a jego granica jest określona na załączniku graficznym 
symbolem „I”. Opracowanie obejmuje również tereny, na których 
obowiązują uchwalone po 1995 roku punktowe miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego. 
3. Tereny rolne i leśne z rozproszoną zabudową i terenami komu-
nikacji  opracowuje się w skali 1:5000, a ich granica jest określona 
na załączniku graficznym symbolem „II”.

§ 2
Przedmiotem ustaleń planu będzie określenie: przeznaczenia tere-
nów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania; zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego; zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego; zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej; wymagań wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych; parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
linii zabudowy gabarytów obiektów i wskaźników intensywności 
zabudowy; granic i sposobów zagospodarowania trenów lub obiek-
tów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 
przepisów, w tym terenów górniczych, a także zagrożonych osuwa-
niem się mas ziemnych; szczegółowych zasad i warunków podziału 
nieruchomości; szczegółowych warunków zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy; 
zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej; sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania terenów; stawki procentowej, 
na podstawie której ustala się opłatę planistyczną.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XIII/61/07
w sprawie zabezpieczenia w budżecie Miasta Szczawnica środków 
finansowych na opracowanie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Miasta Szczawnica w obrębie Jaworki.

§ �
1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Szczawnica do zaciągnięcia 
zobowiązania finansowego na opracowanie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica w obrębie 
Jaworki przekraczającego rok budżetowy 2007 do wysokości kwoty 
250 tys. zł. 
2. Środki na wykonanie powyższego zadania zostaną zabezpieczone 
w budżecie Miasta na  2008 rok.     

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XIII/62/07
w sprawie  zbycia w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej 
własność Miasta  Szczawnica.

§  �
Wyraża   się   zgodę   na  sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki 
ewid. zmod. nr  5444/4  o    powierzchni    ogólnej   0.0138 ha z obrębu 
1, objętej kw. 108570 położonej w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej 
na  rzecz  Pana Zbigniew Majerczaka dla   poprawienia   warunków 
zagospodarowania  działki  ewid.  zmod.  nr  871/4  stanowiącej  
własność  nabywcy.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczawnica.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr XIII/63/07
w sprawie zamiany działki stanowiącej własność Miasta Szczaw-
nica. 

§  �
1. Wyraża się zgodę na zamianę  działki ewid. zmod. nr 1945/6 
o powierzchni ogólnej 0.0122 ha z obrębu 1 m. Szczawnica, objętej 
księgą wieczystą nr 65023 stanowiącej własność Miasta Szczawnica 
o wartości 6 414,76 zł brutto, na działki ewid. zmod. nr 1946/1 i 
1947/1 o powierzchni ogólnej  0.0122 ha z obrębu 1 m. Szczawnica, 
objęte księgą wieczystą nr 102 416 i 76 456 stanowiące własność  
Pani Haliny Jolanty Malinowskiej  o wartości  5 112,00 zł.
2. Różnica wartości zamienianych nieruchomości  regulowana 
będzie w formie dopłat.

§  2
Koszty sporządzenia umowy notarialnej, wpisu do ksiąg wieczystych 
oraz opłaty sądowej ponosi Pani Halina Jolanta Malinowska.

§  3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczawnica

§  4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XIII/64/07
w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ław-
ników sądów powszechnych.

§  �
Powołuje się Zespół Opiniujący kandydatów na ławnika Sądu Rejo-
nowego w Nowym Targu, zgłoszonych z terenu miasta Szczawnica, 
na okres kadencji 2008 – 2011, w składzie:

1) Przewodniczący – Kazimierz Zachwieja
2) Członkowie  – Krzysztof Mańkowski    
3)                                Jacek Śliwiński    
4)                                Wiesław Warzecha   
5)                                Henryk Węglarz    
6)                            Waldemar Wiercioch   
7)                       Marek Rusin -  Prezes Sądu Rejowego 
       w Nowym Targu

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczawni-
ca.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XIII/65/07                               
w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywil-
nego w Szczawnicy.

§  �
Powołuje się Panią Stanisławę Zachwieja na Zastępcę Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego w Szczawnicy na czas określony tj. do dnia 
30 marca 2008 roku. 

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

na własność mieszkańców Szczawnicy.  
Dodatkowych informacji na ten temat udzielają pracownicy 

Urzędu Miasta Szczawnica pod numerem tel. 262 22 03 bądź 
też można je znaleźć na stronie internetowej www.szczawnica.pl   

Sekretarz Miasta 
Tomasz Hurkała
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Uchwała Nr XIII/66/07
w sprawie zgody na zaciąganie zobowiązań w zakresie wydat-
ków inwestycyjnych przekraczających rok budżetowy.

§ �
Wyraża się zgodę na zaciąganie przez Miasto Szczawnica zobowiązań 
w zakresie wydatków inwestycyjnych przekraczających rok budżeto-
wy na realizację zadania polegającego na odbudowie korpusu ścieżki 
pieszo-rowerowej Szczawnica-Leśnica w km 0+505-0+660 pot. 
Grajcarek w m. Szczawnica, gm. Szczawnica, pow. nowotarski, woj. 
małopolskie – w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych do 
wysokości    287 500 złotych brutto (słownie dwieście osiemdziesiąt 
siedem tysięcy pięćset złotych brutto).

§ 2
Na realizację powyższego zadania zostaną  zabezpieczone  środki 
finansowe w budżecie Miasta na 2008 rok, pochodzące z dochodów 
(własnych) budżetowych. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienia do uchwał podjętych przez Radę Miasta 
na XIII sesji, w dniu 30 sierpnia 2007 roku.

Uchwała Nr XIII/60/07  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania miasta Szczawnica dla obrębu ewidencyjnego Jaworki.

Wykonanie planu dla obrębu Jaworki stanowi istotny element objęcia całego obszaru miasta 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, do czego zobowiązują miasto przepisy 
ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.
Celem opracowania miejscowego planu jest ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenia 
inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy 
terenu, zgodnych z obowiązującymi  zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Szczawnica. 
Podzielenie obszaru opracowania na dwa tereny oraz założenie skali opracowania 1:2000 i 
1:5000, pozwoli na uzyskanie oszczędności finansowych, związanych z przygotowaniem samych 
podkładów mapowych, a także wykonaniem projektu planu miejscowego. 
Na obszarze opracowania planu w skali 1:5000, który stanowi tereny rolne, leśne i komunikacji 
wg zapisów studium, zostanie ustalony generalnie zakaz zabudowy za wyjątkiem adaptacji 
istniejących zagród i rozproszonej zabudowy. 
Na obszarze opracowania planu w skali 1:2000 zostaną zaplanowane tereny osadnicze oraz 
tereny sportu i rekreacji, ze staraniem o zachowanie przeznaczenia terenu, jakie obowiązywało w 
miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica do 31.12.2002 
roku, a także honorowaniem zapisów studium uwarunkowań i wniosków składanych przez 
mieszkańców w toku opracowania planu.       

Uchwała Nr XIII/61/07 w sprawie zabezpieczenia w budżecie Miasta Szczawnica 
środków finansowych na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Szczawnica w obrębie Jaworki.

Zarezerwowana w budżecie miasta w roku bieżącym w dziale 710 (wydatki na opracowanie planu 
zagospodarowania przestrzennego dla Jaworek oraz operat uzdrowiskowy)  kwota 150 tys. zł. 
pozwoliła na rozpoczęcie procedury opracowania planu. W przetargu wyłoniono wykonawcę 
opracowania podkładów mapowych do planu, za kwotę 42.944 zł. brutto oraz wykonawcę opra-
cowania ekofizjografii dla potrzeb sporządzenia miejscowego planu za kwotę 9.760 zł brutto. 
Razem wykorzystano  52.704 zł.  Pozostała kwota z budżetu 2007r. (ok. 50 tys. zł.) zostanie 
wykorzystana  na  częściową zapłatę wykonawcy opracowania projektu planu w roku bieżącym, 
natomiast  w 2008 roku zaplanuje się zapłatę pozostałej kwoty opracowania planu.
Uchwała Nr XIII/62/07 w sprawie  zbycia w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej własność 
Miasta Szczawnica.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 
2603 z późn. zm) Rada Miasta jest uprawniona do wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Szczawnica. Z wnioskiem o sprzedaż części działki ewid nr 5444/4 
wystąpił Pan Zbigniew Majerczak. Nieruchomość przylega bezpośrednio do działki wnioskodawcy. 
Po działce prowadzi droga dojazdowa do działki stanowiącej własność wnioskodawcy. 

Uchwała Nr XIII/63/07 w sprawie zamiany działki stanowiącej własność Miasta 
Szczawnica. 

Z wnioskiem o dokonanie zamiany działek ewid. zmod. nr 1946/1 i 1947/1 za działkę nr 
1945/6 wystąpiła Pani Halina Jolanta Malinowska. Sprawa zamiany działek uzyskała akceptację 

poprzedniej Rady Miasta Szczawnica, w związku z czym zostały podjęte czynności zmierzające 
do przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia notarialnej umowy zamiany (tj. 
wydzielenie działek, wycena). W planie zagospodarowania w/w działki leżą w terenie „B” UA 
– adaptuje się istniejący teren usług administracyjnych wraz z istniejącą na nim zabudową 
Urzędu Miasta Szczawnica. W związku z tym, poprzez zamianę, miasto zyskuje teren pozwalający 
na powiększenie własnej nieruchomości.  
Działka ewid. zmod. nr 1945/6 stanowiąca własność miasta obciążona jest służebnością  na 
rzecz działki 1945/4 zabudowanej stacją trafo.

Uchwała Nr XIII/64/07 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów 
na ławników sądów powszechnych.

Zgodnie z art. 160 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(Dz. U. z 2001 roku Nr 98 poz. 1070) ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych 
wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów.  
Art. 163 § 1 powołanej ustawy stanowi, że wybory ławników odbywają się najpóźniej w 
październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. 
W roku 2007 odbędą się wybory ławników sądowych na kadencję 2008 – 2011. 
Przed przystąpieniem do wyborów, rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji 
radny gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia 
przez nich wymogów określonych w ustawie (art. 163 § 2). 
Zgodnie z życzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, w proponowanym składzie 
zespołu znalazł się Pan Marek Rusin – Prezes Sądu Rejonowego w Nowym Targu.
Ustawa z dnia 15 marca 2007 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, 
ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ograniczyła w 
znacznym stopniu udział ławników w orzekaniu w większości rozpoznawanych spraw w sądach 
rejonowych oraz w części spraw w sądach okręgowych. Stąd, w odróżnieniu od poprzednich 
kadencji, Rada Miasta dokona wyboru tylko jednego ławnika, do Sądu Rejonowego w Nowym 
Targu.

Uchwała Nr XIII/65/07 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Szczawnicy.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1986 roku – Prawo o aktach stanu cywil-
nego, czynności z zakresu stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego lub 
jego zastępca.
W Urzędzie Miasta Szczawnica kierownikiem USC jest Burmistrz Miasta. Funkcję zastępcy 
kierownika pełni pracownik Urzędu Miasta. Ze względu na długotrwałą nieobecność zastępcy 
kierownika (urlop macierzyński), został powołany do pełnienia tej funkcji – na czas określony, 
inny pracownik Urzędu Miasta.  Jest to konieczne dla płynnej i sprawnej obsługi klientów przez 
Urząd Stanu Cywilnego, podczas nieobecności Burmistrza (wyjazdy służbowe, urlop). 

Uchwała Nr XIII/66/07 w sprawie zgody na zaciąganie zobowiązań w zakresie 
wydatków inwestycyjnych przekraczających rok budżetowy.

Uchwała została podjęta w związku z planowanym porozumieniem między Regionalnym Za-
rządem Gospodarki Wodnej w Krakowie a Miastem Szczawnica, dotyczącym wspólnej realizacji 
w roku 2007 i 2008 zadania pn. „Odbudowa korpusu ścieżki pieszo – rowerowej Szczawnica 
– Leśnica w km  0+505-0+660 pot. Grajcarek w m. Szczawnica, gm. Szczawnica, pow. nowo-
tarski, woj. małopolskie – w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.”
Zadanie obejmuje opracowanie projektu wykonawczego, wykonanie inwestycji i ustanowienie 
dla inwestycji inspektora nadzoru inwestorskiego.
Planuje się realizację inwestycji w dwóch etapach:
I etap polegający na wykonaniu 4 warstwowej opaski siatkowo- kamiennej  wzmacniającej  
korpus ścieżki rowerowej na długości do170 m realizowany będzie do wysokości posiadanych 
przez Miasto Szczawnica środków. Na I etap inwestycji (wraz z kosztami sporządzenia 
dokumentacji projektowej oraz kosztami nadzoru inwestorskiego przewidziano 227 500,00 
złotych. Na powyższą kwotę składa się udział RZGW w wysokości 100 000 złotych określony 
porozumieniem, udział Miasta Szczawnica wysokości 27 500 złotych oraz kwota zabezpieczona 
promesą dotacji przez MSWiA, Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych na 100 000 
złotych.  Roboty wzmacniające korpus ścieżki zostaną rozpoczęte od miejsca najbardziej 
narażonego na zniszczenie działaniem potoku.
II etap inwestycji obejmie dokończenie umocnienia korpusu ścieżki poza najbardziej narażonym 
na zniszczenie odcinkiem oraz wykonanie nawierzchni ścieżki. Wartość tych robót wraz z 
kosztami nadzoru inwestorskiego wyniesie 287 500 złotych brutto.
 Łączny koszt wykonania zadania wyniesie 515 000 złotych, z czego udział RZGW wyniesie 
100 000 złotych, kwota dotacji MSWiA, wyniesie 100 000 złotych, a udział Miasta Szczawnica 
wyniesie 315 000 złotych, z czego w budżecie miasta na 2007 rok zabezpieczono 27 500 
złotych.
W związku z powyższym Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia zgody na zaciągnięcie 
przez Burmistrza Miasta Szczawnica zobowiązania w zakresie wydatków inwestycyjnych prze-
kraczających rok budżetowy na realizację zadania polegającego na odbudowie korpusu ścieżki 
pieszo-rowerowej Szczawnica-Leśnica w km 0+505-0+660 pot. Grajcarek w m. Szczawnica, 
gm. Szczawnica, pow. nowotarski, woj. małopolskie – w ramach usuwania skutków klęsk 
żywiołowych do wysokości 287 500 złotych brutto na rok 2008.


