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STYCZEŃ 2010

Bezpłatne dowody osobiste
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica uprzejmie informuje, iż zgod-
nie z ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniającą ustawę o ewi-
dencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 39, poz. 306) od 
1 stycznia 2010 r. zniesiona zostaje opłata za wydanie dowodu 
osobistego. Obywatele polscy, którzy zawnioskują o wydanie bądź 
wymianę dowodu osobistego po dniu 31 grudnia 2009 r. otrzymają 
ten dokument bezpłatnie. Do tej pory opłata za nowy dowód osobi-
sty wynosiła 30 zł.

Szczawnica, 31 grudnia 2009 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że na tablicach 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. 
Szalaya 103 w terminie od 01 stycznia 2010 do  21 stycznia 2010 r. 
wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i 
Gminy Szczawnica przeznaczonych do:

1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy:
- działki ewid. zmod. Nr 528/8 oraz części działek ewid. zmod. Nr 
528/11, 528/24 o powierzchni 202 m2 położonych w Szczawnicy 
przy ul. Pienińskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
gospodarczej w punkach handlowych stanowiących własność wnio-
skodawcy.
-  działek ewid. nr 182 i 219 o powierzchni ogólnej 4179 m2 położo-
nych w obrębie Jaworki z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
rolniczej.
-  działki ewid. nr 175 o powierzchni 2306 m2 położonej w obrębie 
Jaworki z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.
2.  Sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy:
-    lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku wielorodzinnym nr 9 w 
Jaworkach przy ul. Czarna Woda 9.
-   lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku wielorodzinnym nr 9 w 
Jaworkach przy ul. Czarna Woda
-  lokalu nr 31 w budynku wielorodzinnym nr 2 na oś.XX-lecia w 
Szczawnicy
3.  Darowizny :
-   działki ewid. nr 323/1 o powierzchni 0.4343 ha położonej w Szlach-
towej przy ul. Jana Pawła II zabudowanej budynkiem remizy OSP na 
rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Szlachtowej
4.  Zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
działki ewid. zmod. Nr 176  o powierzchni 0.0782 ha położonej w 
Szczawnicy przy ul.Widok

JP/JG

Szczawnica w TVN
Już po raz kolejny 

Szczawnica promowała 
się w telewizjach TVN, 
TVN 24 oraz TVN Me-
teo. W dniach 19 i 20 
grudnia uroki i atrakcje 
Szczawnicy przedstawia-
ła widzom znana pogo-
dynka TVN a jednocześ-
nie finalistka programu 
„Taniec z Gwiazdami” 
Dorota Gardias – Skóra.  
Dzięki bardzo dobrej współpracy z telewizją TVN, oprócz sponsoro-
wanych przez miasto dwunastu wejść antenowych, emitowane były 
dodatkowe relacje ze Szczawnicy zarówno w TVN 24 i TVN Meteo, 
jak również w oglądanym przez setki tysięcy widzów programie 
„Dzień Dobry TVN”.  Do tej pory na antenie stacji TVN miasto pro-
mowali m.in.:Tomasz Zubilewicz, Maja Popielarska, Omena Mensah 
oraz Olivier Janiak i  Paweł Deląg. 
Emisje pogodowe z terenu Szczawnicy połączone z szeroką infor-
macją na temat jej atrakcji, uroków i oferty, to doskonała promocja 
przyciągająca tysiące gości, turystów i kuracjuszy nie tylko do 
Szczawnicy ale również w całe Pieniny.  

PARK DOLNY
W dniu 17 grudnia br. podczas XLV zwyczajnej sesji Rady Miej-

skiej w Szczawnicy podjęta została uchwała w sprawie akceptacji 
treści umowy pomiędzy Miastem i Gminą Szczawnica a Przed-
siębiorstwem Uzdrowisko Szczawnica S.A. w sprawie użyczenia 
nieruchomości i realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie jej 
rewitalizacji. 

 Uchwała podjęta została w związku z potrzebą zawarcia na okres 
10 lat umowy użyczenia nieruchomości – Parku Dolnego, stanowiące-
go własność Przedsiębiorstwa w celu uzyskania publicznego dostępu 
do parku przez mieszkańców, gości oraz kuracjuszy Szczawnicy, a 
także w zakresie podejmowania wspólnych działań zmierzających do 
pozyskania środków z funduszy pozabudżetowych oraz unijnych na 
zagospodarowanie terenu będącego przedmiotem umowy.

Dzięki podjętej uchwale, władze Szczawnicy wystąpiły w dniu 
22 grudnia br. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ma-
łopolskiego z wnioskiem na realizację projektu pn. „Rewitalizacja 
uzdrowiskowego Parku Dolnego w Szczawnicy wraz z elementami 
małej architektury uzdrowiskowej”.

Przedmiotem projektu, którego realizacja przewidziana została 
na lata 2010-2011, jest gruntowna modernizacja całego założenia 
parkowego. Koncepcja rewaloryzacji Parku Dolnego ma na celu 
przywrócenie jego świetności i znaczenia poprzez szereg zabiegów 
obejmujących m.in. istniejący drzewostan oraz zabytkowe obiekty 
architektoniczne. Koncepcja projektowa przewiduje nowy układ 
kompozycyjny alejek spacerowych, nowe nasadzenia zieleni niskiej 
oraz nowe obiekty infrastruktury technicznej, a także zupełnie nowe 
elementy małej architektury, oświetlenia i iluminacji, które wzbogacą 
Park – mówi Grzegorz Niezgoda – Burmistrz Szczawnicy.

Całkowity koszt planowanego zadania wyniesie 4 556 320,00 zł, 
w tym 43 920,00 zł stanowić będzie wkład własny Miasta i Gminy 
Szczawnica, kwota 2 256 200,00 zł pochodzić będzie ze środków 
Przedsiębiorstwa „Uzdrowisko Szczawnica” S.A., a pozostałą część 
2 256 200,00 zł stanowi wnioskowana kwota dofinansowania. 
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Rekordowy i jednomyślny 
budżet Szczawnicy 

na rok 2010

 Końcem roku 2009 Rada Miejska w Szczawnicy 
jednogłośnie przyjęła budżet Miasta i Gminy Szczawnica na 
rok 2010. Jest to rekordowy budżet pod względem wydatków 
inwestycyjnych, jaki kiedykolwiek do tej pory miała Szczaw-
nica i wynosi 58 791 383, 00 zł. Dla porównania, budżet 
miasta Szczawnica w roku 2006, kiedy rządy w Szczawnicy 
obejmował obecny Burmistrz Grzegorz Niezgoda wynosił 
zaledwie 15 080 363 zł. Obecnie przyjęty budżet nastawiony 
jest w głównej mierze na wydatki inwestycyjne. Wydatki, które 
z jednej strony są wynikiem długoletnich zaniedbań takich 
jak np. sieć wodociągowa i ujęcia wody, z drugiej strony wy-
datki kształtujące Szczawnicę, jako prawdziwe i nowoczesne 
uzdrowisko – nowe drogi, chodniki, parki, deptaki. Wydatki 
budżetowe w latach od 2006 do 2010r. przedstawia poniższy 
wykres:

Wzrost budżetu Szczawnicy o prawie 400% w stosunku do 
roku 2006, wynika głównie z pozyskanych funduszy europej-
skich oraz funduszy krajowych, których w sumie tylko w roku 
2009 udało się zgromadzić w kwocie ponad 30 000 000, 00 zł.  
Niewykorzystany przez Szczawnicę okres finansowania z Unii 
Europejskiej w latach 2003 – 2007 pozostawił uzdrowisko w 
tyle za innymi gminami pod kątem rozwoju. Z możliwości 
pozyskiwania środków unijnych skorzystał natomiast obecny 
Burmistrz Grzegorz Niezgoda. Unia Europejska jednak, od-
wrotnie niż twierdzi wiele osób, sama i na siłę pieniędzy nie 
rozdaje. Procedura aplikowania o środki unijne to przygotowa-
nie kosztownych projektów, wielu dokumentów strategicznych 
i żmudnych analiz, na co poświęcone zostały pierwsze dwa lata 
urzędowania.  Przygotowywane wnioski w roku 2007, złożone 
w większości w 2008r, przyniosły wymierne rezultaty dopiero 
w roku 2009. Na jakie zadania i w jakiej wysokości Szczawnica 
pozyskała środki zewnętrzne, przedstawia tabela obok:

l.p. Nazwa zadania Pozyskana kwota

FUNDUSZE UNIJNE

1

„Rozbudowa i modernizacja ujęć i 
stacji uzdatniania wody dla miasta 
Szczawnica z elementami ochrony 
środowiska”

8 000 000,00 zł

2

Kompleksowa rehabilitacja i mo-
dernizacja sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej dla uzdrowiska 
Szczawnica”

6 131 407,00 zł

3
Poprawa jakości infrastruktury 
turystycznej w rejonie Pienińskiego 
Parku Narodowego - promenada

8 693 550, 00 zł

4
Modernizacja budynku Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Szczawnicy

755 150,00 zł

5
Odnowa i rozwój wsi Jaworki w 
ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013

500 000,00 zł

6
Przenikanie kultur: polsko-sło-
wacka wymiana środowisk twór-
czych

172 140, 00 zł

7

Wzmocnienie konkurencyjności 
pogranicza polsko-słowackiego 
na międzynarodowym rynku tury-
stycznym

185 484, 00 zł

ŁĄCZNIE 24 427 731, 00 zł

FUNDUSZE KRAJOWE

1

Ograniczenie niskiej emisji 
poprzez wykorzystanie odnawial-
nych źródeł energii przez odbior-
ców indywidualnych i zbiorowych 
na terenie Miasta Szczawnica z 
użyciem instalacji solarnych.

4 217 660,00 zł

2

Przebudowa węzła komunikacyj-
nego kierującego ruch do przej-
ścia granicznego Polsko-  Słowa-
ckiego oraz do Miasta Szczawnica 
tzw. (Schetynówka)

321 062,00 zł

3 Moje Boisko – Orlik 2012 666 000, 00 zł

4
Płyń po zdrowie – pozalekcyjne 
zajęcia rekreacyjno-sportowe

13.300,00 zł

5

Budowa budynku mieszkalnego 
socjalnego dla Romów w Szczaw-
nicy przy ul. Szlachtowskiej- etap 
III

65 000,00 zł

6
Odbudowa oberwanego korpusu 
drogi i nawierzchni wraz z pobo-
czem ul. Staszowa

87 989,00 zł

7

odbudowa uszkodzonej na-
wierzchni asfaltowej na drodze 
gminnej ul. Czarna Woda  w 
Jaworkach

100 000,00 zł

8

Odbudowa na dł 200mb obe-
rwanego przepustu kanalizacji 
burzowej łączącej ul. Wygon z ul. 
Pod Sadami w Szczawnicy

150 773,15 zł

ŁĄCZNIE 5 621 784,15 zł

S U M A    30 049 515, 15 zł
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Źródła dochodów budżetu Szczawnicy na rok 2010 to w głównej mierze pozyskane dotacje, które stanowią jego 68%.  
W pozostałych przypadkach na budżet składają się w 13% subwencje oraz w 19% dochód własny. 

Do głównych zadań realizowanych i planowanych do wykonania w ramach tegorocznego budżetu należą:

Lp Nazwa zadania 

1 Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody 

2 Rehabilitacja i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej uzdrowiska 

3 Rewitalizacja centrum wsi Jaworki 

4 Budowa promenady spacerowej wzdłuż Grajcarka 

5 
Przebudowa węzła komunikacyjnego kierującego ruch do rezerwatów „Homole”, „Biała Woda”, „Czarna Woda”  oraz do miasta 
Szczawnica 

6 Rewitalizacja Pl. Dietla oraz promenady spacerowej do pijalni 

7 Rewitalizacja Parku Dolnego w Szczawnicy wraz z elementami małej architektury uzdrowiskowej 

8 Remont chodników na osiedlu XX - lecia w Szczawnicy oraz osiedlu Połoniny 

9 Dokończenie budowy budynku socjalnego dla Romów 

10 Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie kolektorów słonecznych 

11 Modernizacja drogi powiatowej K1636 

12 Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury 

13 Organizacja i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów w Mieście i Gminie Szczawnica” 

14 Realizacja zadania „Internet w domach mieszkańców Szczawnicy” 

15 Budowa amfiteatru miejskiego na placu przy dolnej stacji PKL 

16 Budowa parkingu dwupoziomowego w Pieninach 

17 Budowa parkingu w Jaworkach obok rezerwatu „Homole” 

18 Gazyfikacja Szczawnicy 

19 Odnowa centrum wsi Szlachtowa 

20 Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej dla Szlachtowej i Jaworek 

Dodatkowo realizowane będą drobne inwestycje w ramach remontów bieżących oraz tych, związanych z odbudową nawierzchni 
po wymianie sieci wodociągowej. 

  

POSTĘPY REALIZOWANYCH 
INWESTYCJI W RAMACH 

PROJEKTÓW EUROPEJSKICH  
I KRAJOWYCH NA TERENIE 

MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

PROJEKTY W TRAKCIE 
REALIZACJI

W ramach pozyskanych funduszy euro-
pejskich z Małopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego na lata 2007 
– 2013,  pozyskano dotację na dofinanso-
wanie przedsięwzięcia pn: „Modernizacja 
ujęć wody i rurociągów przesyłowych 
z elementami ochrony środowiska oraz 
rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w 
Szczawnicy”. Koszt całości zadania wynosi 
16 000 000,00 zł z czego pozyskano mak-

symalnie możliwe dofinansowanie w wy-
sokości 8 000 000,00 zł. 
W chwili obecnej ukończono budowę obiek-
tów hydrotechnicznych na ujęciu Sewery-
nówka, zakończone zostały roboty polegają-
ce na wykonaniu rurociągów wody surowej 
łączących ujęcia Pokrzywy – Sewerynówka 
ze stacją uzdatniania wody. Zakończono 
budowę zbiornika wody pitnej przy stacji 
uzdatniania wody. Obecnie trwają prace 
związane z przebudową obiektów kubaturo-
wych na ujęciu Sewerynówka oraz z kom-
pleksową rozbudową budynków stacji. Ko-
lejnym i ostatnim etapem robót będzie prze-
budowa ujęcia wody Pokrzywy oraz montaż 
o rozruch technologii (filtrów pośpiesznych) 
przeznaczonych do oczyszczania wody pit-
nej. Ta część zadania realizowana będzie w 
2010.   

   

       

W ramach pozyskanych funduszy europej-
skich z Małopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, 
pozyskano dotację na dofinansowanie przed-
sięwzięcia pn: „ Kompleksowa rehabilita-
cja i modernizacja sieci kanalizacyjnej i 
wodociągowej dla uzdrowiska Szczawni-
ca”. Koszt całości zadania wynosi ponad 
9 000 000,00 zł
W rozstrzygniętym przetargu, wyłonionym 
wykonawcą została firma Ekomeks, z którą 
w dniu 3 września 2009r. W chwili obecnej 
zgodnie z harmonogramem zakończone zo-
stały roboty polegające na wykonaniu ruro-
ciągów przysyłających wodę pitną w ulicach: 
Kunie, Staszowa, Flisacka,  Sopotnicka, 
Główna (w rejonie Gimnazjum), Ogrodowa, 
Kwiatowa i Zielona. Odtworzone tymczaso-
wo nawierzchnie remontowanych ulic, wy-
konane zostaną na wiosnę 2010r.  

W ramach rządowego programu „MOJE 
BOISKO – ORLIK 2012” Szczawnica 
pozyskała środki finansowe na budowę 
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kompleksu boisk sportowych wraz z in-
frastrukturą. 
W ramach w/w inwestycji wykonane zosta-
ło: Boisko piłkarskie, wymiary 30m x 62m, 
boisko wielofunkcyjne (kosz/siatka, piłka 
ręczna/tenis) 19,1m  x  32,1m, budynek sa-
nitarno-szatniowy, kubatura 237,91 m sześć., 
ogrodzenie, oświetlenie, instalacje, przyłącza 
wod –kan
Całkowity koszt realizacji inwestycji 
–1 300 000,00 zł
Środki pozabudżetowe-    50%
Prace budowlane zostały ukończone i ode-
brane. Uroczyste otwarcie nastąpi wiosną 
2010r. 

   

       

W ramach programu Współpraca Trans-
graniczna otrzymano dofinansowanie na 
realizację zadania pod nazwą:  „Poprawa 
jakości infrastruktury turystycznej w rejo-
nie Pienińskiego Parku Narodowego”. 
W dniu 15 września Burmistrz Szczawnicy 
Grzegorz Niezgoda podpisał umowę z Mini-
strem Rozwoju Regionalnego działającym 
jako instytucja Zarządzająca dla Programu 
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 
na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości 
infrastruktury turystycznej w rejonie Pieniń-
skiego Parku Narodowego” Projekt złożony 
przez władze Szczawnicy w październiku 
2008r, został zaakceptowany do dofinan-
sowania końcem maja 2009r. a całkowita 
jego wartość wynosi 2 412 278,52 EURO 
(ok. 10 000 000, 00 zł). Zakłada on budowę 
promenady spacerowej wzdłuż prawego 
brzegu Grajcarka wraz z elementami małej 
architektury. Znajdą się tam więc ławeczki 
do odpoczynku, donice z kwiatami oraz 
drzewkami, tarasy widokowe oraz stylowe 
mostki łączące obydwa brzegi Grajcarka. 
Promenada posiadała będzie zarówno część 
jezdną do domów znajdujących się przy niej 
oraz deptak przeznaczony wyłącznie do ruchu 
pieszego. Partnerem Szczawnicy w ramach 
wniosku po stronie Słowacji jest Leśnica, 
na terenie której odremontowany zostanie 
Ośrodek Kultury. Stosowne umowy pomię-
dzy partnerami zostały podpisane 25 września 
2009r. Obecnie, przygotowana dokumentacja 
przetargowa przeszła pozytywną weryfikację 
przez jednostkę dofinansowującą. Przetarg 
ogłoszony zostanie w styczniu 2010r.  

W ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego  Działanie 3.3 a 
pozyskano dofinansowanie na realizację za-
dania pod nazwą ”Modernizacja budynku 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawni-
cy”. Łączna wartość wniosku wynosi po-
nad 1 000  000,00 zł, z czego
Dotacja-  75%
Wkład własny - 25%
Istotą projektu jest rewaloryzacja budynku 
Miejskiego Ośrodka Kultury  w Szczawnicy. 
Inwestycja będzie polegała na wykonaniu 
hydroizolacji i osuszenia piwnic, wymianie 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont 
elewacji, wymianie pokrycia dachowego, mo-
dernizacji sali kinowej, modernizacji kotłow-
ni oraz rewaloryzacji terenu po remoncie.
Przetarg na wykonanie zadania został ogłoszo-
ny. Obecnie trwa badanie złożonych ofert.

 W ramach rządowego Programu 
„Orlik PLUS” pozyskano środki na realizację 
zadania pn.: „Modernizacja i remont infra-
struktury związanej z ochroną środowiska 
na boisku sportowym i w jego obrębie z 
nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem 
klubu sportowego KS Jarmuta Szczawnica 
położonego w miejscowości Szlachtowa”.
Zakres  robót  obejmuje:
− wykonanie odwodnienia terenu przy boi-
sku do piłki nożnej, wykonanie chodnika 
przed trybuną,  dostawę i montaż trybun 
metalowych prefabrykowanych na kon-
strukcji metalowej przeznaczonych łącznie 
dla 262 osób, dostawę i montaż kolektorów 
słonecznych do ciepłej wody użytkowej dla 
istniejącego budynku szatni, wykonanie ogro-
dzenia  oraz wykonanie niwelacji murawy.  
Prace zakończone zostały 15 grudnia 2009. 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 pozyskano 
środki  na dofinansowanie zadania pod na-
zwą: „ Odnowa centrum Wsi Jaworki”. 
Łączna wartość projektu wynosi ponad 
1 000 000, 00 z czego dofinansowanie to 
500 000, 00zł
Głównym celem projektu jest przywró-
cenie dawnych i nadanie nowych funkcji 
centrum wsi Jaworki, sprowadzenie ruchu 
turystycznego z okolic szlaków do centrum 
wsi i podniesienie atrakcyjności turystycznej 
Jaworek.
Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. 
Otwarcie trwa badanie złożonych ofert. 

W ramach Programu Współpraca Transgra-
niczna Polska – Słowacja – mikroprojekty 
- Urząd Miasta i Gminy w Szczawnicy otrzy-

mał dofinansowanie zadania pn.: „Wzmoc-
nienie konkurencyjności pogranicza 
polsko-słowackiego na międzynarodowym 
rynku turystycznym”. Wartość całego wnio-
sku wynosi 48000 euro z czego:

Dotacja – 45600 euro – 95% 
Wkład własny – 2400 euro – 5%
Głównym celem projektu jest promocja 
walorów przyrodniczych Miasta i Gminy 
Szczawnica poprzez publikację albumów 
i folderów, utworzenie strony interneto-
wej oraz rozmieszczenie po mieście tablic 
informujących o atrakcjach turystycznych 
miejscowości. Ze względu na to, iż wniosek 
złożony przez Szczawnicę uplasował się 
na pierwszym miejscu spośród wszystkich 
złożonych, oficjalne podpisanie umowy na-
stąpiło 26 listopada br. w siedzibie Związku 
Euroregion Tatry w obecności wójtów i 
burmistrzów z całego Podhala. 
W chwili obecnej przygotowywana jest do-
kumentacja przetargowa na wykonanie tablic 
informacyjnych oraz publikacji. Ogłoszenie 
przetargu nastąpi w styczniu. 

W ramach Programu Współpraca Transgra-
niczna Polska – Słowacja – mikroprojekty 
- Urząd Miasta i Gminy w Szczawnicy otrzy-
mał dofinansowanie na realizację zadania pn.: 
„Przenikanie kultur: polsko – słowacka 
wymiana środowisk twórczych”. Wartość 
całego wniosku wynosi 45300 euro z czego:
Dotacja – 43035 euro – 95% 
Wkład własny – 2265 euro – 5%
Celem projektu jest zorganizowanie na 
terenie Szczawnicy cyklu imprez kultural-
nych, warsztatów rzeźbiarskich, malarskich 
i muzycznych oraz wystaw i wernisaży 
szczawnickich artystów. Dodatkowo w 
projekcie zaplanowany jest zakup sprzętu 
umożliwiającego sprawne organizowanie 
imprez: nagłośnienie, światła, ławeczki dla 
widowni itp.
W ramach podpisanej początkiem grudnia 
umowy, zorganizowano już m.in. imprezę 
sylwestrową pod kolejką.   

ZŁOŻONE WNIOSKI 
O DOFINANSOWANIE  

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grze-
gorz Niezgoda końcem września br. złożył 
kolejny wniosek o dofinansowanie w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008 – 2011 tzw. „Schetynów-
ka”, tym razem na przebudowę dróg, mostów 
i chodników we wsi Jaworki. 
 W ramach złożonego projektu pod 
nazwą ”Przebudowa węzła komunikacyjnego 
kierującego ruch do Rezerwatów „Homole”, 
„Biała Woda”, „Czarna Woda” oraz do Mia-
sta Szczawnica” planuje się wykonanie m.in: 
remontu nawierzchni dróg i chodników na 
ul. Kościelna, Biała Woda, Czarna Woda i 
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Pod Homolami, montaż barier ochronnych, 
remont elementów konstrukcyjnych mostu, 
przeniesienie przystanku i budowę zatoki 
autobusowej oraz uzupełnienie oświetlenia 
ulicznego wraz z wycinką drzew. 
W ramach naboru złożono 115 wniosków z 
całego województwa małopolskiego. Wnio-
sek Szczawnicy znalazł się na 41 miejscu 
na liście rezerwowej oczekuje na dofinan-
sowanie. Obecnie dofinansowaniem zostało 
wspartych pierwsze 29 wniosków.  
 Przypomnijmy, iż w ramach tego 
samego programu początkiem tego roku Bur-
mistrz Grzegorz Niezgoda pozyskał środki 
finansowe na realizację zadania pod nazwą 
„Przebudowa węzła komunikacyjnego 
kierującego ruch do przejścia graniczne-
go polsko – słowackiego oraz do Miasta 
Szczawnica”. Inwestycja zakończona 7 sierp-
nia obejmowała zakresem przebudowę skrzy-
żowania drogi powiatowej z drogą gminną 
przy wjeździe do Szczawnicy, 2 skrzyżowań 
dróg gminnych (ścieżka pieszo – rowerowa i 
droga prowadząca do przejścia granicznego) 
oraz remont mostu w Pieninach. Również w 
tym przypadku złożony projekt przeszedł do 
dofinansowania z listy rezerwowej.

Władze Miasta i Gminy Szczawnica złoży-
ły wniosek w ramach funduszy unijnych, 
na poprawę organizacji selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych na terenie gminy 
Szczawnica. Projekt złożony został w ra-
mach Małopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego działanie 7.3 Go-
spodarka Odpadami. 
 Aby usprawnić i utrwalić system 
selektywnej zbiórki odpadów na terenie 
miasta i gminy Szczawnica składany projekt 
przewiduje zakupienie m.in: śmieciarki o 
dużej pojemności załadowczej, śmieciarki 
o małych gabarytach mogącej obsługiwać 
wąskie ulice, samochód kontenerowy – ha-
kowiec, pojemniki na odpady segregowane 
oraz materiały niebezpieczne dla środowiska 
takie jak: baterie, świetlówki, sprzęt elektro-
niczny czy opony.
Wniosek przeszedł pozytywnie pierwszy 
etap oceny formalnej. Obecnie oczekuje na 
podjęcie decyzji o dofinansowanie.

 Władze Miasta i Gminy Szczawni-
ca złożyły wniosek o dofinansowanie zadania 
pod nazwą „Internet w domach mieszkańców 
Szczawnicy”,  finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach  Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, dzia-
łanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu – enclusion”. 
Projekt obejmuje dofinansowanie takich 
zadań jak min.:
• Koszty dostępu do Internetu w gospo-
darstwach domowych objętych projektem 
maksymalnie przez okres 3 lat
• Dostarczenie, instalacja oraz serwiso-

wanie sprzętu komputerowego wraz z 
niezbędnym oprogramowaniem w gospo-
darstwach domowych wskazanych przez 
projektodawcę 
• Przeprowadzenie szkoleń z zakresu ob-
sługi komputera oraz korzystania z Internetu 
Projekt ma na celu wyrównanie szans w 
dostępie do Internetu gospodarstw domo-
wych o niskim stanie majątkowym. Projekt 
zakłada podłączenie Internetu na obszarach 
Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek, wraz z 
dostarczeniem zestawów komputerowych z 
odpowiednim oprogramowaniem.
W chwili obecnej złożony projekt przeszedł 
pozytywnie ocenę formalną i oczekuje na 
decyzję o przyznaniu dofinansowania.

Najwyższą ocenę, 100% punktów i pierwsze 
miejsce na liście wśród pozostałych uzdro-
wisk Małopolski otrzymała Szczawnica w 
ramach oceny przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego złożonego Planu Rozwoju 
Uzdrowiska. Plan Rozwoju Uzdrowiska 
jest dokumentem opracowywanym i przyj-
mowanym przez gminę uzdrowiskową, 
niezbędnym do ubiegania się o wsparcie ze 
środków Małopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2007-2013, 
w ramach osi priorytetowej 3 Turystyka i 
przemysł kulturowy, działanie 3.1 Rozwój 
infrastruktury turystycznej, schemat B In-
westycje w obiekty i infrastrukturę uzdro-
wiskową. W schemacie tym wspierane będą 
inwestycje związane z budową, rozbudową 

i renowacją ogólnodostępnej infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej zlokalizowane na 
terenie uzdrowisk. 
  Władze Miasta i Gminy Szczawni-
ca wspólnie z Przedsiębiorstwem Uzdrowisko 
Szczawnica S.A starają się o pozyskanie do-
finansowania na realizację dwóch projektów.  
Pierwszy z nich pod nazwą „Rewitalizacja 
uzdrowiskowego Parku Dolnego w Szczaw-
nicy wraz z elementami małej architektury 

uzdrowiskowej” zakłada rewaloryzację 
istniejących obiektów znajdujących się na 
terenie Parku oraz wzbogacenie ich o nowe 
elementy przestrzenne takie jak np.: altano-
kawiarnia, mini golf, place zabaw, karuzele, 
kaskady wodne, staw czy rabaty kwiatowe. 
Wartość projektu wynosi łącznie 4 500 000, 
00 zł z czego wnioskowana kwota dofinan-
sowania to 3 375 000,00. 

Drugi z projektów pod nazwą „Rewitali-
zacja Pl. Dietla oraz promenady space-
rowej do pijalni wraz z elementami małej 
architektury uzdrowiskowej i przebudową 
pijalni wody mineralnej” polega na zago-
spodarowaniu uzdrowiskowego centrum 
Szczawnicy, którego centralnym miejscem 
jest plac Dietla. W skład projektu wchodzi 
zagospodarowanie odcinka górnego – od 
placu Dietla do ZPL wraz z przebudową 
samego placu oraz odcinka dolnego od ZPL 
do ulicy. W części pierwszej (plac Dietla 
– Zakład Przyrodo-Leczniczy) przewiduje się 
modernizację 3 768 m2 nawierzchni placów 
i ciągów pieszych wraz z modernizacją fon-
tanny w centralnej części placu. Niewątpliwą 
atrakcja będzie także tzw. sztuczna rzeka wraz 
z wodospadem, która nada tej przestrzeni 
niepowtarzalny charakter. Dla jej stworzenia 
zostanie wykorzystany istniejący ciek wodny 
i poprzez stworzenie nowego koryta wraz ze 
specyficznym ukształtowaniem stworzony 
zostanie ciekawy element kompozycyjny 
całej przestrzeni. Dodatkowo zmodernizo-
wane zostaną schody na osi widokowej do 
Inhalatorium (ok. 350 m2).

 Wnioski zostały złożone 22 grudnia 2009r.   

Władze Miasta i Gminy Szczawnica złożyły 
wniosek o dofinansowanie w ramach  Dzia-
łania 6.3 B Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, 

2009 2010 2011 RAZEM

Rewitalizacja 
uzdrowiskowego 
Parku Dolnego w 
Szczawnicy wraz 

z elementami 
małej architektu-
ry uzdrowiskowej.

Udział włas-
ny miasta

     
43 920,00

- -
       

43 920,00
Udział inwe-
stora -50 % 
(Uzdrowi-

sko)

-
     

629 640,00
    1.626 
560,00

  2.256 
200,00

Środki poza-
budżetowe

-
     

629 640,00
    1.626 
560,00

  2.256 
200,00

Wartość 
ogółem

     
43 920,00

  1.259 
280,00

    3.253 
120,00

  4.556 
320,00

Rewitalizacja 
Pl. Dietla oraz 

promenady 
spacerowej do 
pijalni wraz z 

elementami małej 
architektury 

uzdrowiskowej 
i przebudową 
pijalni wody 
mineralnej.

Udział włas-
ny miasta

     
46 300,00

     
301 233,00

    1.314 
638,00

  1.509 
846,00

Środki poza-
budżetowe

-
     

903 700,00
    3.943 
915,00

  5.000 
000,00

Wartość 
ogółem

     
46 300,00

  1.204 
933,00

    5.258 
553,00

  6.509 
846,00
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na realizację projektu p.n.: Poprawa warun-
ków działalności MGOPS w Szczawnicy 
poprzez rozbudowę istniejącego budynku 
przy ulicy Szalaya

Projekt polega na rozbudowie istniejącego 
budynku Urzędu Miasta w celu stworzenia 
siedziby Miejsko Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej tak aby mógł on wypełniać 
swe statutowe zadania. Rozbudowa budynku 
urzędu mająca na celu przeniesienia siedziby 
MGOPS obejmować będzie następujące 
działania:
• Wykonanie robót budowlanych obejmują-
cych roboty rozbiórkowe, wykonanie funda-
mentów, ścian, stropów, pokrycia dachowe-
go, stolarki budowlanej, podłoża i pokrycia , 
tynków i malowania oraz elewacji;
• Wykonanie prac instalacyjnych wodno 
– kanalizacyjnych;
• Wykonanie instalacji elektrycznej i prze-
ciwpożarowej;
• Wykonanie instalacji centralnego ogrzewa-
nia i wentylacji.
Całkowita wartość Projektu:  1 159 
504,00
Dotacja z EFRR: 811 653 PLN. 
- 70 % dofinansowania

PLANOWANE WNIOSKI 
O DOFINANSOWANIE  

 W ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 przygotowy-
wany jest wniosek pod nazwą „Odnowa 
centrum wsi Szlachtowa”. W ramach 
składanego projektu odnowiony zostanie 
ciąg komunikacyjny w centrum Szlachtowej, 
wyposażony w elementy małej architektury. 
Planowany termin złożenia wniosku to po-
łowa 2010 roku.  

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, działanie 5.2 przygotowywany jest  
wniosek o dofinansowanie zadania pod 
nazwą „Doskonalenie kwalifikacji kadry 
urzędniczej Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica”.  
Wychodząc naprzeciw ciągłym zmianom 
prawa realizowanego przez pracowników 
Urzędu, składany projekt zakłada organizację 
cyklu szkoleń podnoszących kwalifikacje pra-
cowników Urzędu Miasta i Gminy Szczaw-
nica oraz wdrożenie usprawnień zarządczych 
podnoszących jakość obsługi klienta. Obecnie 
czekamy na ogłoszenie konkursu w ramach 
tego działania. 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki przygotowany jest już do złożenia 

wniosek o dofinansowanie zadania pod 
nazwą „Wyrównywanie szans edukacyj-
nych dzieci i młodzieży w Mieści i Gminie 
Szczawnica”. Łączny planowany koszt 
projektu wynosi 400 000,00 zł i jest on 
pokrywany w 100% ze środków unijnych. 
Projekt zakłada realizację zajęć pozaszkol-
nych dla dzieci i młodzieży takich jak m.in.: 
zawody sportowe, wycieczki turystyczne, 
kółka zainteresowań z malarstwa i muzyki, 
konkursy wiedzy, nauka języków obcych. 
Do projektu przystąpiły wszystkie szkoły 
znajdujące się na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica. 
W chwili obecnej wniosek oczekuje na 
ogłoszenie konkursu, w ramach którego 
będzie złożony. 

 W ramach funduszy z programu 
Współpracy Transgranicznej Euroregion 
Tatry, planowany jest wniosek na budowę 
poziomowego parkingu w Pieninach. W 
ramach projektu przewidywana jest prze-
budowa istniejącego parkingu oraz utwo-
rzenie nad nim drugiej płyty na wysokości 
jezdni. Dodatkowo wzdłuż drogi powstaną 
pasaże handlowo – usługowe oraz centrum 
informacji turystycznej. Zrealizowana in-
westycja w dużej mierze rozwiąże problem 
parkowania w Szczawnicy oraz poprawi 
infrastrukturę w rejonie Pienin.
Ze względu na przesunięcie przez Eurore-
gion Tatry terminu naboru wniosków, pro-
jekt zostanie złożony w połowie 2010r. 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 planowane 
jest złożenie wniosku na budowę parkingu 

samochodowego w Jaworkach obok Wąwo-
zu Homole. Planowany termin ogłoszenia 
naboru to połowa 2010r. 

W ramach Programu Współpraca Trans-
graniczna Polska – Słowacja planowane 
jest złożenie wniosku pn: „Budowa sieci 
wodociągowej i odcinka kanalizacji na 
terenie Szlachtowej i Jaworek”. W chwili 
obecnej przygotowywana jest dokumenta-
cja projektowa. 

 
W ramach działania 3.3 Instytucje Kultury 
schemat B Organizacja imprez kulturalnych 
o znaczeniu regionalnym i ponadregional-
nym, MRPO na lata 2007 – 2013, plano-
wane jest złożenie wniosku obejmującego 
organizację imprez kulturalnych na terenie 
Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek. Plano-
wany termin złożenia wniosku to marzec 
2010r. 

W ramach działania 3.2 Rozwój produktu 
dziedzictwa kulturowego schemat A Dzie-
dzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów 

przestrzennych MRPO na lata 2007-2013, 
planowane jest złożenie wniosku na reno-
wację przejętego przez miasto od parafii 
Szczawnica końcem 2009r.,  zabytkowego 
cmentarza szalayowskiego. Ogłoszenie na-
boru na to zadanie nastąpi w lipcu 2010r. 
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UCHWAŁY XLV SESJI 
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY 

Z 17 GRUDNIA 2009R.: 

Uchwała Nr XLV/353/09
w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lo-
kalnego Miasta i Gminy Szczawnica na lata 
2010- 2012”.

§ 1
Zatwierdza się „Plan Rozwoju Lokalnego Mia-
sta i Gminy Szczawnica na lata 2010-2012”, o 
treści jak w załączniku do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
              

Uchwała Nr XLV/354/09
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego dla Miasta i Gminy Szczaw-
nica na lata 2009-2015”.

§ 1
Zatwierdza się „Wieloletni Plan Inwestycyj-
ny dla Miasta i Gminy Szczawnica na lata 
2009-2015”, o treści jak w załączniku do 
niniejszej uchwały, zawierający listę zadań 
inwestycyjnych przewidywanych do realiza-
cji w poszczególnych latach wraz z opisem 
rzeczowym przedsięwzięcia i źródłami ich 
finansowania.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLV/355/09
zmieniająca uchwałę w sprawie  wyraże-
nia zgody na współdziałanie z Powiatem 
Nowotarskim.

§ 1
Dokonuje się zmiany uchwały Rady Miejskiej 
w Szczawnicy nr XLII/321/09 z dnia 30 paź-
dziernika 2009r w ten sposób, że załącznik nr 1 
do tej uchwały otrzymuje brzmienie załącznika 
do uchwały niniejszej.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLV/356/09
w sprawie  przejęcia zadania z zakresu właś-
ciwości Powiatu Nowotarskiego.

§ 1
Wyraża się zgodę na przejęcie przez Miasto 
i Gminę  Szczawnica  zadanie z zakresu 
właściwości Powiatu Nowotarskiego pole-
gające na  pełnieniu w okresie od 4 stycznia 
2010 roku do 30 listopada 2010 roku funkcji 
inwestora robót budowlanych obejmujących 
przebudowę drogi powiatowej nr K 1636 
Krościenko-Szczawnica od km ok.5+129,08 
do km ok. 5+914,22 na warunkach szczegó-
łowo określonych w porozumieniu zawartym 
z Powiatem Nowotarskim

§ 2
Zadanie określone w  § 1 zostanie pokryte 
ze środków finansowych przeznaczonych w 

budżecie Miasta i Gminy Szczawnica.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLV/357/09
w sprawie udzielenia Powiatowi Nowotar-
skiemu pomocy finansowej.

§ 1
1. Postanawia się udzielić pomocy finan-
sowej dla Powiatu  Nowotarskiego w formie 
dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację 
projektu „Poprawa dostępu do uzdrowiska 
Szczawnica przez budowę mostu na Du-
najcu jako etap I porządkowania ruchu 
drogowego w miejscowości Krościenko 
n/D”.
Realizacja  w/w zadania nastąpi w drodze 
współdziałania Powiatu Nowotarskiego, 
Miasta i Gminy Szczawnica oraz Gminy 
Krościenko n/D.
2. Kwota dotacji celowej o jakiej mowa w 
§ 1 nie przekroczy kwoty 1 137 500 zł brutto 
(jeden milion sto trzydzieści siedem tysięcy 
pięćset).
3. Podstawą przekazania środków na re-
alizację pomocy finansowej, o której mowa 
w ust.1, będzie umowa zawarta pomiędzy 
Powiatem Nowotarskim a Miastem i Gminą 
Szczawnica oraz Gmina Krościenko n/D, 
określająca szczegółowo warunki udzielenia 
pomocy, jej przeznaczenie i zasady rozliczenia 
środków. 

§ 2
Źródłem pokrycia zobowiązania o jakim mowa 
w § 1 będą środki finansowe  budżetu 
Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2010 
– 2011 w tym:
a) na  2010 rok  do wysokości 379 167,00 
zł brutto,
b) na rok 2011 do wysokości 758 333,00 zł 
brutto.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
             

Uchwała Nr XLV/358/09
w sprawie udzielenia Powiatowi Nowotar-
skiemu pomocy finansowej.

§ 1
Postanawia  się  udzielić pomocy finansowej 
Powiatowi Nowotarskiemu w formie dotacji 
celowej z przeznaczeniem na realizację zada-
nia polegającego na przebudowie mostów wraz 
z dojazdami na potoku Krupianki i potoku 
Czerszla w ciągu drogi powiatowej  nr K1636 
Krościenko-Szczawnica.
Kwota dotacji o jakiej mowa w ust.1 stanowić 
będzie 25 % kosztów realizacji w/w zadania, 
nie więcej jednak niż 450 000 zł brutto (czte-
rysta pięćdziesiąt tysięcy).
Podstawą przekazania środków na realizację 
pomocy finansowej, o której mowa w ust.1, 
będzie umowa zawarta pomiędzy Powiatem 
Nowotarskim a Miastem i Gmina Szczawnica, 
określająca szczegółowo warunki udzielenia 

pomocy, jej przeznaczenie i zasady rozliczenia 
środków. 

§ 2
Źródłem pokrycia zobowiązania o jakim mowa 
w § 1 będą dochody własne budżetu Miasta i 
Gminy Szczawnica na 2010 rok.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
         

Uchwała Nr XLV/359/09
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie 
porozumienia z Powiatem Nowotarskim 
przy udziale  PZD na realizację zadania pn. 
”Przebudowa ul. Szalaya od km 5+136,35 
do km 5+914,22  w Szczawnicy”.

§ 1
1. Wyraża zgodę na zawarcie przez Miasto 
i Gminę Szczawnica umowy z Powiatem 
Nowotarskim przy udziale Powiatowego Za-
rządu Dróg w sprawie realizacji zadania pn. 
„Przebudowa ul. Szalaya od km 5+136,35 do 
km 5+914,22  w Szczawnicy”.
2. Szczegółowe zasady realizacji zadania 
wyszczególnionego w ust. 1 określone zostaną 
w umowie zawartej z Powiatem Nowotar-
skim.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   

Uchwała Nr XLV/360/09
w sprawie zgody na zaciąganie zobowiązań 
dotyczących realizacji inwestycji przekra-
czających rok budżetowy 2009.

§ 1
Wyraża zgodę na zaciąganie przez Miasto i 
Gminę Szczawnica zobowiązania w zakresie 
wydatków inwestycyjnych przekraczających 
rok budżetowy na realizację zadania pn. 
„Ograniczenie niskiej emisji poprzez wyko-
rzystanie odnawialnych źródeł energii przez 
odbiorców indywidualnych i zbiorowych 
na terenie miasta Szczawnica z użyciem 
instalacji solarnych”.

§ 2
1. Na realizację powyższego zadania w 
2010 roku zostaną zabezpieczone środki fi-
nansowe w budżecie Miasta i Gminy Szczaw-
nica w kwocie do wysokości  7 350 000.00 zł 
(słownie: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt 
tysięcy złotych i 00/100).
2. Źródłem pokrycia zobowiązania, o jakim 
mowa w §1 będą dochody własne budżetu 
Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLV/361/09
w sprawie zgody na zaciągania zobowią-
zań finansowych przekraczających rok 
budżetowy. 
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§ 1
Wyraża się zgodę na zaciąganie przez Miasto 
i Gminę Szczawnica zobowiązań finansowych 
przekraczających rok budżetowy na realizację 
zadania polegającego na usłudze pełnienia 
nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót 
budowlanych na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica w roku 2010 do wysokości: 
624 249,95.

§ 2
Na realizację powyższego zadania zostaną 
zabezpieczone środki finansowe w budżecie 
Miasta i Gminy Szczawnica na 2010 r., pocho-
dzące z dochodów (własnych) budżetowych.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLV/362/09
w sprawie akceptacji treści umowy.

§ 1
1. Po zapoznaniu się z treścią projektu 
umowy użyczenia oraz umowy o wspólną 
realizację przedsięwzięcia pomiędzy Miastem 
i Gminą Szczawnica a Przedsiębiorstwem 
Uzdrowisko Szczawnica   S.A. w   Szczawnicy,   
Rada   Miejska   w  Szczawnicy akceptuje ten 
projekt  i wyraża zgodę na zawarcie umowy 
na warunkach określonych w projekcie.
2. Postanawia się o pozostawieniu projektu 
umowy, o jakim mowa w ust. 1, w charakterze 
załącznika do protokołu z niniejszej sesji Rady 
Miejskiej w Szczawnicy.

§ 2
Uchyla się Uchwałę Nr XXXVI/272/09 Rady 
Miejskiej w Szczawnicy z dnia 24.04.2009 r.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLV/363/09
w sprawie nadania Statutu Miejskiemu 
Ośrodkowi Kultury w Szczawnicy.

1. Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w 
Szczawnicy nadaje się nazwę „Miejski Ośro-
dek Kultury w Szczawnicy”.
2. Jednostce o jakiej mowa w ust. 1 nadaje się 
Statut w brzmieniu załącznika do uchwały. 
Z dniem wejścia w życie uchwały, traci moc 
uchwała Nr XXV/187/08 z dnia 31 lipca 2008 
roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu 
Ośrodkowi Kultury i Sportu w Szczawnicy.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

Uchwała Nr XLV/364/2009
w sprawie  stawek czynszu gruntów stano-
wiących własność Miasta i Gminy Szczaw-
nica oddawanych w dzierżawę i najem na 
podstawie umów wieloletnich.

§ 1
Ustala się na rok 2010 minimalne stawki 
czynszowe netto za dzierżawę i najem grun-
tów stanowiących własność Miasta i Gminy 
Szczawnica  w wysokościach określonych w 
załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Małopolskiego.

Załącznik do Uchwały Nr XLV/364/09
Stawki czynszów dzierżaw gruntów komu-
nalnych na rok 2010, jako minimalne do 
negocjacji Burmistrza Miasta i Gminy z 
dzierżawcami (w złotych).
I. Stawki roczne :
1. Stawka za 1ar powierzchni gruntu użytko-
wanego rolniczo: 
1) uprawy rolne, warzywnicze i sadownicze                              
    1.85  
2) łąki, pastwiska   0.58
2. Stawka za 1 m2 powierzchni użytkowanej 
nierolniczo :
      1) tereny na cele przemysłowe i handlowe 
/bazy magazynowe/  2.75
2) składowe i inne  0.75
      3) tereny pod trasy narciarskie i infrastruk-
turę towarzyszącą      0.11
II. Stawki miesięczne :
1. Stawka za 1 m2 powierzchni użytkowanej 
nierolniczo /tereny pod kioski,  pawilony,  
stragany itp./ :
    1) Strefa „A” cały rok oraz w sezonie          
/1.05.do 30.09/ rejon Pienin i Jaworek  8.30
      2/ Strefa „B”                       5.60

Uchwała Nr XLV/365/09
w sprawie wyrażenia zgody na  dokonanie 
darowizny nieruchomości.

§ 1
Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny  
nieruchomości gruntowej stanowiącej włas-
ność Miasta i Gminy Szczawnica, objętą księ-
gą wieczystą Nr NS1T/00067380/8, figurującą 
w operacie ewidencji gruntów i budynków 
jako zabudowana budynkiem remizy Ochot-
niczej Straży Pożarnej działka ewid. nr 323/1 
o pow. 0,4343 ha,   na rzecz Stowarzyszenia 
Ochotnicza Straż Pożarna w Szlachtowej na 
cele statutowe Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Szlachtowej w zakresie bezpieczeństwa 
publicznego.

§ 2
Koszty związane ze sporządzeniem umowy 
darowizny poniesie Stowarzyszenie Ochotni-
cza Straż Pożarna w Szlachtowej.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Szczawnicy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLV/366/09
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nie-
ruchomości.

§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie prze-
targu ustnego nieograniczonego z zasobu 
Miasta i Gminy Szczawnica niezabudowaną 
nieruchomość stanowiącą działkę ewid. 
zmod. Nr 176 z obrębu 1 m. Szczawnica o 
powierzchni 0.0782ha położoną w Szczaw-
nicy przy ul. Widok, objętą księgą wieczystą 
nr  NS1T/00052901/9 prowadzoną przez Sąd 
Rejonowy w Nowym Targu Wydział V Ksiąg 
Wieczystych.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLV/367/09
w sprawie  wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie działki  ewid.  nr  175 położonej  
w  obrębie Jaworki  w trybie bezprzetar-
gowym.

§ 1
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowę  dzierżawy nieruchomości 
położonej w  obrębie Jaworki  o powierzchni  
2306 m2 stanowiącej  niezabudowaną działkę 
ewidencyjną  nr  175.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz  
Państwa Eugeniusza i Władysławy Sajdak 
działki ewid. nr 175 o powierzchni  2306 m2  
na  okres 3 lat celem  wykorzystywania dzier-
żawionej  nieruchomości  na cele rolnicze.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy.

 § 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLV/368/09
w sprawie  wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie działek  ewid.  nr 182 i 219 
położonych w obrębie Jaworki  w trybie 
bezprzetargowym.

§ 1
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowę dzierżawy nieruchomości 
położonej w  obrębie Jaworki  o powierzchni  
4179 m2 stanowiącej niezabudowane działki 
ewidencyjne  nr  182 i 219 .

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz  
Pana Władysława Mazurek  działek ewid. nr 
182 i 219 o łącznej powierzchni  4179 m2  na  
okres 5 lat celem  wykorzystywania dzierża-
wionej  nieruchomości  na cele rolnicze.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                    

Uchwała Nr XLV/369/09
w sprawie  oddania w  dzierżawę nierucho-
mości położonej w Szczawnicy.     

§ 1
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Szczawnicy przy ul. 
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Pienińskiej o powierzchni ogólnej 202 m2 
obejmującej część działek ewidencyjnych 
zmod. nr  528/11, 528/24 oraz działki ewid. 
zmod. nr 528/8. 

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz 
Pana Czesława Hebda prowadzącego działal-
ność gospodarczą pod nazwą FPHU „Adar” 
z siedzibą w Jaworkach ul. Czarna Woda 42 
nieruchomości szczegółowo opisanej w §1 na 
okres 1 roku z przeznaczeniem jej na prowa-
dzenie działalności gospodarczej. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLV/370/09
w sprawie  oddania w użyczenie nierucho-
mości stanowiącej nie wydzieloną część 
działki ewidencyjnej nr 124/1 położoną w 
Jaworkach przy ul. Czarna Woda 7.  

§ 1
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy użyczenia nieruchomości 
stanowiącej nie wydzieloną część działki 
ewidencyjnej nr 124/1 zabudowaną budynkiem 
komunalnym  położoną w Jaworkach przy ul. 
Czarna Woda 7.

§ 2
Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie na 
okres trzech lat na rzecz Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Szczawnicy nieruchomość stano-
wiącą część działki ewidencyjnej nr 124/1 
zabudowaną budynkiem komunalnym z 
wyłączeniem dwóch pomieszczeń o łącznej 
powierzchni użytkowej 44 m2 znajdujących 
się  na parterze w/w budynku położoną w 
Jaworkach przy ul. Czarna Woda 7.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INFORMACJA DO UCHWAŁY RADY 
MIEJSKIEJ PODJĘTEJ NA XLV ZWY-
CZAJNEJ SESJI W DNIU 17 GRUDNIA 
2009 ROKU. 

Uchwała Nr XLV/353/09 w sprawie przyję-
cia „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy 
Szczawnica na lata 2010 – 2012”. 

Potrzeba zaktualizowania Planu Rozwoju 
Lokalnego Miasta i Gminy Szczawnica wy-
nikała z uwarunkowań zewnętrznych, między 
innymi wymogów stawianych przez standardy 
unijne. 

Plan Rozwoju Lokalnego stanowi skuteczne 
narzędzie w procesie rozwoju miasta i gminy. 
Dzięki powiązaniu celów w nim wyzna-
czonych z programami rozwoju, zapewnia 
kompleksowość działań oraz lepszą efektyw-
ność gospodarowania zasobami i środkami 
finansowymi. 

Plan Rozwoju Lokalnego jest ponadto 
dokumentem koniecznym dla skutecznego 
występowania o środki pozabudżetowe, w 
tym unijne. 

Uchwała Nr XLV/354/09 w sprawie przy-
jęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
dla Miasta i Gminy Szczawnica na lata 
2009 – 2015”. 

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest dokumen-
tem kształtującym długotrwałą gospodarkę 
miasta i gminy. Stanowi także podstawę do 
występowania o dofinansowanie ze krajowych 
i unijnych. Uchwała Rady przyjmująca Plan, 
jest gwarancją, że inwestycje w nim planowa-
ne, będą posiadać zabezpieczenie finansowe.  

Uchwała Nr XLV/355/09 zmieniająca 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
współdziałanie z Powiatem Nowotarskim. 

Zmiana w uchwale z 30 października br, 
polegała na przesunięciu kwoty, która nie 
mogły być wydatkowana w roku bieżącym i 
została przesunięta na rok 2010, w ramach tej 
samej inwestycji.  

Uchwała Nr XLV/356/09 w sprawie prze-
jęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu 
Nowotarskiego. 

Uchwała została podjęta w związku z 
otrzymanym projektem porozumienia z Po-
wiatowym Zarządem Dróg w Nowym Targu. 
Porozumienie to dotyczy powierzenia miastu 
zadania polegającego na pełnieniu funkcji 
inwestora robót budowlanych obejmujących 
przebudowę drogi powiatowej – ul. Szalaya. 

Porozumienie dokładnie określa zakres 
powierzonego zadania oraz warunki i zasady 
wzajemnego rozliczania miasta i powiatu, a 
także czasookres obowiązywania porozumie-
nia (4 stycznia – 30 listopada 2010 roku). 

Uchwała Nr XLV/357/09 w sprawie udzie-
lenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy 
finansowej.

Tytułowe udzielenie pomocy finansowej dla 
Powiatu polega na uczestnictwie finansowym 
Szczawnicy w realizacji budowy i moderniza-
cji mostu na Dunajcu w Krościenku, znajdują-
cego się w ciągu drogi powiatowej. 

Realizacja  zadania nastąpi w ramach współ-
działania Powiatu Nowotarskiego, Miasta i 
Gminy Szczawnica oraz Gminy Krościenko 
n/D.

Podstawą przekazania środków na realizację 
pomocy finansowej, będzie umowa zawar-
ta pomiędzy wymienionymi podmiotami, 
określająca szczegółowo warunki udzielenia 
pomocy, jej przeznaczenie i zasady rozliczenia 
środków. 

Uchwała Nr XLV/358/09 w sprawie udzie-
lenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy 
finansowej. 

Pomoc finansowa dla Powiatu Nowotarskie-
go, dotyczy udziału finansowego miasta w re-
alizacji zadania polegającego na przebudowie 
mostów wraz z dojazdami na potoku Krupianki 
i potoku Czerszla w Szlachtowej, znajdujących 
się w ciągu drogi powiatowej.

Kwota udziału finansowego miasta ma 
stanowić 25 % kosztów realizacji zadania. 
Podstawą przekazania środków, będzie umowa 
zawarta pomiędzy Powiatem Nowotarskim 
a Miastem i Gminą Szczawnica, określająca 

szczegółowo warunki udzielenia pomocy, jej 
przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. 

Uchwała Nr XLV/359/09 w sprawie wy-
rażenia zgody na podpisanie porozumienia                
z Powiatem Nowotarskim przy udziale PZD 
na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. 
Szalaya od km 5+136,35km 5+914,22 w 
Szczawnicy”. 

W dniu 6 listopada 2009 r  została zawarta 
umowa pomiędzy Powiatem Nowotarskim 
przy udziale Powiatowego Zarządu Dróg  a 
Miastem i Gmina Szczawnica, w sprawie 
realizacji wspólnego projektu dotyczącego 
przebudowy drogi powiatowej  Krościenko 
– Szczawnica. Szacunkowy koszt realizacji 
zadania wynosi 13.783 691 zł. 

Zgodnie z zapisami umowy i zakresem 
rzeczowo-finansowym,  w 2009 roku Miasto 
i Gmina Szczawnica miało ponieść koszty 
związane z realizacją przebudowy ul. Szalaya 
w wysokości 500.000 zł

Zakres inwestycji przewiduje kompleksową 
przebudowę ul. Szalaya od skrzyżowania z ul. 
Zdrojową do skrzyżowania z ul. Św. Krzyża. 
Wkład własny Powiatu Nowotarskiego w 
kwocie 889.750 zł jest dofinansowaniem za-
dania, którego inwestorem jest Miasto i Gmina  
Szczawnica. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowa-
dzenie tej inwestycji będzie Burmistrz Miasta i 
Gminy. Zakres wymiany sieci wodociągowej 
oraz wymiany sieci kanalizacyjnej został prze-
widziany w inwestycji dotyczącej rehabilitacji 
sieci. Również odtworzenie nawierzchni drogi 
oraz chodnika, będzie w dużym zakresie reali-
zowane w ramach tego zadania. 

Uchwała Nr XLV/360/09 w sprawie zgo-
dy na zaciąganie zobowiązań dotyczących 
realizacji inwestycji przekraczających rok 
budżetowy 2009. 

W roku 2009, w budżecie Miasta i Gminy 
Szczawnica, zaplanowano na zadanie związane 
z instalacją solarów kwotę 8.500.000,00 zł, z 
zakładanym ogłoszeniem przetargu na przeło-
mie kwietnia i maja. 

Ze względu na przedłużenie się okresu ne-
gocjacji i wydania decyzji o dofinansowaniu 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, całą 
procedurę przygotowawczą do ogłoszenia 
przetargu wstrzymano, aż do otrzymania pisma 
informującego Miasto i Gminę Szczawnica o 
przyznanym dofinansowaniu i terminie podpi-
sania umowy o dofinansowanie. 

W lipcu 2009 ogłoszono przetarg nieogra-
niczony na „Dostawę i montaż kompletnych 
instalacji solarnych dla obiektów gospodarstw 
domowych oraz zbiorowego zakwaterowania 
w ramach programu Ograniczenie niskiej emi-
sji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii przez odbiorców indywidualnych i 
zbiorowych na terenie miasta Szczawnica z 
użyciem instalacji solarnych”. 

Umowa z wykonawcą została podpisana 9 
grudnia 2009 roku, a przekazanie placu bu-
dowy, nastąpiło 22 grudnia 2009. Planowany 
termin zakończenia realizacji inwestycji to 
sierpień 2010 roku.
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Uchwała Nr XLV/361/09 w sprawie zgo-
dy na zaciąganie zobowiązań finansowych 
przekraczających rok budżetowy. 

Uchwała dotyczy umowy, która zostanie 
zawarta z osobą świadczącą usługę nadzoru 
inwestorskiego przy realizacji robót budowla-
nych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica. 
Kwota przeznaczona na ten cel, wynika z zasad 
obowiązujących dla wynagrodzenia inspektora 
nadzoru, które jest naliczane procentowo od 
wartości nadzorowanych inwestycji. Ze wzglę-
du na wielomilionową wartość inwestycji 
planowanych na terenie miasta i gminy w roku 
2010, przeliczenie procentowe wynagrodzenia 
inspektora daje również znaczną kwotę, o 
której mówi uchwała.  

Przetarg na pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru odbędzie się 6 stycznia 2010 roku. 
Faktyczna kwota wynagrodzenia inspektora 
będzie wynikać z przetargu, natomiast nie 
może ona przekroczyć kwoty wymienionej 
w uchwale. 

Uchwała Nr XLV/362/09  w sprawie 
akceptacji treści umowy. 

Uchwał została podjęta w związku z potrze-
bą  zawarcia na okres 10 lat umowy użyczenia 
nieruchomości tj. Parku Dolnego. Celem 
umowy jest gwarancja uzyskania publicznego 
dostępu do Parku przez mieszkańców, gości 
oraz kuracjuszy Miasta i Gminy Szczawnica, 
a także podejmowanie wspólnych działań 
zmierzających do pozyskania środków z 
funduszy pozabudżetowych oraz unijnych na 
zagospodarowanie Parku, będącego przed-
miotem umowy.

Uchwała Nr XLV/363/09 w sprawie nada-
nia Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury 
w Szczawnicy. 

W drodze uchwały, Miejski Ośrodek Kultu-
ry i Sportu, został ponownie przekształcony w 
Miejski Ośrodek Kultury. Likwidacja zapisu 
dotyczącego sportu zarówno w nazwie Ośrod-
ka, jak też w treści Statutu, wynika z rozstrzyg-
nięcia na szczeblu państwowym, zgodnie z 
którym, ośrodki kultury nie mogą realizować 
statutowo zadań kultury fizycznej.

Zmiana Statutu MOK, wynikająca z prze-
pisów, nie wyklucza dalszego udziału MOK 
w organizacji imprez sportowych na terenie 
miasta i gminy, jednak będzie się to odbywać 
na innych zasadach niż do tej pory. 

Uchwała Nr XLV/364/09 w sprawie 
stawek czynszu gruntów stanowiących 
własność Miasta i Gminy Szczawnica odda-
wanych w dzierżawę i najem na podstawie 
umów wieloletnich. 

Zmiana stawek czynszów pobieranych od 
gruntów komunalnych oddanych w dzierżawę 
lub najem następuje corocznie o przewidywa-
ny wskaźnik inflacji. Na podstawie uchwały 
Rady, jest dokonywana aktualizacja czynszów 
dzierżawnych w umowach zawartych w latach 
poprzednich. 

Ponadto stawki czynszów określone w 
uchwale, stanowią podstawę do naliczania 
czynszów w nowo zawieranych umowach. 

Na 2010 rok został przyjęty pięcioprocentowy 
wzrost stawek w stosunku do obowiązujących 
w roku 2009.  

Uchwała Nr XLV/365/09 w sprawie 
wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości. 

Uchwała została podjęta na wniosek Stowa-
rzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Szlach-
towej. Darowizna dotyczy działki, na której 
znajduje się budynek remizy OSP. Darowizna 
została przekazana w celu realizacji przez OSP 
celów statutowych w zakresie bezpieczeństwa 
publicznego. Sposób wykorzystania nieru-
chomości zgodny z celem przekazania, jest 
warunkiem trwałości umowy. 

Uchwała Nr XLV/366/09 w sprawie wyra-
żenia zgody na zbycie nieruchomości. 

Uchwała została podjęta w związku z wnio-
skiem o zakup działki. Działka ta jest położona 
w terenach osuwiskowych, przeznaczonych do 
zalesień i zadrzewień. 

Rada Miejska jest jedynym organem kom-
petentnym dla podjęcia decyzji w sprawie 
sprzedaży działki komunalnej. Sprzedaż 
omawianej działki może nastąpić jedynie w 
drodze przetargu nieograniczonego. 

Uchwała Nr XLV/367/09 w sprawie wy-
rażenia zgody na wydzierżawienie działki 
ewid. nr 175 położonej w obrębie Jaworki 
w trybie bezprzetargowym. 

W wyniku nowelizacji przepisów ustawy o 
gospodarce nieruchomościami,  uchwała Rady 
Miejskiej jest wymagana, gdy po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony 
zawierają kolejne umowy, których przedmio-
tem jest ta sama nieruchomość. 

Działka nr 175 jest położona w Jaworkach, 
była dzierżawiona przez wnioskodawcę na 
cele rolne. Uchwała pozwala na przedłużenie 
dzierżawy o kolejne trzy lata. 

Uchwała Nr XLV/368/09 w sprawie wy-
rażenia zgody na wydzierżawienie działek 
ewid. nr 182 i 219 położonych w obrębie 
Jaworki w trybie bezprzetargowym. 

W wyniku nowelizacji przepisów ustawy o 
gospodarce nieruchomościami,  uchwała Rady 
Miejskiej jest wymagana, gdy po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony 
zawierają kolejne umowy, których przedmio-
tem jest ta sama nieruchomość. 

Działki nr 182 i 219 są położone w Jawor-
kach, były dzierżawione przez wnioskodawcę 
na cele rolne od 2001 roku. Uchwała pozwala 
na przedłużenie dzierżawy o kolejne pięć lat.

Uchwała Nr XLV/369/09 w sprawie od-
dania w dzierżawę nieruchomości położonej             
w Szczawnicy. 

W wyniku nowelizacji przepisów ustawy o 
gospodarce nieruchomościami,  uchwała Rady 
Miejskiej jest wymagana, gdy po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony 
zawierają kolejne umowy, których przedmio-
tem jest ta sama nieruchomość. 

Nieruchomość, której dotyczy uchwała,  
była wydzierżawiona w 2006 oraz 2007 roku 

na rzecz wnioskodawcy z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności gospodarczej w kio-
sku handlowym stanowiącym jego własność. 

W związku z tym, iż nieruchomość na której 
jest zlokalizowany kiosk ma zostać przezna-
czona pod inwestycje związane z budową 
parkingu, został ustalony jednoroczny termin 
dzierżawy. 

Uchwała Nr XLV/370/09 w sprawie odda-
nia w użyczenie nieruchomości stanowiącej 
nie wydzieloną część działki ewidencyjnej 
nr 124/1 położoną w Jaworkach przy  ul. 
Czarna Woda 7.

W wyniku nowelizacji przepisów ustawy o 
gospodarce nieruchomościami,  uchwała Rady 
Miejskiej jest wymagana, gdy po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony 
zawierają kolejne umowy, których przedmio-
tem jest ta sama nieruchomość. 

Nieruchomość, o której mowa w uchwale, 
czyli budynek po byłej filii szkoły podsta-
wowej, była oddana w użyczenie na okres 
roku. Termin umowy który upływa z dniem 
31.12.2009 roku, dlatego dla przedłużenia 
użyczenia była konieczna uchwała Rady 
Miejskiej. 

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ 
W SZCZAWNICY 

Z 30 GRUDNIA 2009 ROKU.

Uchwała  Nr XLVI/371/09
sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej 
Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2009 Nr 
XXXII/235/08 Rady Miejskiej w Szczawni-
cy z dnia 30 grudnia 2008 roku i budżecie 
miasta i gminy na rok 2009

§ 1
1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów 
budżetowych Miasta i Gminy Szczawnica na 
rok 2009  o kwotę zł: 843 867,00 zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia  wydatków 
budżetowych Miasta i Gminy Szczawnica na 
rok 2009 o kwotę zł: 1 832 707,00 zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W wyniku zmian określonych w załączni-
ku Nr 1 i 2 zmniejszeniu ulega deficyt budżetu 
o kwotę zł: 988 840,00.

§ 2
1. Dokonuje się zmian polegających na 
zmniejszeniu przychodów budżetu o kwotę 
zł: 988 840,00 w wyniku:
     zmniejszenia przychodów pochodzących 
z pożyczek i kredytów krajowych   o kwotę 
zł:  988 840,00
2. Przychody i rozchody budżetu  Miasta i 
Gminy Szczawnica po zmianach przedstawia 
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 5
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 
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Załącznik Nr 3   do Uchwały 
Nr XLVI/371/09  z 30 grudnia  2009 r

PRZYCHODY I ROZCHODY 
BUDŻETU MIASTA i GMINY 
SZCZAWNICA NA ROK 2009

  

1. DOCHODY  OGÓŁEM:   
                 24 174 591,54zł                     
2. WYDATKI   OGÓŁEM:          
  27 490 640,33 zł     
   
3. Wynik – DEFICYT (1-2)   
  - 3 316 048,79 zł           
4. Przychody budżetu:     
  4 419 789,79 zł
  z tego:
- wolne środki – jako nadwyżka środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
j.s.t.       
  749 667,37 zł 
- przychody ze sprzedaży innych papierów 
wartościowych (emisja obligacji komunal-
nych)      
  3.400.000  zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kre-
dytów na rynku krajowym   
  270 122,42 zł
 
5. Rozchody budżetu:   
  1.103.741 zł
  z tego:
- wykup obligacji komunalnych    
  1.000.000 zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 
kredytów (WFOŚIGW)              
 103.741 zł
  
           Uchwała Nr XVLI/372/09
 w sprawie wydatków nie wygasających z 
upływem roku budżetowego 2009.

§ 1
1. Ustala się, że nie wykorzystane w 2009 
roku wydatki na realizację zadania pn. „Wy-
konanie opracowania planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Jaworek” nie  wygasają z 
upływem roku budżetowego 2009.
2. Ostateczny termin dokonania wydatków, 
o których mowa w ust. 1 ustala się na dzień  
30.11.2010 r.

§ 2
Ustala się plan finansowy wydatków, o których 
mowa w §1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do 
Uchwały Nr XVLI/372/09

WYKAZ
wydatków nie wygasających z upływem 
roku budżetowego 2009 w dziale „710”

Klasyfikacja budżetowa Określenie rodzaju wydatku
Wydatki 

w zł
Termin 

realizacjiDział Rozdział Paragraf
 

710 71004 6050 Wykonanie opracowania planu zago-
spodarowania przestrzennego Miasta i 
Gminy Szczawnica dla obrębu ewiden-

cyjnego Jaworki”

42.944 30.11.2010

   Razem: 42.944  

Uchwała Nr XLVI/373/09 
w sprawie wydatków nie wygasających z 
upływem roku budżetowego 2009.

§ 1
3. Ustala się, że nie wykorzystane w 2009 
roku wydatki na realizację zadania pn. „Wy-
konanie kompletnej dokumentacji budowlano-
wykonawczej na budowę sieci wodociągowej 
dla wsi Szlachtowa i Jaworki” nie wygasają z 
upływem 2009 roku.
4. Ostateczny termin dokonania wydatków, 
o których mowa w ust. 1 ustala się na dzień 31 
grudnia 2010 r.

§ 2
Ustala się plan finansowy wydatków, o których 
mowa w §1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały 
Nr XLVI/373/09

WYKAZ  wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2009 

Klasyfikacja budżetowa
Określenie rodzaju wydatku

Wydatki 
w zł

Termin 
realizacjiDział Rozdział Paragraf

710 71095 6050

„Wykonanie kompletnej doku-
mentacji budowlano-wykonaw-

czej na budowę sieci wodo-
ciągowej dla wsi Szlachtowa i 

Jaworki”

232 410,00 31.12.2010

   Razem: 232 410,00  

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy 
Szczawnica na rok 2010 Nr XLVI/374/09

Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 30 grudnia 2009 roku.

§  1
1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 
44.546.869 zł zgodnie z załącznikiem Nr1.
2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 
57.687.612 zł zgodnie z załącznikiem Nr2. 
3. Różnica między dochodami i wydatkami 
stanowi planowany deficyt budżetowy w 
kwocie 13.140.743 zł, który zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z wolnych środ-
ków jako nadwyżki środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu oraz przychodami 
z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek i 
kredytów -  zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 
zł: 14.244.484 zł oraz rozchody budżetu w 
kwocie zł: 1.103.741 zł  – zgodnie z załącz-
nikiem Nr 3.

§  2
Ustala się dochody i wydatki budżetu związa-
ne z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych miastu 
ustawami, jak w załączniku Nr 4.

§  3
Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawa-
nia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych i wydatki budżetu na realizację zadań 
ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z 
załącznikiem Nr 5 

§  4
Ustala się wydatki majątkowe budżetu w 
wysokości  41.786.254 zł zgodnie z załącz-
nikiem Nr 6.

§  5
Ustala się wydatki budżetu gminy obejmu-
jące planowane kwoty dotacji udzielanych z 
budżetu Miasta i Gminy Szczawnica w roku 
2010 na kwotę 2.204.353 zł  zgodnie z załącz-
nikiem Nr 7. 

§ 6
Ustala się wydatki budżetu obejmujące zada-
nia jednostek pomocniczych gminy na łączną 
kwotę 71.100 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 
1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu 
sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) – na łączną 
kwotę  38.540 zł – zgodnie z załącznikiem 
Nr 8. 

§  7
Tworzy się:
1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nie-
przewidziane w kwocie: 300.000 zł
2) rezerwę celową budżetu na dofinanso-
wanie zadań zleconych organizacjom pożytku 
publicznego na kwotę   25.000 zł
3) rezerwę celową na zabezpieczenie poten-
cjalnej spłaty udzielonego kredytu poręczenia 
dla Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komu-
nalnego w kwocie: 133.478 zł

§  8
Ustala się plany przychodów i wydatków 
zakładów budżetowych - zgodnie z załącz-
nikiem Nr 9.

§  9
Ustala się Plan przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem 
Nr 10

§  10
Przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Miasta 
i Gminy Szczawnica na lata 2010– 2020 zgod-
nie z załącznikiem Nr 11  a i b 
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§  11
1. Ustala się roczny limit dla:
a) zobowiązań na sfinansowanie planowa-
nego deficytu budżetowego na łączną kwotę 
zł: 12.896.259 z tytułu pożyczek i kredytów 
zaciągniętych na rynku krajowym 
b) zobowiązań na sfinansowanie wykupu 
uprzednio wyemitowanych obligacji komu-
nalnych do kwoty zł: 1.000.000
c) zobowiązań na spłatę wcześniej zaciąg-
niętych kredytów i pożyczek w wys. 103.741 
zł
d) zobowiązań z tytułu nowych kredytów 
lub pożyczek zaciągniętych  na sfinansowanie 
przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 
1.000.000 zł

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gmi-
ny do:
a) zaciągania kredytów i pożyczek na 
pokrycie występującego w trakcie roku niedo-
boru budżetowego do maksymalnej wysokości 
1.000.000 zł
b) lokowania w trakcie realizacji budżetu 
czasowo wolnych środków budżetowych na  
rachunkach w innym banku niż bank prowa-
dzący obsługę budżetu,
c) dokonywania zmian w planie wydat-
ków budżetu w granicach działu klasyfikacji 
budżetowej, obejmujących w szczególności: 
zmianę kwot wydatków zaplanowanych na 
dotacje, na koszty obsługi długu publicznego, 
na wynagrodzenia i pochodne oraz zmianę 
kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe
d) zaciągania zobowiązań w zakresie wy-
datków bieżących z tytułu umów, których 
realizacja w roku następnym (2011)  jest 
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 
gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku 
– na łączną kwotę 500.000 zł 
e) przekazywania kierownikom jednostek 
budżetowych uprawnień do dokonywania 
przeniesień w planie wydatków w zakresie 
wydatków bieżących w ramach rozdziału 
klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian 
wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz 
z wyłączeniem zmian wydatków majątko-
wych
3. Upoważnia się Kierowników Zakładów Bu-
dżetowych (Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Przedszkola Publicznego) do 
dokonywania w planie finansowym zakładu 
budżetowego innych zmian niż określonych w 
art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 
2104) pod warunkiem, że nie spowodują one 
zmniejszenia wpłat do budżetu oraz zwiększe-
nia dotacji z budżetu. 

§  12
1. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.
2. Ustala się szczegółowość:
1) informacji z przebiegu wykonania bu-
dżetu za pierwsze półrocze 2010 roku – co 
najmniej jak zakres szczegółowości budżetu 
w niniejszej uchwale
2) informacji o wykonaniu w I półroczu roku 
2010 planu finansowego Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej co 
najmniej w szczegółowości odpowiadającej 
planom przyjętym przez kierowników z wy-
odrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju 
zobowiązań (w tym zobowiązań wymagal-
nych).

§  13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z 
mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 
r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Małopolskiego oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica.

Uchwała Nr XLVI/375/09
w sprawie rozpatrzenia skargi nr 1/09 na 
działalność Burmistrza Miasta  i Gminy 

Szczawnica.
§  1

Po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmi-
strza Miasta i Gminy Szczawnica złożonej 
przez F.H.U „LPG” Paweł i Marcin Guszkie-
wicz i zapoznaniu się z opinią Komisji Rewi-
zyjnej Rady Miejskiej w sprawie zarzutów 
postawionych w skardze, Rada Miejska uznaje 
skargę za bezzasadną, z przyczyn określonych 
w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do 
uchwały.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodni-
czącemu Rady Miejskiej.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
(Nie zamieszczone ze względu na ich dużą 
objętość załączniki do uchwał – do wglądu w 
biurze Rady Miasta – dop. Red.).

INFORMACJA DO UCHWAŁY RADY 
MIEJSKIEJ PODJĘTEJ NA XLVI ZWY-
CZAJNEJ SESJI W DNIU 30 GRUDNIA 
2009 ROKU. 

Uchwała Nr XLVI/371/09 w sprawie zmian 
w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy 
Szczawnica na rok 2009 Nr XXXII/235/08 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 
grudnia 2008 roku i budżecie miasta i gminy 
na rok 2009. 
Zmiany budżetowe przyjęte uchwałą,  polegały 
na zwiększeniach i zmniejszeniach budżetu po 
stronie dochodów i wydatków, a ich celem 
było uporządkowanie budżetu przed końcem 
roku. 
Zmiany przedstawione w trzech załącznikach 
obejmowały: zwiększenia i zmniejszenia po 
stronie dochodów i wydatków w niektórych 
działach budżetu oraz zmiany w przychodach 
i rozchodach budżetu. 

Uchwała Nr XLVI/372/09 w sprawie  wy-
datków nie wygasających z upływem roku 
budżetowego 2009. 
Uchwała dotyczy środków budżetu Miasta i 
Gminy Szczawnica przeznaczonych na za-
płatę za wykonanie planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Jaworek. Kwota 42.944 zł 
nie mogła być wydatkowana w roku 2009, z 
powodu przedłużenia się procedury opracowa-
nia i przyjęcia planu na rok 2010, a tym samym 
uregulowania należności dla wykonawcy 
także w roku 2010. Powodem przedłużenia 
się procedury, jest uwzględnienie większości z 
wniosków zgłoszonych do założeń planu przez 
mieszkańców – właścicieli działek, podczas 
wyłożenia projektu planu do publicznego 
wglądu. 
Uwzględnienie wniosków wiąże się jednak 
ze zmianami w projekcie planu, które muszą 
być ponownie przedstawione jednostkom 
uzgadniającym, co przedłuży czas prac nad 

planem. Plan będzie jednak w możliwie 
największym stopniu uwzględniał potrzeby 
rozwojowe Jaworek.

Uchwała Nr XLVI/373/09 w sprawie wy-
datków nie wygasających z upływem roku 
budżetowego 2009. 
Uchwała dotyczy środków budżetu Miasta i 
Gminy Szczawnica, przeznaczonych na za-
płatę za wykonanie kompletnej dokumentacji 
budowlano – wykonawczej na budowę sieci 
wodociągowej dla Jaworek i Szlachtowej. 
Kwota zaplanowana w budżecie (232.410 zł) 
nie mogła być wydatkowana w roku 2009, ze 
względu na wniosek wykonawcy o przesu-
nięcie terminu oddania dokumentacji o trzy 
miesiące. Zapłata za dokumentację nastąpi 
więc w roku 2010.
Uzasadnieniem przesunięcia terminu jest prze-
dłużanie się procedur, co wynika z obszerności 
dokumentacji – przykładem jest konieczność 
wydania blisko siedmiuset decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy 
Szczawnica na rok 2010 Nr XLVI/374/09.
Uchwała Budżetowa ustala plan dochodów 
i wydatków miasta i gminy na rok 2010. 
Załączniki do uchwały budżetowej, określają 
kolejno wielkości kwot przewidzianych w 
roku 2010 w zakresie dochodów i wydatków 
w poszczególnych działach budżetu, przycho-
dów i rozchodów budżetu, planu dochodów i 
wydatków na zadania zlecone z zakresu admi-
nistracji i innych zadań zleconych ustawami, 
dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków 
na realizację zadań określonych w Miejskim 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii, wydatków majątkowych, dotacji 
dla miejskich instytucji kultury, dotacji dla 
publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz 
innych jednostek samorządu terytorialnego, 
planu przychodów i wydatków zakładów 
budżetowych, planu przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Załącznikiem do Uchwa-
ły Budżetowej jest również szczegółowa 
Prognoza kwoty długu publicznego Miasta i 
Gminy Szczawnica w latach 2010-2020. 

Uchwała Nr XLVI/375/09 w sprawie roz-
patrzenia skargi nr 1/09 na działalność 
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica 
Obowiązek rozpatrzenia skargi złożonej na 
burmistrza (wójta) nakłada na radę gminy 
ustawa Kodeks postępowania administracyjne-
go. Dokładny tryb załatwienia skargi, określa 
Statut Miasta.
Skarga, złożona przez F.H.U „LPG”, została 
zgodnie z przytoczonymi wyżej aktami praw-
nymi zbadana przez Komisję Rewizyjną Rady 
Miejskiej, która przedstawiła następnie Radzie 
Miejskiej opinię na temat zasadności zarzutów 
zawartych w skardze. 
W oparciu o opinię Komisji, na sesji w dniu 
30 grudnia 2009 roku, Rada Miejska podjęła 
rozstrzygnięcie w formie uchwały, uznając 
skargę za bezzasadną. 
Postępowanie związane z rozpatrzeniem skar-
gi, zostało przeprowadzone z zachowaniem 
terminu ustalonego w KPA, tj. w terminie 
miesiąca. 


