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MARZEC 2010

Podczas zwyczajnej sesji Rady Miej-
skiej w Szczawnicy, która odbyła się dnia 
10 lutego 2010 r. wręczone zostały przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica 
– Grzegorza Niezgodę i Przewodni-
czącego Rady Miejskiej – Kazimierza 
Zachwieję dyplomy i czeki pieniężne dla 
laureatów „Konkursu na najładniejszą 
dekorację świąteczną na terenie miasta i 
gminy Szczawnica 2009/2010”.

Przed przystąpieniem do ogłoszenia ofi-
cjalnych wyników Burmistrz Szczawnicy 
przedstawił założenia organizowanego 
cyklicznie konkursu świątecznego oraz 
przybliżył procedurę postępowania kon-
kursowego.

„W okresie świąteczno-noworocznym 
Szczawnica na tle innych miejscowości 
w powiecie nowotarskim znacząco się 
wyróżnia w zakresie świątecznego stro-
jenia zakładów pracy, domów i posesji. 
Chciałbym serdecznie podziękować za 
staranność i za zaangażowanie z jakim co-
rocznie przygotowują Państwo iluminacje 
świąteczne  (….) Wszystkim uczestnikom 
konkursu składam serdeczne gratulacje i 
zapraszam do udziału w przyszłych jego 
edycjach” – powiedział w swoim wystą-
pieniu Burmistrz – Grzegorz Niezgoda.

W dniu 19 stycznia 2010 r. został roz-
strzygnięty „Konkurs na najładniejszą 
dekorację świąteczną na terenie Miasta i 
Gminy Szczawnica w roku 2009/2010”.

Konkurs, skierowany do mieszkańców 
oraz przedsiębiorców działających na 

terenie miasta, ogłoszony został w nastę-
pujących kategoriach:

I kategoria :
- sanatoria, zakłady pracy, placówki 

gastronomiczne oraz handlowe
II kategoria :
- budynki jednorodzinne i posesje osób 

fizycznych (nie prowadzące działalności 
handlowej i gastronomicznej).

Aby zaktywizować mieszkańców 
osiedli oraz innych budynków wielo-
mieszkaniowych, w tegorocznej edycji 
konkursu wprowadzona została dodatko-
wa, III kategoria - balkony oraz okna w 
budynkach wielorodzinnych.
Oceny dekoracji świątecznych dokony-
wała Komisja Konkursowa w składzie:
• jeden przedstawiciel Klubu Towarzy-
stwa Przyjaciół Sztuk Pięknych Koło 
„Pieniny”,
• dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta i 
Gminy Szczawnica,
• jeden przedstawiciel Miejskiego Ośrod-
ka Kultury i Sportu.

Członkowie Komisji Konkursowej w 
okresie od 24 grudnia 2009 r. do �5 stycz-
nia 20�0 r. dokonywali oceny dekoracji 
świątecznych, a w dniu 06 stycznia 2010 r. 
odbyło się spotkanie wyjazdowe, podczas 
którego wytypowane zostały do udziału w 
przedmiotowym konkursie obiekty miesz-
kalne, a także zakłady pracy, placówki 
gastronomiczne oraz handlowe.

Komisja dokonując 
oceny poszczególnych 
obiektów przydzielała 
od 1-10 punktów za: 
ogólne wrażenie este-
tyczne, różnorodność 
wykorzystanych ele-
mentów dekoracji oraz 
pomysłowość i orygi-
nalność kompozycji.
 
Poprzez cykliczne or-
ganizowanie konkursu 
świątecznego Burmistrz 

pragnie zmobilizować mieszkańców do 
upiększania Szczawnicy i do podnoszenia 
jej walorów estetycznych, ponadto deko-
racje świąteczne bez wątpienia mają na 
celu podkreślenie wyjątkowej magii Świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

LISTA LAUREATÓ W KONKURSU 
NA NAJŁADNIEJSZĄ DEKORACJĘ 
ŚWIĄTECZNĄ NA TERENIE 
MIASTA I GMINY SZCZAWNICA
2009/2010

KATEGORIA I
I miejsce Przedsiębiorstwo „Uzdrowisko 

Szczawnica S.A.”, ul. Zdrojowa 26
II miejsce Zajazd „Czarda”, ul. Kunie 

�0
III miejsce Pani Elżbieta Czaja - Sklep 

Wielobranżowy „Trzy Korony”, ul. 
Główna 59

 
KATEGORIA II

I miejsce Państwo Grażyna i Andrzej 
Wierciochowie, ul. Sopotnicka 

II miejsce Państwo Bożena i Jerzy Ma-
stalscy, ul. Jana Pawła II , Szlachtowa

III miejsce Państwo Elżbieta i Janusz 
Mężyk, ul. Główna 

WYRÓŻNIENIA
1. Państwo Zofia i Stanisław Mastalscy, 

ul. Główna 
2. Pani Maria Wach, ul. Jana Pawła II , 

Szlachtowa
3. Państwo Małgorzata i Stanisław Błażu-

siak, ul. Czarna Woda, Jaworki 
4. Państwo Joanna i Mariusz Kaczorow-

scy, ul. Czarna Woda,  Jaworki
5. Państwo Helena i Józef Hamerscy, ul. 

Samorody 
6. Państwo Maria i Zbigniew Naglik, ul. 

Główna 

KATEGORIA III

WYRÓŻNIENIA
Pan Tadeusz Poremba, Os. Połoniny 3
Państwo Krystyna i Kazimierz Moskalik, 
Os. Połoniny 2

Anna Szczepaniak

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKuRSu NA NAJŁADNIEJSZĄ DE-
KORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ NA TERENIE MIASTA I GMINY 
SZCZAWNICA 2009/2010
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uchwały XLVII sesji 
Rady Miasta, z 10 lutego 2010:

uchwała Nr XLVII/376/10
w sprawie  oddania w dzierżawę nierucho-
mości położonej w Szczawnicy.     

§ �
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Szczawnicy przy ul. 
Pienińskiej o powierzchni ogólnej  38 m2 
obejmującej działkę ewidencyjną zmod. nr  
528/9.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz 
Pani Marii Jacak i Pana Walentego Jacak  pro-
wadzących działalność gospodarczą pod nazwą 
Zakład Produkcyjno Handlowy „Jacak s.c. z 
siedzibą w Szczawnicy ul. Główna 15 nieru-
chomości szczegółowo opisanej w § 1 na okres 
1 roku z przeznaczeniem jej na prowadzenie 
działalności gospodarczej. 

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

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uchwała Nr XLVII/377/10
w sprawie oddania w najem zabudowanej 
działki ewid. nr 1220/23.

§ �
Zwalnia sie z obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości 
położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej o 
powierzchni 117 m2 stanowiącej zabudowaną 
kioskiem handlowym działkę ewid. zmod. nr 
�220/23.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na 

rzecz Pani Zofii Dubiel zabudowanej kioskiem 
handlowym działki ewid. zmod. nr 1220/23 o 
powierzchni ogólnej 117 m2 na okres � roku 
celem wykorzystywania dzierżawionej nieru-
chomości pod działalność handlową.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Szczawnica
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.

uchwała Nr XLVII/378/10
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nie-
ruchomości.

§ �
Wyraża sie zgodę na sprzedaż w trybie 

przetargu ustnego nieograniczonego z zasobu 
Miasta i Gminy Szczawnica niezabudowanej 
nieruchomości stanowiącej działkę ewid. 
zmod. nr 2852/1 z obrębu 1 m. Szczawnica o 
powierzchni 0.3310 ha położoną w Szczawni-
cy przy ul. Głównej, objętą księgą wieczystą 
nr NS1T/00067390/1 prowadzoną przez Sąd 
Rejonowy w Nowym Targu Wydział V Ksiąg 
Wieczystych.

§ 2
Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie 

przetargu ustnego nieograniczonego z zasobu 
Miasta i Gminy Szczawnica niezabudowanej 
nieruchomości stanowiącej działkę ewid. 
zmod. nr 2876/14 z obrębu 1 m. Szczawnica o 
powierzchni 0.0385 ha położoną w Szczawni-
cy przy ul. Głównej, objętą księgą wieczystą 

nr NS1T/00067390/1 prowadzoną Przez Sąd 
Rejonowy w Nowym Targu Wydział V Ksiąg 
Wieczystych.

§ 3
Uchyla się Uchwałę Rady Miasta Szczawnica 

Nr VI/27/07 z dnia 28.02.2007 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na budowę kładki na rzece 
Dunajec.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Szczawnica.
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.

uchwała Nr XLVII/379/10 
W sprawie zgody na zaciąganie zobowiązań 
w zakresie wydatków bieżących przekracza-
jących rok budżetowy.

§ �
Rada Miejska wyraża zgodę na zaciąganie 

przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica 
zobowiązań w zakresie wydatków bieżących 
przekraczających rok budżetowy w zakresie 
eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na 
okres 3-ch lat tj.od 20�0 r do 20�2 r.

§ 2
Na realizacje zadania określonego w § 1 

Rada Miejska zabezpieczy środki finansowe w 
budżecie Miasta i Gminy w latach 2010-2012 
w dziale 900, rozdziale 90015 § 4270 w kwocie 
240 000,00 zł.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Szczawnica.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.

uchwała Nr XLVII/380/10
w sprawie udzielenia Powiatowi Nowotar-
skiemu pomocy rzeczowej.

§ �
1. Postanawia się udzielić Powiatowi Nowo-

tarskiemu  pomocy rzeczowej  w ramach 
realizacji zadania pn „ Przebudowa drogi 
powiatowej nr. K 1636 Krościenko n/D 
– Szczawnica   od km 5+129,08 do km 
5+914,22”.

2. Wartość pomocy rzeczowej o jakiej mowa 
w ust.1 nie przekroczy kwoty 1 510 250 
zł brutto (jeden milion pięćset dziesięć 
tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł).

3. Podstawą przystąpienia do realizacji 
pomocy rzeczowej, o której mowa w 
ust.1, będzie umowa zawarta pomiędzy 
Powiatem Nowotarskim a Miastem i Gmi-
na Szczawnica, określająca szczegółowo 
warunki udzielenia pomocy, jej przezna-
czenie i zasady rozliczenia środków.

§ 2
Źródłem pokrycia  zobowiązania o jakim 
mowa powyższego § 1 zadania będą środki 
finansowe budżetu Miasta i Gminy Szczawnica 
na 20�0 rok. 

§ 3
Traci moc uchwała Nr XLV/356/09 Rady 
Miejskiej w Szczawnicy z dnia 17.12.2009 
roku w sprawie przejęcia zadania z zakresu 
właściwości Powiatu Nowotarskiego.

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

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uchwała Nr XLVII/381/10 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
na rzecz Samorządu Województwa Mało-
polskiego.

§ �
Miasto i Gmina Szczawnica udziela pomo-

cy finansowej w kwocie 25.000 zł na rzecz 
Samorządu Województwa Małopolskiego, z 
przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów 
utrzymania Muzeum Pienińskiego im. Józefa 
Szalaya w Szczawnicy, w roku 20�0.

§ 2
Przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 

przekazanych w formie pomocy finansowej, 
o których mowa w § 1, określi odrębna umo-
wa.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.

uchwała  Nr XLVII/382/10
sprawie: zmian w uchwale Budżetowej 
Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2010 Nr 
XLVI/374/09 Rady Miejskiej w Szczawnicy 
z dnia 30 grudnia 2009  roku 

§ �
Wprowadza się zmiany  do Uchwały Budżeto-
wej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 20�0 
Nr XLVI/374/09 Rady Miejskiej w Szczawnicy 
z dnia 30 grudnia 2009 roku polegające na: 
skreśleniu w podstawie prawnej art. 24 ust. 
11, art. 165, art. 184, art. 188 ust.2 art. 195 
ust.2, art.198 i art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 
3 czerwca 2005 r o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249 poz.2014; zm. Dz.U. Nr 169 
poz.1420) i zastąpieniu go: „art.  211, art. 212, 
art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z 
art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
– Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241)”

§ 2
Skreśla się zapisy paragrafów § 1-13 zastępując 
je odpowiednio następującymi paragrafami w 
nowym brzmieniu:

§ �
Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w 
łącznej kwocie zł: 44.546.869, w tym:
1) dochody bieżące: 18.055.249 zł
2) dochody majątkowe: 26.491.620 zł
- jak w załączniku nr 1

§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 

w łącznej kwocie zł: 57.687.612 - jak w   
załączniku nr 2 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wy-
datków bieżących na łączną kwotę 
15.901.358 zł w tym: 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 
w kwocie łącznej 10.295.665 zł, z czego: 
a) wydatki na wynagrodzenia i składki 
od nich naliczane w kwocie 6.159.091 zł,  
b) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych w 
kwocie 4.136.564 zł, 

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w 
kwocie 1.224.853 zł, 

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób 
fizycznych w kwocie 2.967.672 zł, 

4) wydatki na obsługę długu publicznego w 
kwocie 954.700 zł, 

- jak w załączniku 2.1
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3. Wydatki budżetu obejmują plan wy-
datków majątkowych na łączną kwotę 
41.786.254 zł w tym: wydatki na inwe-
stycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 
41.786.254  zł, 

- jak w załączniku 2.2
z czego na wydatki inwestycyjne na programy 
finansowane z pomocy zagranicznej w łącz-
nej kwocie 12.222.585 zł, w tym ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 
kwocie 12.222.585 zł, 
- jak w załączniku 2.2.1

§ 3
1. Różnica między dochodami i wydatkami 

stanowi planowany deficyt budżetowy w 
kwocie – 13.140.743 zł, który zostanie 
pokryty przychodami pochodzącymi z 
zaciąganych pożyczek i  kredytów w 
kwocie 14.000.000 zł oraz z wolnych 
środków pochodzących z nadwyżki środ-
ków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu w kwocie 244.484 zł 

2. Ustala się przychody budżetu w łącz-
nej kwocie 14.244.484  zł i rozchody budżetu 
w łącznej kwocie 1.103.741 zł, - zgodnie z 
załącznikiem nr 3, 
3. Ustala się roczny limit dla:
a) zobowiązań na sfinansowanie planowane-

go deficytu budżetowego na łączną kwotę 
zł: 12.896.259 z tytułu pożyczek i kredy-
tów zaciągniętych na rynku krajowym 

b) zobowiązań na sfinansowanie wykupu 
uprzednio wyemitowanych obligacji 
komunalnych do kwoty zł: 1.000.000

c) zobowiązań na spłatę wcześniej zaciąg-
niętych kredytów i pożyczek w wys. 
103.741 zł

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do 
zaciągnięcia zobowiązań w kwotach 
określonych w ust. 3. 

§ 4
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 25.000zł

3) rezerwę celową na zabezpieczenie po-
tencjalnej spłaty udzielonego kredytu 
poręczenia dla Podhalańskiego Przed-
siębiorstwa Komunalnego w kwocie: 
133.478zł

§ 5 
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dochody z opłat z tytułu wydawania 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych 
Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych i Przeciw-
działania Narkomanii zgodnie z załącznikiem 
nr 4, 
2) dochody i wydatki związane z reali-
zacja zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych ustawami 
- zgodnie z załącznikiem nr 5, 
3) dochody i wydatki związane z re-
alizacja zadań wykonywanych na podstawie 
umów lub porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego - zgodnie z załącz-
nikiem nr 6

§ 6
Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty 
dotacji udzielane w roku 20�0 - jak załącznik 
nr 7.

§ 7
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. 

§ 8 
1. Ustala się plany przychodów i kosztów 

zakładów budżetowych - zgodnie z za-
łącznikiem  Nr 9

2. Z budżetu udziela się dotacji podmiotowej 
dla Przedszkola publicznego w kwocie zł 
: 667.763 

3. Upoważnia się kierowników: Miejskie-
go Zakładu Gospodarki Komunalnej  i 
Przedszkola Publicznego do dokonywania 
przesunięć w planie finansowym z wyłą-
czeniem zmian powodujących zmniejsze-
nie wpłaty do budżetu lub zwiększenie 
dotacji z budżetu.

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

§ �0 
Z budżetu udziela się dotacji podmiotowych 
dla samorządowych instytucji kultury w na-
stępujących kwotach:
1. dla Miejskiego Ośrodka Kultury w 

Szczawnicy kwota 326.350 zł, 
2. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 

Szczawnicy  kwota 135.740 zł. 
§ ��

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) dokonywania zmian budżetu w granicach 

działu wydatków: 
a) polegających na przesunięciach między 

rozdziałami planu wydatków bieżących 
w zakresie środków na uposażenia i 
wynagrodzenia ze stosunku pracy 

b) polegających na przesunięciach mię-
dzy rozdziałami w planie wydatków 
majątkowych w zakresie wydatków na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 

2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokry-
cie występującego w trakcie roku niedoboru 
budżetowego do maksymalnej wysokości 
1.000.000 zł
3) lokowania w trakcie realizacji budżetu 
czasowo wolnych środków budżetowych na 

rachunkach w innym banku niż bank prowa-
dzący obsługę budżetu,
4) zaciągania zobowiązań w zakresie wydat-
ków bieżących z tytułu umów, których      rea-
lizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna 
dla zapewnienia ciągłości działania gminy i 
termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną 
kwotę 500.000 zł 

§ �2
Ustala się szczegółowość informacji z wyko-
nania budżetu za pierwsze półrocze 2010 jak 
zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej 
uchwale.

§ �3
Przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Miasta i 
Gminy Szczawnica na lata 2010 – 2020 zgodnie 
z załącznikiem Nr 11  a i b”.

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

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z 
mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 
roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Małopolskiego.
 

uchwała Nr XLVII/383/10
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Mia-
sta i Gminy.

§  �
Ustala się dla Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica Pana Grzegorza Niezgody mie-
sięczne wynagrodzenie w wysokości :
- wynagrodzenie zasadnicze: 5.000,00 zł
- dodatek funkcyjny:    1.900,00 zł
- dodatek stażowy 11 % wynagrodzenia 

zasadniczego:        550,00 zł
-   dodatek specjalny w wysokości 30 % wy-
nagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyj-
nego:        2.070,00 zł
Łączne wynagrodzenie brutto:  
     9.520,00 zł

§  2
Traci moc Uchwała Nr XXXV/263/09 Rady 
Miejskiej w  Szczawnicy, z dnia 26 marca 2009 
roku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza 
Miasta i Gminy.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z 
mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

    Szczawnica, 22 lutego 20�0 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  

informuje, że na tablicach ogłoszeń w budyn-
ku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy 
ul. Szalaya �03 w terminie od 25 lutego 20�0 
do  18 marca 2010 r. wywieszono wykaz nie-
ruchomości stanowiących własność Miasta i 
Gminy Szczawnica przeznaczonych do :

- dzierżawy w trybie bezprzetargowym na 
rzecz wnioskodawcy :
1. działka ewid. zmod. Nr 1220/23 o po-
wierzchni 117 m2 położona w Szczawnicy 
przy ul. Głównej zabudowana kioskiem 
handlowym / kwiaciarnia / na okres � roku z 
przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
handlowo – usługowej
2. działka ewid. zmod. Nr 528/9 o powierzch-
ni 38 m2 położona w Szczawnicy przy ul. Pie-
nińskiej zabudowana kioskiem handlowym 
stanowiącym własność dzierżawcy na okres 

1 roku z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności handlowej.
3. Część działki ewid. zmod. Nr 1220/49 o po-
wierzchni 0.1550 ha położonej w Szczawnicy 
przy ul. Głównej / parking przy Dolnej Stacji 
Kolei Linowej Palenica / na okres 1 roku
4. działka ewid. zmod. Nr 4327 o powierzchni 
0.1299 ha położona w Szczawnicy przy ul. 
Sopotnicka boczna w kierunku na Niterbarg 
na okres 3 lat z przeznaczeniem pod uprawy 
rolne
- sprzedaży w trybie przetargu ustnego nie-
ograniczonego :
1. działka ewid. zmod. Nr 2876/14 o po-
wierzchni 383 m2 położona w Szczawnicy 
przy ul. Głównej / Piaski przy zjeździe do 
oczyszczalni ścieków.
- najmu w trybie przetargu ustnego nieogra-
niczonego :
1. część działki ewid. zmod. Nr 1151/2 o 
powierzchni 460 m2 obejmującej parking przy 
Al. Parkowej na okres 3 lat. 

JP/JG
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Informacja do uchwały Rady Miejskiej 
podjętej na XLVII zwyczajnej sesji w 

dniu 10 lutego 2010 roku. 

uchwała Nr XLVII/376/10 w sprawie 
oddania w dzierżawę nieruchomości poło-
żonej 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. 
Działka nr 528/9 leży przy parkingu na ul. 
Pienińskiej. Działka jest zabudowana kio-
skiem handlowym stanowiącym własność 
wnioskodawcy. Uchwała ustaliła roczny 
termin dzierżawy, ze względu na plany inwe-
stycyjne miasta, dotyczące terenu.

uchwała Nr XLVII/377/10 w sprawie od-
dania w najem zabudowanej działki ewid. 
nr 1220/23. 
Działka nr 1220/23 jest położona przy ul. 
Głównej, zabudowana kioskiem handlowym. 
Roczny termin zawarcia umowy z dotychcza-
sowym dzierżawcą, jest spowodowany poło-
żeniem działki w terenie objętym roszczenia-
mi majątkowymi dawnych właścicieli.

uchwała Nr XLVII/378/10  uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na zbycie nie-
ruchomości. 
Uchwała dotyczy niezabudowanej działki 
komunalnej położonej przy ul. Głównej 
– Piaski.  Sprzedaż działki, zgodnie z ustawą 
o gospodarce nieruchomościami, może na-
stąpić jedynie w drodze przetargu nieogra-
niczonego. 

uchwała Nr XLVII/379/10 w sprawie zgo-
dy na zaciąganie zobowiązań w zakresie 
wydatków bieżących przekraczających 
rok budżetowy. 
Uchwała umożliwia zawarcie umowy między 
Miastem i Gminą Szczawnica a Zakładem 
Energetycznym w Nowym Targu (Grupa 
Tauron) na usługi eksploatacyjne urządzeń 
oświetlenia ulicznego. Umowa  określa wy-
sokość stawek opłat za poszczególne usługi 
świadczone w ramach eksploatacji i napraw 
oświetlenia ulicznego. 
Umowa jest zawierana na okres trzech lat, 
dlatego ze względu na wymogi prawa, ko-
nieczne było podjęcie uchwały, w której Rada 
Miejska wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobo-
wiązań przekraczających rok budżetowy.  

uchwała Nr XLVII/380/10 w sprawie 
udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu 
pomocy rzeczowej. 
Uchwała została podjęta dla umożliwienia 
zawarcia umowy między Miastem i Gminą 
Szczawnica a Powiatem Nowotarskim (przy 
udziale Powiatowego Zarządu Dróg w No-
wym Targu), dotyczącej udzielenia pomocy 
rzeczowej w realizacji zadania obejmującego 
przebudowę drogi powiatowej na odcinku ul. 
Szalaya od ul. Zdrojowej do ul. Św. Krzyża, 
wraz z infrastrukturą techniczną. Szacunkowy 
koszt realizacji zadania wyniesie 2.400.000 
zł brutto, z czego Miasto sfinansuje 63% 
kosztów, a Powiat Nowotarski 37 %. 
Celem inwestycji, ma być poprawa płynności 
ruchu, komfortu użytkowania drogi i chodni-
ków oraz przeprowadzenie kompleksowego 
remontu sieci wodociągowej i kanalizacji 
burzowej na przebudowywanym odcinku. 

uchwała Nr XLVII/381/10 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej na rzecz sa-
morządu Województwa Małopolskiego. 
Uchwała dotyczy dofinansowania kosztów 
utrzymania Muzeum Pienińskiego im. Józefa 
Szalaya, poprzez przekazanie kwoty 25.000 
zł z budżetu miasta i gminy. 
Pomoc finansowa ze strony samorządu jest 
konieczna dla utrzymania cennych zbiorów 
Muzeum w dotychczasowej siedzibie,  do 
czasu przeniesienia Muzeum na nowe miej-
sce, czyli obiektu po Straży Granicznej w 
Szlachtowej. 

uchwała Nr XLVII/382/10 w sprawie zmian 
w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy 
Szczawnica na rok 2009 Nr XLVI/374/09 
z dnia 30 grudnia 2009 roku. 
Podjęcie uchwały było spowodowane no-
welizacją ustawy o finansach publicznych, 
która wprowadziła nową formę uchwał bu-
dżetowych, podejmowanych począwszy od 
� stycznia 20�0 roku. 
Zmiany w Uchwale Budżetowej, podjętej 30 
grudnia 2009 roku mają wyłącznie charakter  
techniczny i dotyczą konstrukcji Uchwały i 
jej załączników. Nie zostały wprowadzone 
żadne zmiany w stosunku do wielkości kwot 
zapisanych w budżecie i ich podziału na 
poszczególne rodzaje działalności.

uchwała Nr XLVII/383/10 w sprawie wy-
nagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy. 
W stosunku do poprzedniej uchwały usta-
lającej wynagrodzenie Burmistrza, zmiana 
nastąpiła w wynagrodzeniu zasadniczym oraz 
obligatoryjnie w dodatku stażowym (jego 
procentowa wysokość odpowiada liczbie 
lat pracy). 

Spotkania Burmistrza z mieszkańcami
27 lutego 2010r. spotkaniem z mieszkańcami Osiedli Połoniny i 

XX-lecia zakończyły się coroczne spotkania Burmistrza Szczawnicy 
Grzegorza Niezgody z mieszkańcami Miasta i Gminy Szczawnica. W 
przeciągu dwóch miesięcy br. burmistrz spotkał się z mieszkańcami 
Szlachtowej, Jaworek, Szczawnicy Niżnej, Wyżnej, Centrum oraz 
Osiedli Połoniny i XX-lecia. Pierwszym zagadnieniem poruszanym 
na zebraniach, były inwestycje zrealizowane w roku poprzednim 
w danym regionie Szczawnicy. Wśród największych wykonanych 
inwestycji, Burmistrz omówił min. budowę dróg i chodników w 
Pieninach, remont posadzki sali gimnastycznej w gimnazjum, prze-
budowę chodnika na ul. Głównej, remont drogi osiedlowej, naprawę 
ogrodzeń przy starym cmentarzu obok Urzędu Miasta i Gminy jak 
również cmentarza Szalayowskiego. Nie zabrakło również inwesty-
cji na Szlachtowej i Jaworkach jak np. przebudowa dróg na ulicach 
Czarna Woda, Berech, Kościelna, chodnika na ul. Jana Pawła II czy 
termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Szlachtowej. Kolejnym 
omawianym zagadnieniem była analiza 24 wniosków unijnych, 
realizowanych lub planowanych do realizacji przez Urząd Miasta i 
Gminy w najbliższym czasie.  Ta ogromna ilość złożonych wniosków 
unijnych, dzięki którym budżet miasta w tym roku wynosi ponad 57 
mln zł (w 2006r była to wielkość zaledwie 15 mln), to efekt pracy 
wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, dzięki 
którym realizowane są równocześnie ustawowe zadania urzędu jak 
również te wychodzące poza obowiązkowy zakres pracy. Realizo-
wanymi inwestycjami i zadaniami współfinansowanymi  ze środków 
unijnych są min. rehabilitacja i modernizacja sieci wodociągowej, 
budowa ujęć wody wraz ze stacją uzdatniania, budowa promenady 

spacerowej wzdłuż Grajcarka, odnowa centrum wsi Jaworki, moder-
nizacja budynku Kina, promocja Szczawnicy na międzynarodowym 
rynku turystycznym czy organizacja imprez kulturalnych.  Planowane 
są natomiast do realizacji m.in. projekty pod nazwą: Rewitalizacja 
Parku Dolnego w Szczawnicy, rewitalizacja Placu Dietla i ul. Zdro-
jowej, selektywna zbiórka odpadów, Internet w domach mieszkańców 
Szczawnicy, budowa parkingu w Pieninach, poprawa warunków dzia-
łalności MOPS, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, budowa 
parkingu pod Homolami, odnowa centrum wsi Szlachtowa, budowa 
sieci wodociągowej dla Szlachtowej i Jaworek z ujęciem na Czarnej 
Wodzie czy renowacja cmentarza Szlayowskiego. Kolejnym omawia-
nym punktem spotkania był budżet Miasta i Gminy Szczawnica na 
rok 2010. Bardzo istotne zagadnienie dla mieszkańców Szczawnicy,  
ze względu na rekordową w tym roku sumę wydatków przekraczającą 
kwotę 57 mln zł. W dalszej części wystąpienia burmistrz skupił się na 
porozumieniu zawartym pomiędzy Miastem i Gminą Szczawnica a 
Powiatem Nowotarskim dotyczącym przebudowy dróg powiatowych 
na terenie miasta. Również w tym temacie mówić możemy o histo-
rycznym wydarzeniu dla Szczawnicy, gdyż zakres robót oszacowany 
jest na kwotę ponad 13 mln zł, co do tej pory nie miało jeszcze w 
Szczawnicy miejsca. Ostatnim elementem wystąpienia burmistrza 
było omówienie pozostałych inwestycji i zadań realizowanych na tere-
nie gminy w bieżącym roku w tym nim. przebudowę placu targowego 
w centrum miasta, kolejny etap budowy drogi na Bereśnik i Języki, 
przebudowę dróg na Szlachtowej i Jaworkach, budowę chodników na 
osiedlach czy dofinansowanie zakupu samochodu dla straży pożarnej 
w Szczawnicy. Na zakończenie burmistrz Grzegorz Niezgoda odpo-
wiadał na pytania mieszkańców, wyjaśniając głównie niesprawdzone 
informacje głoszone przez tzw. „chodnikowych rozmówców”. 
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POSTĘPY REALIZOWANYCH 
INWESTYCJI W RAMACH 

PROJEKTÓW EuROPEJSKICH  
I KRAJOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY 

SZCZAWNICA

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

W ramach pozyskanych funduszy europejskich z Małopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013,  pozyskano 
dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Modernizacja ujęć 
wody i rurociągów przesyłowych z elementami ochrony środo-
wiska oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Szczawni-
cy”. Koszt całości zadania wynosi blisko 16 000 000,00 zł z czego 
pozyskano maksymalnie możliwe dofinansowanie w wysokości  
8 000 000,00 zł. 
W chwili obecnej ukończono budowę obiektów hydrotechnicznych na 
ujęciu Sewerynówka, zakończone zostały roboty polegające na wyko-
naniu rurociągów wody surowej łączących ujęcia Pokrzywy – Sewe-
rynówka ze stacją uzdatniania wody. Zakończono budowę zbiornika 
wody pitnej przy stacji uzdatniania wody. Obecnie trwają prace zwią-
zane z przebudową obiektów kubaturowych na ujęciu Sewerynówka 
oraz z kompleksową rozbudową budynków stacji. Kolejnym i ostat-
nim etapem robót będzie przebudowa ujęcia wody Pokrzywy oraz 
montaż o rozruch technologii (filtrów pośpiesznych) przeznaczonych 
do oczyszczania wody pitnej. Ta część zadania realizowana będzie w 
2010.  

    

  

W ramach pozyskanych funduszy europejskich z Małopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, pozyska-
no dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „ Kompleksowa 
rehabilitacja i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 
dla uzdrowiska Szczawnica”. Koszt całości zadania wynosi blisko 
9 000 000,00 zł

 W rozstrzygniętym przetargu, wyłonionym wykonawcą zo-
stała firma Ekomeks. W chwili obecnej zgodnie z harmonogramem 
zakończone zostały roboty polegające na wykonaniu rurociągów 
przysyłających wodę pitną w ulicach: Kunie, Staszowa, Flisacka,  
Sopotnicka, Główna (w rejonie Gimnazjum), Ogrodowa, Kwiatowa i 
Zielona. Odtworzone tymczasowo nawierzchnie remontowanych ulic, 

wykonane zostaną na wiosnę 2010r.  Z początkiem marca rozpoczęte 
zostaną również roboty na ulicy Szalaya, gdzie planowany termin za-
kończenia inwestycji to koniec lipca 2010r. 

W ramach rządowego programu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” 
Szczawnica pozyskała środki finansowe na budowę kompleksu 
boisk sportowych wraz z infrastrukturą. 

W ramach ww. inwestycji wykonane zostało: Boisko piłkarskie,  boi-
sko wielofunkcyjne (kosz/siatka, piłka ręczna/tenis), budynek sani-
tarno-szatniowy, ogrodzenie, oświetlenie, instalacje, przyłącza wod. 
–kan. znajdujące się przy ścieżce pieszo – rowerowej w Szczawnicy.  
          
Całkowity koszt realizacji inwestycji  – 1 245 278,39 zł
Środki pozabudżetowe-    53%
Prace budowlane zostały ukończone i odebrane. Uroczyste otwarcie 
nastąpi wiosną 2010r.           

W ramach programu Współpraca Transgraniczna otrzymano 
dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą:  „Poprawa 
jakości infrastruktury turystycznej w rejonie Pienińskiego Parku 
Narodowego” 
W dniu 15 września Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda podpisał 
umowę z Ministrem Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: 
„Poprawa jakości infrastruktury turystycznej w rejonie Pienińskiego 
Parku Narodowego” Projekt złożony przez władze Szczawnicy w 
październiku 2008r, został zaakceptowany do dofinansowania 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 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 znaj-
dujących się przy niej oraz deptak przeznaczony wyłącznie do ruchu 
pieszego. Przetarg na roboty budowlane ogłoszony został w styczniu 
2010r, otwarcie ofert nastąpiło 5 lutego 2010r. Do chwili obecnej trwają 
ustawowe procedury związane z wyłonieniem wykonawcy.

W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  
Działanie 3.3 a pozyskano dofinansowanie na realizację zadania pod 
nazwą ”Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Szczawnicy”. Łączna wartość wniosku wynosi ponad 1 000  000,00 
zł, z czego
Dotacja-  75%
Wkład własny - 25%
Istotą projektu jest rewaloryzacja budynku Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Szczawnicy. Inwestycja będzie polegała na wy-
konaniu hydroizolacji i osuszenia piwnic, wymianie stolarki okiennej 
i drzwiowej oraz remont elewacji, wymianie pokrycia dachowego, 
modernizacji sali kinowej, modernizacji kotłowni oraz rewaloryzacji 
terenu po remoncie.
W wyniku rozstrzygniętego już przetargu, prace budowlane wykonywać 
będzie firma Erbet Sp. z o.o. której plac budowy oddano 1 lutego 2010r. 
Termin zakończenia prac 31 lipca 2010r. 

 W ramach rządowego Programu „Orlik PLUS” pozyskano 
środki na realizację zadania pn.: „Modernizacja i remont infrastruktury 
związanej z ochroną środowiska na boisku sportowym i w jego obrę-
bie z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem klubu sportowego KS 
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Jarmuta Szczawnica położonego w miejscowości Szlachtowa”. Zakres  
robót  obejmował  wykonanie odwodnienia terenu przy boisku do piłki 
nożnej, wykonanie chodnika przed trybuną,  dostawę i montaż trybun 
metalowych prefabrykowanych na konstrukcji metalowej przeznaczo-
nych łącznie dla 262 osób, dostawę i montaż kolektorów słonecznych 
do cieplej wody użytkowej dla istniejącego budynku szatni , wykonanie 
ogrodzenia  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 nazwą: „ 
Odnowa centrum Wsi Jaworki”. Łączna wartość projektu wyno-
si ponad 1 000 000, 00 z czego dofinansowanie to 500 000, 00zł
Głównym celem projektu jest przywrócenie dawnych i nadanie 
nowych funkcji centrum wsi Jaworki, sprowadzenie ruchu turystycz-
nego z okolic szlaków do centrum wsi i podniesienie atrakcyjności 
turystycznej Jaworek.
W wyniku rozstrzygniętego przetargu, prace budowlane wykonywać 
będzie konsorcjum firm Rem-Bud i Budeko z Nowego Sącza,  której 
1 lutego 2010r przekazano plac budowy. Termin zakończenia prac to 
31 lipiec 2010r. 

W ramach Programu Współpraca Transgraniczna Polska – Słowacja – 
mikroprojekty - Urząd Miasta i Gminy w Szczawnicy otrzymał dofinan-
sowanie zadania pn.: „Wzmocnienie konkurencyjności pogranicza 
polsko-słowackiego na międzynarodowym rynku turystycznym”. 
Wartość całego wniosku 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 internetowej 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 
nastąpiło 26 listopada br. w siedzibie Związku Euroregion Tatry w 
obecności wójtów i burmistrzów z całego Podhala. 
W chwili obecnej ogłoszony został przetarg na wykonie tablic informa-
cyjnych oraz publikacji. Ogłoszony jest również konkurs na pamiątkę 
turystyczną ze Szczawnicy.  

W ramach Programu Współpraca Transgraniczna Polska – Słowacja 
– mikroprojekty - Urząd Miasta i Gminy w Szczawnicy otrzymał do-
finansowanie 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 
kulturalnych, warsztatów rzeźbiarskich, malarskich i muzycznych oraz 
wystaw i wernisaży szczawnickich artystów. Dodatkowo w projekcie 
zaplanowany jest zakup sprzętu umożliwiającego sprawne organizowa-
nie imprez: nagłośnienie, światła, ławeczki dla widowni itp.
W ramach podpisanej początkiem grudnia umowy, zorganizowano już 
m.in. imprezę sylwestrową pod kolejką a w chwili obecnej przygoto-
wywane są artystyczne warsztaty plenerowe. 
 

ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE  

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda końcem 
września 2009r. złożył kolejny wniosek o dofinansowanie w ramach 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 
tzw. „Schetynówka”, tym razem na przebudowę dróg, mostów i 
chodników we wsi Jaworki. 
W ramach złożonego projektu planuje się wykonanie m.in: remontu 
nawierzchni dróg i chodników na ul. Kościelna, Biała Woda, Czarna 
Woda i 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 ma-
łopolskiego. Wniosek Szczawnicy znalazł się na 41 miejscu i na liście 
rezerwowej oczekuje na dofinansowanie. Obecnie dofinansowaniem 
zostało wspartych pierwsze 29 wniosków.  
Przypomnijmy, iż w ramach tego samego programu początkiem tego 
roku Burmistrz Grzegorz Niezgoda pozyskał środki finansowe na re-
alizację zadania pod nazwą „Przebudowa węzła komunikacyjnego 
kierującego ruch do przejścia granicznego polsko – słowackiego 
oraz do Miasta Szczawnica”. Również w tym przypadku złożony 
projekt przeszedł do dofinansowania z listy rezerwowej.

Władze Miasta i Gminy Szczawnica złożyły wniosek w ramach fun-
duszy unijnych, na poprawę organizacji selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych na terenie gminy Szczawnica. Projekt złożony został 
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
działanie 7.3 Gospodarka Odpadami. 
 Aby usprawnić i utrwalić system selektywnej zbiórki od-
padów na terenie miasta i gminy Szczawnica składany projekt prze-
widuje zakupienie m.in:  śmieciarki o dużej pojemności załadowczej 
, śmieciarki o małych gabarytach mogącej obsługiwać wąskie ulice, 
samochód kontenerowy – hakowiec, pojemniki na odpady segrego-
wane oraz materiały niebezpieczne dla środowiska takie jak: baterie, 
świetlówki, sprzęt elektroniczny czy opony.
Wniosek przeszedł pozytywnie pierwszy etap oceny formalnej. Obecnie 
oczekuje na podjęcie decyzji o dofinansowanie.

 Władze Miasta i Gminy Szczawnica złożyły wniosek o 
dofinansowanie zadania pod nazwą „Internet w domach mieszkańców 
Szczawnicy”,  finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach  Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka 2007 – 2013, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – enclusion”. 
Projekt obejmuje dofinansowanie takich zadań jak m.in.:
- Koszty dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych obję-
tych projektem maksymalnie przez okres 3 lat
- Dostarczenie, instalacja oraz serwisowanie sprzętu kompute-
rowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem w gospodarstwach 
domowych wskazanych przez projektodawcę 
- Przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz korzy-
stania z Internetu 
Projekt ma na celu wyrównanie szans w dostępie do Internetu go-
spodarstw domowych o niskim stanie majątkowym. Projekt zakłada 
podłączenie Internetu na obszarach Szczawnicy, Szlachtowej i Jawo-
rek, wraz z dostarczeniem zestawów komputerowych z odpowiednim 
oprogramowaniem.
W chwili obecnej złożony projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną 
i oczekuje na decyzję o przyznaniu dofinansowania.

Władze Miasta i Gminy Szczawnica złożyły wniosek o dofinansowanie 
w ramach  Działania 6.3 B Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013, na realizację projektu p.n.: Poprawa 
warunków działalności MGOPS w Szczawnicy poprzez rozbudowę 
istniejącego budynku przy ulicy Szalaya

Projekt polega na rozbudowie istniejącego budynku Urzędu Miasta w 
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celu stworzenia siedziby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej tak aby mógł on wypełniać swe statutowe zadania. Rozbudowa 
budynku urzędu mająca na celu przeniesienia siedziby
MGOPS obejmować będzie następujące działania:
• Wykonanie robót budowlanych obejmujących roboty rozbiórkowe, 
wykonanie fundamentów, ścian, stropów, pokrycia dachowego ,
stolarki budowlanej, podłoża i pokrycia , tynków i malowania oraz 
elewacji;
• Wykonanie prac instalacyjnych wodno – kanalizacyjnych;
• Wykonanie instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej;
• Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji.
Całkowita wartość Projektu:  1 159 504,00
Dotacja z EFRR: 811 653 PLN. - 70 % dofinansowania
Projekt pozytywnie przeszedł już drugi etap oceny finansowej i obecnie 
czeka na podjęcie decyzji o dofinansowanie. 

Władze Miasta i Gminy Szczawnica wspólnie z Przedsiębiorstwem 
Uzdrowisko Szczawnica S.A starają się o pozyskanie dofinansowania na 
realizację dwóch projektów.  Pierwszy z nich pod nazwą „Rewitalizacja 
uzdrowiskowego Parku Dolnego w Szczawnicy 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 dofinansowania to 3 375 000,00. 

Drugi z projektów pod nazwą „Rewitalizacja Pl. Dietla oraz promenady 
spacerowej do pijalni wraz z elementami małej architektury uzdro-
wiskowej i przebudową pijalni wody mineralnej” polega na zagospo-
darowaniu 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 
fontanny 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 zmodernizowane zostaną 
schody na osi widokowej do Inhalatorium (ok. 350 m2).

Wnioski zostały złożone 22 grudnia 2009r. i po pierwszych ocenach 
oczekują na podjęcie decyzji o dofinansowanie 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 5.2 
złożony został  wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą „Do-
skonalenie 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 pracowników Urzędu Miasta i 
Gminy Szczawnica oraz wdrożenie usprawnień zarządczych pod-
noszących jakość obsługi klienta. Obecnie wniosek poddawany jest 
ocenie formalnej.

PLANOWANE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE  

  W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 przygotowywany jest wniosek pod nazwą „Odnowa cen-
trum wsi Szlachtowa”. W ramach składanego projektu odnowiony 

zostanie ciąg komunikacyjny w centrum Szlachtowej, wyposażony 
w elementy małej architektury. Planowany termin złożenia wniosku 
to połowa 2010 roku.  

 W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przygotowany 
jest już do złożenia wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 
Mieście i Gminie Szczawnica”. Łączny planowany koszt projektu 
wynosi ok. 850 000,00 zł i jest on pokrywany w 100% ze środków 
unijnych. 
Projekt zakłada realizację zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży 
takich jak m.in.: zawody sportowe, wycieczki turystyczne, kółka za-
interesowań z malarstwa i muzyki, konkursy wiedzy, nauka języków 
obcych. Do projektu przystąpiły wszystkie szkoły znajdujące się na 
terenie Miasta i Gminy Szczawnica. 
Wniosek złożony zostanie do 15 marca br.

 W ramach funduszy z programu Współpracy Transgranicznej Eu-
roregion Tatry, planowany jest wniosek na budowę poziomowego 
parkingu w Pieninach. W ramach projektu przewidywana jest prze-
budowa istniejącego parkingu oraz utworzenie nad nim drugiej płyty 
na wysokości jezdni. Dodatkowo wzdłuż drogi powstaną pasaże 
handlowo – usługowe oraz centrum informacji turystycznej. Zrea-
lizowana inwestycja w dużej mierze rozwiąże problem parkowania 
w Szczawnicy oraz poprawi infrastrukturę w rejonie Pienin.

 W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 planowane jest złożenie wniosku na budowę parkingu 
samochodowego w Jaworkach obok Wąwozu Homole. Planowany 
termin ogłoszenia naboru to połowa 2010r. 

W ramach Programu Współpraca Transgraniczna Polska – Słowacja 
planowane jest złożenie wniosku pn: „Budowa sieci wodociągowej 
i odcinka kanalizacji na terenie Szlachtowej i Jaworek z ujęciem 
wody na Czarnej Wodzie”. W chwili obecnej przygotowywana jest 
dokumentacja projektowa. 

W ramach działania 3.3 Instytucje Kultury schemat B Organizacja 
imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, 
MRPO na lata 2007 – 2013, planowane jest złożenie wniosku obej-
mującego organizację imprez kulturalnych na terenie Szczawnicy, 
Szlachtowej i Jaworek. Planowany termin złożenia wniosku to 
marzec 2010r.

 
W ramach działania 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturo-
wego schemat A Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów 
przestrzennych MRPO na lata 2007-2013, planowane jest złożenie 
wniosku na renowację przejętego przez miasto od parafii Szczawnica 
końcem 2009r.,  zabytkowego cmentarza szalayowskiego. Ogłosze-
nie naboru na to zadanie nastąpi w lipcu 2010r.
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REGULAmIN KONKURSU

„Turystyczna Pamiątka ze Szczawnicy”

Organizator
1. Organizatorem konkursu „Turystyczna Pamiątka ze Szczaw-

nicy”, zwanego w dalszej części regulaminu Konkursem jest Bur-
mistrz Miasta i Gminy Szczawnica zwany dalej Organizatorem.

2. Konkurs jest realizowany w ramach projektu pt. „Wzmocnienie 
konkurencyjności pogranicza polsko-słowackiego na międzyna-
rodowym rynku turystycznym” współfinansowanego przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

Cel Konkursu 
Konkurs ma na celu stworzenie projektu pamiątki turystycznej 

– symbolu turystycznego popularyzującego miejscowość turystycz-
no-uzdrowiskową Szczawnicę, która po zwielokrotnieniu będzie 
służyć, jako materiał promocyjny.

GRuPA DOCELOWA I WARuNKI uCZESTNICTWA 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób zainteresowa-
nych tworzeniem oraz projektowaniem turystycznych pamiątek z 
miejscowości oraz do organizatorów przedsięwzięć, stowarzyszeń 
i fundacji.

2. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności praw-
nych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem otrzymania 
pisemnej zgody od przedstawiciela ustawowego, w szczególności 
dotyczy to osób niepełnoletnich, które biorą udział w konkursie za 
zgodą rodzica lub opiekuna prawnego wyrażoną na piśmie (wzór 
oświadczenia określono w załączniku nr 1).

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora 
oraz członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich 
rodzin.

4. Konkurs polega na dostarczeniu do siedziby Organizatora 
projektu pamiątki turystycznej – symbolu turystycznego (np. 
maskotki) wraz z jej nazwą i opisem uzasadniającym związek ze 
Szczawnicą.

5. Projekt pamiątki turystycznej – symbolu turystycznego (np. 
maskotki) - rysunek, zarys graficzny) powinien zawierać szczegó-
łowy opis jej wykonania.

6. Do projektu można dołączyć wykonaną pamiątkę-symbol.
7. Każda praca powinna zostać oznaczona imieniem i nazwiskiem 

autora.
8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie pracy 

i wszystkich wymaganych załączników z dopiskiem „Konkurs na 
Turystyczną Pamiątkę ze Szczawnicy” na adres Organizatora: 

Sekretariat Konkursu „Turystyczna Pamiątka ze Szczawnicy” 
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica, 34-460 Szczawnica, ul. Szalaya 
103, pokój nr 17. Prace można również dostarczyć osobiście na 
podany powyżej adres.

9. Do prac zgłoszonych do Konkursu należy dołączyć:
a) wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia, której wzór określono 

w załączniku nr 2,
b) oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego - wzór określono 

w załączniku nr 1.
10. Projekty muszą być pracami autorskimi, nie nagrodzonymi 

wcześniej w innych tego typu konkursach. 
11. Dostarczone na Konkurs materiały nie podlegają zwrotowi. Z 

chwilą nadesłania prac przechodzą one na własność Organizatora, 
który przejmuje autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach 
eksploatacji do nadesłanych prac. 

Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne z prze-
kazaniem majątkowych praw autorskich do tego projektu i jego 

nazwy na rzecz Miasta i Gminy Szczawnicy na polach eksploatacji 
dotyczących:

• utrwalenia i zwielokrotnienia wszelkimi technikami,
• publicznego prezentowania,
• umieszczenia w sieci Internet,
• nieodpłatnego wprowadzenia do obrotu projektu graficznego,
• druku i produkcji materiałów informacyjnych i promocyjnych 

z wykorzystaniem projektu graficznego,
• tworzenia na jego podstawie nowych opracowań,
• zwielokrotnienia określoną techniką, w tym na nośnikach 

elektronicznych i udostępnienia osobom trzecim.
12. Nadesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem, przez osobą 

podpisującą kartę zgłoszenia, zgody na bezpłatne wykorzystywanie 
projektu przez Organizatora przez czas nieokreślony – bez uiszcze-
nia honorarium autorskiego. 

TERmIN
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2010 r. (decy-

duje data stempla pocztowego). Prace nadesłane po terminie nie 
będą brane pod uwagę w konkursie.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKuRSu NAGRODY
1. Termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2010 r.
2. Oceny prac dokona Komisja konkursowa zwana dalej Komisją 

powołana przez Organizatora.
3. Sekretarz Komisji sporządzi protokół końcowy konkursu, który 

będzie podpisany przez przewodniczącego Komisji i przekazany 
Organizatorowi.

4. Laureat i ewentualni wyróżnieni zostaną powiadomieni o 
werdykcie Komisji listownie.

5. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagrody 
zostanie podana na stronie internetowej Organizatora.

6. Osoby nagrodzone w konkursie zaproszone zostaną na uro-
czystość ogłoszenia wyników. 

7. Ogłoszenie wyników konkursu zamieszczone zostanie na 
stronie internetowej organizatora.

NAGRODY
Komisja Konkursowa przyzna Nagrody Burmistrza Miasta i 

Gminy Szczawnica.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników, po wyrażeniu przez nich zgody 

podczas rejestracji, będą przetwarzane i używane w celach pro-
mocyjno-marketingowych przy zachowaniu zasad określonych w 
ustawie o ochronie danych osobowych.

2. Ograniczone dane (imię i nazwisko oraz miejscowość) doty-
czące autorów zwycięskich prac zostaną opublikowane wraz ze 
zdjęciami prac zgłoszonych do konkursu na stronie internetowej 
Organizatora.

3. Organizator konkursu zapewnia poufność danych osobowych 
uczestników konkursu (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2 po-
wyżej).

INNE POSTANOWIENIA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przesłane mate-
riały oraz za udział w Konkursie osób nieuprawnionych.

2. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika za naru-
szenie przez niego zasad Regulaminu.

3. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz 
przygotowaniem projektu ponosi uczestnik konkursu.

4. Złożenie podpisu na zgłoszeniu stanowi oświadczenie o 
przyjęciu zobowiązań i warunków wynikających z niniejszego 
regulaminu.

(Załączniki dostępne w Urzędzie Miasta Szczawnica 
i na www.szczawnica.pl)

Informacje przygotował Sekretarz Miasta Tomasz Hurkała


