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PAŹDZIERNIK 2011

„Nie ukrywam radości i dumy z faktu, iż Szczaw-
nica ponownie znajduje się w czołówce najlepiej 
zarządzanych gmin w Małopolsce. Dobór poszcze-
gólnych kryteriów ocen – wskaźników daje pew-
ność, że czołowe miejsce jakie zajęła nasza gmina 
w rankingu świadczy o jej kompleksowym rozwo-
ju” powiedział Burmistrz – Grzegorz Niezgoda

Szczawnica – numer 1 w Powiecie Nowotarskim
Szczawnica bezapelacyjnie zwyciężyła zajmując pierwsze miejsce w 

powiecie nowotarskim oraz drugie w całym województwie małopolskim 
w rankingu gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno 
– gospodarczego. 

Z opublikowanego przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialne-
go i Administracji (MISTiA) we współpracy z Urzędem Statystycznym w 
Krakowie raportu wynika, iż spośród 179 ocenianych gmin Małopolski,  
Szczawnica ponownie znalazła się w ścisłej czołówce. 

Celem rankingu jest ocena, na podstawie danych pozyskanych przez 
system statystyki publicznej, potencjału, aktywności i wyników osiąga-
nych przez gminy województwa małopolskiego w sferze gospodarczej 
i społecznej. Opracowanie rankingu jest możliwe dzięki współpracy z 
Urzędem Statystycznym w Krakowie, który zapewnił dostęp do wiary-
godnych danych oraz przeprowadził szereg niezbędnych wyliczeń. Głów-
nym kryterium oceny poziomu rozwoju gmin był wskaźnik rankingowy 
wyliczony w oparciu o 11 wskaźników mierzących aktywność, potencjał 
oraz wyniki osiągane przez gminę w sferze społecznej i gospodarczej. 
Oznacza to, że wskaźniki których wartości mierzone były na poziomie 
gminy dotyczyły nie tylko wielkości pozyskanych środków europejskich 
na 1 mieszkańca, ale również wielkości dochodów własnych, wzrostu ilo-
ści zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, ilości udzielonych noc-
legów czy też liczby czytelników bibliotek publicznych.

Przypomnijmy iż w ubiegłym roku, w ramach Rankingu Gmin Mało-
polski, Szczawnica zajęła pierwsze miejsce w powiecie nowotarskim oraz 
czwarte w całym województwie małopolskim.

Uroczyste przekazanie działki 
pod budowę Dworka

23 września br. w Cafe Helenka, Burmistrz Grzegorz Nie-
zgoda, uroczyście podpisał akt przekazania przez Miasto i 
Gminę Szczawnica prawa użyteczności wieczystej działki na 
której wybudowany został Dworzec Gościnny Krzysztofo-
wi Mańkowskiemu działającemu w imieniu firmy Therma-
leo, finalizując tym faktem warunki umowy zawartej między 
Miastem Szczawnica a Rodziną Mańkowskich w roku 2005. 
Uroczystości towarzyszyli przedstawiciele Rady Miejskiej, 
były burmistrz Szczawnicy Roman Trojnarski, rodzina Mań-
kowskich, oraz inni znamienici przedstawiciele środowiska 
szczawnickiego. 

Przed podpisaniem aktu notarialnego, Burmistrz Niezgo-
da przypomniał, jakie były okoliczności jego powstania. We 
wspomnieniach wrócił do roku 2005, gdy podczas kadencji 
burmistrza Trojnarskiego, po wcześniejszej uchwale Rady 
Miejskiej w Szczawnicy, Miasto skorzystało z prawa pierwo-
kupu i nabyło działkę od prywatnego właściciela, na której 
stały wtedy jeszcze ruiny starego dworka. Z Rodziną spad-
kobierców hr. Stadnickiego zostało zawarte porozumienie, na 
mocy którego działka zostanie im najpierw wydzierżawiona 
przez Miasto na okres dziesięciu lat, za czynsz dzierżawny, 

który został zapłacony z góry, a następnie po spełnieniu kilku 
warunków, przekazana w użytkowanie wieczyste. Głównym 
warunkiem było wybudowanie nowego dworka, z czego Ro-
dzina się wywiązała.  – powiedział burmistrz. Budowa Dwor-
ca Gościnnego w tym roku została zakończona w całości, o 
czym można się było przekonać podczas oficjalnej prezenta-
cji w dniu 17 września br. 

Krzysztof Mańkowski w swoim wystąpieniu podkreślił 
bardzo dobrą współpracę z Miastem w dziedzinie realizacji 
umowy oraz podziękował za zaangażowanie w pracę przy 
budowie dworku. Zapewnił także uroczyście, odpowiadając 
na wątpliwości radnych, że nigdy nie ograniczy szczawnicza-
nom, ani gościom kurortu dostępu do traktów pieszych prze-
chodzących przez Park Górny  czy teren obok dworku.
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Lokalne władze fundują mieszkańcom i gościom Szczaw-
nicy kolejną atrakcję uzdrowiska, którą tym razem ma być 
sztuczna rzeka wraz z wodospadem w samym centrum miasta. 
Odkryty potok płynący z Placu Dietla wzdłuż ul. Zdrojowej, 
powstanie w ramach prowadzonych prac budowlanych dla 
projektu pn.: „Rewitalizacja placu Dietla oraz promenady 
spacerowej do pijalni w Szczawnicy wraz z elementami ma-
łej architektury uzdrowiskowej i przebudową pijalni wody 
mineralnej”.  Projekt o wartości 6 450 000 zł. dofinansowa-
ny jest z pozyskanych przez miasto w zeszłym roku środków 
unijnych. 

Sztuczna rzeka w tym miejscu, budowana jest w oparciu 
o istniejący i naturalny ciek wodny, płynący obecnie pod uli-
cą Zdrojową, Projektowane rozwiązanie nawiązuje do wcze-
śniejszych czasów rozwoju Szczawnicy, a płynący przez cen-
trum miasta potok, był jednym z elementów małej architektu-
ry. Powojenne tendencje architektoniczne, których głównym 
budulcem były stal i beton, doprowadziły do całkowitego 
przykrycia naturalnej rzeki a tym samym zabudowania tere-
nów zielonych poniżej Placu Dietla. Obecnie projektowane 
rozwiązania nawiązują do dawnej świetności uzdrowiska, 
wykorzystując jednocześnie nowoczesne technologie, prak-
tyczność i funkcjonalność.  

„Strumień z wodospadem w tej części miasta to tylko jed-
na z atrakcji, jakie wykonywane są w ramach realizowanego 
projektu. W najbliższym czasie powstaną w tym miejscu kolej-
ne równie ciekawe i oryginalne atrakcje, które niewątpliwie 
będą ozdobą naszego uzdrowiska, przyciągającą gości z całej 
Polski i Europy. Realizacja inwestycji w samym sercu uzdro-
wiska, możliwa jest dzięki wydzierżawieniu przez Uzdrowisko 
Szczawnica S.A na rzecz miasta, terenów objętych wnioskiem, 
za co w imieniu mieszkańców i gości jeszcze raz serdecznie im 
dziękuję.” – podsumowuje burmistrz Grzegorz Niezgoda 

Budujemy uzdrowisko na miarę Europy  
- strumień z wodospadem w samym centrum miasta

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu wspólnie z Mia-
stem i Gminą Szczawnica rozpoczął remont kolejnego odcinka 
ul. Głównej. Tegoroczna inwestycja obejmie odcinek drogi od 
zakończenia nowej nawierzchni wykonanej w zeszłym roku 
na wysokości dworca autobusowego do zjazdu na promenadę 
obok przystanku przy gimnazjum.  

Roboty przewidziane na ulicy Głównej, których 
wykonawcą jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo 
Drogowo-Mostowe z Nowego Targu obejmują 
m.in.: poszerzenie jezdni w celu ujednolicenia 
jej szerokości, korektę niwelety drogi, wymianę 
zniszczonych krawężników betonowych, przebu-
dowę zjazdów, wykonanie studzienek ściekowych, 
remont i wymianę odcinka sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej oraz położenie nowych warstw as-
faltu. Wartość całego zadania wynosi 937 533,93zł, 
z czego wkład Miasta i Gminy Szczawnica zabez-
pieczony jest w wysokości 500 000,00 zł. Termin 
realizacji całości zadania przewidziano do końca 
października br. 

„Remontowany obecnie odcinek drogi, jest 
kontynuacją remontów rozpoczętych w poprzednim 
roku. Zostały wówczas kompleksowo przebudowane 
odcinki drogi od Urzędu Miasta do ul. Zdrojowej 
oraz od ul. Zdrojowej do dworca autobusowego. 
Po zrealizowaniu tej inwestycji, zostanie jeszcze 
do wykonania odcinek w kierunku Pienin, który 

postaramy się zrobić w przyszłym roku. Na następne zadania 
w drodze powiatowej przygotowywana jest w tym samym cza-
sie dokumentacja techniczna, co gwarantuje systematyczne i 
ciągłe remonty nawierzchni drogi biegnącej wzdłuż naszych 
miejscowości: Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek” – dodaje 
burmistrz Grzegorz Niezgoda 

Oczekiwany remont ul. Głównej w Szczawnicy 
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BURMISTRZ SZCZAWNICY INFORMUJE

Szczawnica,  26 września  2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  in-
formuje, że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz 
na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie 
od 26 września 2011 r. do 17 października  2011r. wy-
wieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność 
Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonych do:

dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz 1. 
wnioskodawców:
działka ewid. nr 234 z obrębu Jaworki o po-−	
wierzchni 3080 m2, przeznaczona do dzierżawy 
na okres 3 lat na cele rolnicze,
działka ewid. nr 211/1 z obrębu Jaworki o po-−	
wierzchni 18576 m2, przeznaczona do dzierżawy 
na okres 1 roku na cele rolnicze,
część działki ewid. nr 708/20 położona w Szczaw-−	
nicy przy ul. Nad Grajcarkiem o powierzchni43 
m2, przeznaczona do dzierżawy na okres 3 lat na 
cele rolnicze,
działka ewid. zmod. Nr 1159/4 położona w −	
Szczawnicy przy ul. Głównej o powierzchni 398 
m2, przeznaczona na plac manewrowy dla PKS 
Nowy Targ.

W odpowiedzi na wiele próśb mieszkańców Szczawni-
cy, Szlachtowej i Jaworek dotyczących chęci skorzystania z 
darmowego Internetu i zestawów komputerowych montowa-
nych przez Urząd w ostatnim czasie, Władze Miasta i Gminy 
Szczawnica przygotowują kolejny wniosek o pozyskanie do-
finansowania.  
 Projekt obejmuje dofinansowanie takich zadań jak min.:

Koszty dostępu do Internetu•	  w gospodarstwach domo-
wych objętych projektem maksymalnie przez okres 3 lat

Dostarczenie, instalacja oraz serwisowanie sprzętu •	
komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem 
w gospodarstwach domowych wskazanych przez projek-
todawcę 

Przeprowadzenie szkoleń•	  z zakresu obsługi komputera 
oraz korzystania z Internetu 

Uczestniczyć w projekcie mogą osoby, spełniające jeden w 
poniższych warunków:

 •	 Uprawnione do otrzymania wsparcia w ramach sys-
temu pomocy społecznej - O pomoc finansową mogą 
ubiegać się rodziny, w których dochód na członka rodziny 
nie przekracza 351 zł, oraz samotnie gospodarujące o do-
chodach nie przekraczających 477zł. Niezależnie od do-
chodów, rodziny będące w potrzebie, w trudnej sytuacji 
życiowej ubiegają się i otrzymują wsparcie finansowe z 
pomocy społecznej

 •	 Uprawnione do otrzymania wsparcia w ramach sys-
temu świadczeń rodzinnych - Dochód osoby ubiegającej 

się o  zasiłek rodzinny nie może przekraczać 504 zł. na 
członka rodziny (netto, czyli po odliczeniu podatku do-
chodowego, składek  na ubezpieczenia zdrowotne ), próg 
dochodowy jest podwyższony w przypadku posiadania 
dziecka z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności i wy-
nosi 583 zł ( netto j.w. ) na członka rodziny 

 •	 Dzieci i ucząca się młodzież z rodzin w trudnej sytuacji 
materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania 
stypendiów socjalnych – dochód w rodzinie nie może 
przekroczyć obecnie  kwoty  351 zł netto na osobę mie-
sięcznie.

Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowa-•	
nym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem 
równoważnym.

Rodziny zastępcze •	

Warunkiem złożenia przez miasto projektu jest zgłosze-
nie się do niego, co najmniej 60 gospodarstw domowych. 
Zgłoszenia o przystąpieniu do projektu oraz wszelkie pytania 
proszę kierować do Sekretarza Miasta i Gminy Szczawnica 
Tomasza Hurkały lub Małgorzaty Kita osobiście w Urzędzie 
Miasta i Gminy Szczawnica lub telefonicznie pod numerem 
262 22 03 od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia 
Urzędu.  

Przypominamy, iż obecnie realizowany jest już projekt 
obejmujący montaż Internetu i zestawów komputerowych w 
110 gospodarstwach domowych Szczawnicy, Szlachtowej i 
Jaworek, którego źródło finansowania pochodzi z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Progra-
mu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, 
działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
– enclusion”.  

Składamy kolejny wniosek na darmowy Internet i zestawy 
komputerowe dla mieszkańców Miasta i Gminy Szczawnica

Pozwolenia na budowę mostów 
w Szlachtowej

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu w ramach pod-
pisanego porozumienia z Miastem i Gminą Szczawnica, przy-
gotowuje się do kolejnych inwestycji na drodze powiatowej. 
Inwestor otrzymał już pozwolenia wodnoprawne na rozbiórkę 
mostów na potoku Sielskim (obok tartaku) i potoku Grajcarek 
(w  Malinowie) oraz budowę w tym miejscu nowych obiektów 
mostowych. Pozyskano również pozwolenia na wprowadzanie 
wód opadowych i roztopowych do obydwu potoków.  Równo-
legle opracowywany jest projekt techniczny zarówno budowy 
mostów jak również dróg dojazdowych wraz z chodnikami. 
Wartość przygotowywanej dokumentacji technicznej wynosi 
700 000,00 zł. 

W ramach podpisanego w listopadzie 2009 roku porozu-
mienia pomiędzy Miastem i Gminą Szczawnica a Starostwem 
Powiatowym w Nowym Targu, zrealizowano już przebudowę 
ulicy Głównej i Szalaya wraz z chodnikami, wykonano nowe 
obiekty mostowe na potokach Czerszla i Krupianki w Szlach-
towej jak również bliźniacze mosty w Krościenku. 

„Główna ulica biegnąca przez Szczawnicę, Szlachtową i 
Jaworki już od wielu lat wymagała gruntownej przebudowy 
zarówno w zakresie nawierzchni drogowej i chodników jak 
również obiektów mostowych. Podpisane porozumienie oraz 
dobra współpraca ze starostwem powiatowym dały już pierwsze 
wymierne efekty a kolejne inwestycje na tej drodze są już w 
opracowaniu” – dodaje burmistrz Grzegorz Niezgoda 
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POSTĘPY REALIZOWANYCH INWESTYCJI W RAMACH 
PROJEKTÓW EUROPEJSKICH  I KRAJOWYCH NA TERENIE 

MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

PROJEKTY

L.P
Nazwa i wartość 

inwestycji 
Opis inwestycji

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

1.

Modernizacja ujęć wody oraz 
rozbudowa Stacji Uzdatniania 

Wody w Szczawnicy
15 135 028,93 zł

Zakończono budowę wszystkich obiektów hydrotechnicznych. Gotowe 
urządzenia czekają na zakończenie robót związanych z modernizacją sieci 
wodociągowej. Komplet dokumentów odbiorowych został przekazany do 
instytucji odpowiedzialnych za udzielenie pozwolenia na użytkowanie. 
Otwarcie nastąpi 7 października. 

2.

Kompleksowa rehabilitacja i 
modernizacja sieci kanalizacyjnej 

i wodociągowej dla uzdrowiska 
Szczawnica

7 686 000,00 zł

Projekt obejmuje kompleksową wymianę i rozbudowę przestarzałej sieci 
wodociągowej na terenie Szczawnicy. Obecnie wykonywane są przełączenia 
do nowej sieci na osiedlu XX-lecia oraz ulicach Zawodzie, Sopotnicka i Św. 
Krzyża. 

3.
Promenada spacerowa  wzdłuż 

Grajcarka
9 000 000,00 zł

Zakończono budowę promenady spacerowej wzdłuż prawego brzegu 
Grajcarka wraz z elementami małej architektury. Obecnie trwa rozliczanie 
końcowe projektu. 

4
Solarna Szczawnica 

7 116 903,86 zł

Projekt związany z dostawą i montażem kompletnych instalacji solarnych 
dla obiektów gospodarstw domowych. Wszystkie roboty zostały zakończone 
i odebrane. Trwa rozliczenie projektu.  

5

Modernizacja budynku 
Miejskiego Ośrodka Kultury w 

Szczawnicy
1 200 000, 00zł 

Został zakończony etap remontu elewacji budynku, powierzchni dachowej i 
piwnic oraz wyposażenia sali kina w sprzęt nagłaśniający, scenę i oświetlenie. 
Trwa rozliczanie wniosku

6

Rewitalizacja uzdrowiskowego 
Parku Dolnego w Szczawnicy 

wraz z elementami małej 
architektury uzdrowiskowej

4 512 400, 00 zł.

Projekt 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. Obecnie wykonywana jest infrastruktura podziemna. 
Trwają prace przy przebudowie stawu oraz przy kompozycji układu alejek.  

7

Rewitalizacja Pl. Dietla oraz 
promenady spacerowej do pijalni 

wód
6 450 000, 00 zł.

Projekt polega na zagospodarowaniu uzdrowiskowego centrum Szczawnicy, 
którego centralnym miejscem jest plac Dietla. W ramach projektu m.in. 
odkryty zostanie potok płynący pod ul. Zdrojową. Po rozebraniu pijalni 
Magdalena przygotowywane są komory technologiczne pod fontanny przy 
ZPL, trwają prace konstrukcyjne przy sztucznym potoku oraz schodach do 
Inhalatorium. 

8
Internet w domach mieszkańców 

Szczawnicy
568 700,00

W ramach projektu wykonywane jest podłączenie Internetu na obszarach 
Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek, wraz z dostarczeniem zestawów 
komputerowych z odpowiednim oprogramowaniem. Zestawy komputerowe 
z Internetem zostały zamontowane, uczestnicy przeszkoleni, projekt jest w 
trakcie realizacji.  

ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

9
Budowa poziomowego parkingu 

w Pieninach

W ramach projektu przewidywana jest przebudowa istniejącego parkingu 
oraz utworzenie nad nim drugiej płyty na wysokości jezdni. Dodatkowo 
wzdłuż drogi powstaną pasaże handlowo – usługowe oraz centrum 
informacji turystycznej. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania. 
Przygotowywane jest podpisanie umowy. 
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PROJEKTY

10
Nasze artystyczne przedszkole

50 000,00zł 

Wniosek złożony w ramach PO Kapitał Ludzki obejmujący zajęcia plastyczne, 
muzyczne i teatralne oraz wyjazdy do kina i teatru dla dzieci z przedszkola w 
Szczawnicy. Projekt w 100% finansowany ze środków unijnych, przeszedł 
pozytywnie ocenę formalną.  

11
Renowacja zabytkowego 

cmentarza i kaplicy 
Szalayowskiej w Szczawnicy 

W ramach działań przewidziano renowację istniejących grobów  i terenu 
cmentarza jak również odbudowę zniszczonej kaplicy Szalayowskiej. 
Wniosek na to zadanie złożony został do Ministra Kultury. Przeszedł 
pomyślnie pierwszy etap oceny.  

12 Odnowa centrum wsi Szlachtowa

W ramach składanego projektu odnowiony zostanie ciąg komunikacyjny 
w centrum Szlachtowej (drogi, chodniki), wyposażony w elementy małej 
architektury. Wniosek pozytywnie przeszedł wszystkie etapy oceny i został 
zakwalifikowany do dofinansowania. Trwa procedura przetargowa.  

13
Edukacja przez sztukę

50 000,00zł

Projekt zakłada organizację przez MOK w Szczawnicy warsztatów 
muzycznych dla młodzieży – naukę gry na instrumentach ludowych oraz 
estradowych. Projekt w 100% finansowany ze środków unijnych

14
Indywidualizacja nauczania w 

klasach I-III szkół podstawowych

W ramach wniosku realizowane będą zajęcia dodatkowe dla uczniów klas 
I-III szkoły podstawowej w Szczawnicy i Szlachtowej, takie jak m.in.: zajęcia 
przyrodnicze, matematyczne, językowe, informatyczne, psychoedukacyjne i 
logopedyczne. Wartość projektu to blisko 100 000 zł. w całości pokrywany 
ze środków unijnych. 

PLANOWANE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

15 Mamy równe prawa do nauki

Projekt zakłada realizację zajęć pozaszkolnych dla dzieci takich jak m.in.: 
zawody sportowe, wycieczki turystyczne, kółka zainteresowań z malarstwa 
i muzyki, konkursy wiedzy, nauka języków obcych, obozy językowe za 
granicą, wyjazdy do kina, teatru. Projekt pokrywany jest w 100% ze środków 
unijnych.

16
Budowa ujęcia wody  i sieci 

wodociągowej na Szlachtowej i 
Jaworkach 

Projekt zakłada budowę ujęć  i stacji uzdatniania wody na Czarnej Wodzie 
wraz z siecią wodociągową dla  Szlachtowej i Jaworek. Wniosek złożony 
zostanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

17

II edycja projektu „Internet 
w domach mieszkańców 

Szczawnicy

W ramach projektu planowane jest podłączenie Internetu na obszarach 
Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek, wraz z dostarczeniem zestawów 
komputerowych z odpowiednim oprogramowaniem zarówno dla 
mieszkańców jak również dla szkół

PROJEKTY ZREALIZOWANE

18
Odnowa centrum Wsi Jaworki

1 100 000, 00

Głównym celem projektu było przywrócenie dawnych i nadanie nowych 
funkcji centrum wsi Jaworki, sprowadzenie ruchu turystycznego z okolic 
szlaków do centrum wsi i podniesienie atrakcyjności turystycznej Jaworek. 

19

Promocja Szczawnicy na 
międzynarodowym rynku 

turystycznym
200 160,00

Głównym celem projektu była promocja walorów przyrodniczych 
Szczawnicy poprzez publikację albumów i folderów oraz rozmieszczenie po 
mieście tablic informujących o atrakcjach turystycznych miejscowości.  

20

Przenikanie kultur: polsko – 
słowacka wymiana środowisk 

twórczych
190 260, 00

Celem projektu było zorganizowanie na terenie Szczawnicy cyklu imprez 
kulturalnych, warsztatów rzeźbiarskich, malarskich i muzycznych oraz 
wystaw i wernisaży szczawnickich artystów jak również zakup sprzętu 
umożliwiającego sprawne organizowanie imprez: nagłośnienie, światła, 
ławeczki dla widowni itp. 



6

UCHWAŁY

Uchwały z XIII sesji Rady Miejskiej w 
Szczawnicy, z dnia 15 września 2011r.:

Uchwała Nr XIII/56/2011
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie 
darowizny.

§ 1
Wyraża się zgodę na przyjęcie darowizny nie-
ruchomości stanowiącej własność Wspólnoty 
Leśno Gruntowej w Szczawnicy, objętej De-
cyzją Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 
w Nowym Targu Rol.VII-20/55/64 z dnia 
30.12.1964 r, figurującą w operacie ewidencji 
gruntów i budynków jako niezabudowana 
działka ewid. zmod. Nr 309/8   o powierzchni 
ogólnej 0.2096 ha położona w obrębie 3, – na 
mienie komunalne na cele związane wykony-
waniem zadań własnych gminy.

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

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XIII/57/2011 
w sprawie  wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie działek stanowiących własność 
Miasta i Gminy Szczawnica  w trybie bez-
przetargowym.

§ 1
Wyraża się zgodę  na zawarcie przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Szczawnica kolejnych 
umów  dzierżawnych   następujących nieru-
chomości :

położonej w  obrębie Jaworki przy ul. 1. 
Biała Woda niezabudowanej działki ewid. nr 
234 o powierzchni 0.3080 ha

położonej w obrębie Jaworki przy ul. 2. 
Biała Woda niezabudowanej działki ewid. nr 
211/1 o powierzchni 1.8576 ha 

położonej w obrębie 1 w Szczawnicy 3. 
przy ul. Nad Grajcarkiem niezabudowanej 
części działki ewid. zmod.nr 708/20  o po-
wierzchni ok. 0.0043 ha

położonej w obrębie 1 w Szczawnicy 4. 
przy ul. Głównej niezabudowanej działki 
ewid. zmod. Nr 1159/4 o powierzchni 0.0398 
ha

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie 

na rzecz  Państwa Rozalii i Eugeniusza 1. 
Gąsienica działki ewid. nr 234  o powierzchni 
ogólnej 0.3080  na  okres 3 lat celem wyko-
rzystywania dzierżawionej  nieruchomości  
na cele rolnicze.

na rzecz Pana Mirosława Gacek działki 2. 
ewid. nr 211/1 o powierzchni 1.8576 ha na 
okres 1 roku z przeznaczeniem na uprawy 
rolne 

na rzecz Pani Katarzyny Hamerskiej 3. 
części działki ewid. zmod. nr 708/20 o 
powierzchni ok. 0.0043 ha na okres 3 lat z 
przeznaczeniem na uprawy rolne

na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji 4. 
Samochodowej Nowy Targ Sp. z o.o. ul. 
Ludżmierska 30, 34-400 Nowy Targ nieza-
budowanej działki ewid. zmod. nr 1159/4 
o powierzchni 0.0398 ha na okres 1 roku z 
przeznaczeniem na funkcjonowanie dworca 
autobusowego.

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

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XIII/58/2011 
w sprawie ustanowienia służebności drogi 
koniecznej po działce stanowiącej własność 
Miasta i Gminy Szczawnica. 

§ 1
Wyraża się zgodę na ustanowienie służeb-
ności przejazdu, przechodu i przegonu po 
działce ewid. zmod. Nr  1604/1 z obrębu 
1 m. Szczawnica o powierzchni 0.0039 ha 
objętą księgą wieczystą nr NS1T/00058805/8 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym 
Targu Wydział V Ksiąg Wieczystych utartym 
szlakiem na gruncie na rzecz każdoczesnych 
właścicieli działki ewid. zmod. Nr 1606/2 
objętej księgą wieczystą nr 120185 prowa-
dzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu 
Wydział V Ksiąg Wieczystych.

§ 2
Ustanowienie służebności następuje za jed-
norazową odpłatnością wynoszącą 619,00 
zł /słownie: sześćset dziewiętnaście złotych/ 
+ Vat.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.

Uchwała Nr XIII/59/2011 
w sprawie  ustanowienia służebności drogi 
koniecznej po działce stanowiącej własność 
Miasta i Gminy Szczawnica. 

§ 1
Wyraża się zgodę na ustanowienie służeb-
ności przejazdu, przechodu i przegonu po 
działce ewid. zmod. Nr  1604/1 z obrębu 
1 m. Szczawnica o powierzchni 0.0039 ha 
objętą księgą wieczystą nr NS1T/00058805/8 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w No-
wym Targu Wydział V Ksiąg Wieczystych 
utartym szlakiem na gruncie na rzecz każ-
doczesnych właścicieli działek ewid. zmod. 
Nr 1607 i 1608 objętych księgą wieczystą nr 
NS1T/00033464/4 prowadzoną przez Sąd 
Rejonowy w Nowym Targu Wydział V Ksiąg 
Wieczystych.

§ 2
Ustanowienie służebności następuje za jed-
norazową odpłatnością wynoszącą 619,00 
zł /słownie: sześćset dziewiętnaście złotych/ 
+ Vat.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XIII/60/2011 
w sprawie ustanowienia służebności drogi 
koniecznej po działce stanowiącej własność 
Miasta i Gminy Szczawnica. 

§ 1
Wyraża się zgodę na ustanowienie służeb-
ności przejazdu, przechodu i przegonu po 
działce ewid. zmod. Nr  1604/1 z obrębu 
1 m. Szczawnica o powierzchni 0.0039 ha 
objętą księgą wieczystą nr NS1T/00058805/8 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym 
Targu Wydział V Ksiąg Wieczystych utartym 
szlakiem na gruncie na rzecz każdoczesnych 
właścicieli działki ewid. zmod. Nr 1606/1 
objętej księgą wieczystą nr NS1T/00041928/4 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym 
Targu Wydział V Ksiąg Wieczystych.

§ 2
Ustanowienie służebności następuje za jed-
norazową odpłatnością wynoszącą 619,00 
zł /słownie: sześćset dziewiętnaście złotych/ 
+ Vat.

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

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr  XIII/61/2011
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej 
Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2011 
Nr IV/8/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy 
z dnia 30 grudnia 2010 oraz zmian w 
budżecie miasta i gminy Szczawnica na 
rok 2011.

§ 1
Zwiększa się dochody budżetu na rok 2011 o 
kwotę zł: 688.105,00 
w tym:

d o c h o d y  b i e ż ą c e  o  k w o t ę  z ł : 1) 
161.151,00

dochody majątkowe o kwotę zł: 2) 
526.954,00
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwa-
ły

§ 2
Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2011 
o kwotę zł: 8.710.911,10
w tym:

dochody majątkowe o kwotę zł: 1) 
8.710.911,10
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwa-
ły

§ 3
Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2011 o 
kwotę zł: 246.500
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwa-
ły
z czego :

Wydatki majątkowe na łączną kwotę zł: 1) 
246.500 w tym: wydatki na inwestycje i zaku-
py inwestycyjne w kwocie zł: 246.500 
- jak w załączniku 2.2
z czego na wydatki majątkowe na programy 
finansowane z pomocy zagranicznej w łącz-
nej kwocie 246.500 zł, w tym ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
w kwocie 0 zł, 
- jak w załączniku 2.2.1

§ 4
Zmniejsza się wydatki budżetu  na rok 2011 
o kwotę zł: 9.269.306,10
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwa-
ły
z czego :
1.  Wydatki bieżące na łączną kwotę zł: 
20.000,10
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w 
kwocie zł: 20.000,10 z czego: 
wydatki związane z realizacją zadań statuto-
wych jednostek budżetowych w kwocie zł: 
20.000,10
- jak w załączniku 2.1
2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 
zł: 9.249.306,00 w tym: wydatki na inwe-
stycje i zakupy inwestycyjne w kwocie zł: 
9.249.306,00
- jak w załączniku 2.2
z czego na wydatki majątkowe na programy 
finansowane z pomocy zagranicznej w łącz-
nej kwocie 8.217.106 zł, w tym ze środków 
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pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 
kwocie 6.059.873,00 zł, 
- jak w załączniku 2.2.1

§ 5
W wyniku zmian budżetowych zapisanych w 
§ 1 – 4 dokonuje się zmian w Uchwale Bu-
dżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 
2011 Nr IV/8/10 w następujący sposób:

§ 3 w pkt. 1 deficyt budżetowy w kwo-1) 
cie: „9.286.010,90” zastępuje się kwotą zł: 
”8.286.010,90” 

w § 3 pkt. 2 przychody budżetu w kwo-2) 
cie zł: „11.086.010,90” zastępuje się kwotą 
zł: „10.086.010,90” 

w § 3 pkt. 3 a roczny limit dla zobo-3) 
wiązań na sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetowego na łączną kwotę 
zł: „10.700.000”  z tytułu emisji obliga-
cji komunalnych  zastępuje się kwotą zł:  
„9.700.000”

dokonuje się zmiany brzmienia za-4) 
łącznika Nr 3, który przyjmuje oznaczenie 
załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym 
przepisami szczególnymi. 

Uchwała  Nr XIII/62/2011
w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/7/10 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 
grudnia 2010 w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na lata 2011 – 2020. 

§ 1
Dokonuje się zmian w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica 

na lata 2011 – 2020 zgodnie z załącznikiem 
Nr 1 i 2 część A do niniejszej Uchwały.

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

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała Nr XIII/63/2011
w sprawie aktualizacji „Planu Rozwoju 
Lokalnego Miasta Szczawnica na lata 
2010-2012” oraz Wieloletniego Planu In-
westycyjnego dla Miasta Szczawnica na 
lata 2009-2015”.

§ 1 
Dokonuje się aktualizacji „Planu Rozwoju 
Lokalnego Miasta Szczawnica na lata 2010 
– 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do ni-
niejszej uchwały oraz „Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego dla Miasta Szczawnica na 
lata 2009 – 2015” zgodnie z załącznikiem Nr 
2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XIII/64/2011 
w sprawie udzielenia Powiatowi Nowotar-
skiemu pomocy finansowej.

§ 1
Udziela się pomocy finansowej dla Po-1) 

wiatu Nowotarskiego w formie dotacji celowej 
w kwocie 100 000 zł (sto tysięcy) brutto, na 
realizację zadania, polegającego na  „remont 
nawierzchni drogi powiatowej Nr  K1636 
Krościenko Szczawnica od km 10+282 do 
km 11-282”.

Zasady przyznania dotacji celowej 2) 
wymienionej w ust. 1 określone zostaną 
w  umowie  zawartej  z Powiatem Nowo-
tarskim.

§ 2
Źródłem pokrycia zobowiązania, o którym 
mowa w § 1 będzie zabezpieczenie w dziale 
600 rozdz. 60014 § 6620 kwoty 100 tys. zł 
pochodzącej z dochodów i przychodów MiG 
Szczawnica w 2011r.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

Uchwała Nr XIII/65/2011                           
w sprawie rozpatrzenia skargi nr 2/2011 
na działalność Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica.

§  1
Po rozpatrzeniu skargi na działalność Bur-
mistrza Miasta i Gminy Szczawnica złożonej 
przez państwa Mariannę Wach – Gabryś i 
Stanisława Gabryś oraz po zapoznaniu się 
z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miej-
skiej w Szczawnicy 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 Przewod-
niczącemu Rady Miejskiej.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia. 

Pani Maria Węglarz z domu Szczepaniak urodziła się 09 
września 1911 roku w Szczawnicy. Tu wychowywała się, 
chodziła do szkoły, założyła rodzinę i mieszka wraz najbliż-
szą rodziną do dnia dzisiejszego. Przez całe życie wraz z 
mężem Franciszkiem zajmowali się gospodarką, z której się 
utrzymywali. Wraz z mężem wychowali 5 dzieci. Od 23 lat 
jest wdową. Pani Maria dochowała się 8 wnuków, 13 prawnu-
ków i 1 praprawnuka.

Dostojną Jubilatkę w dniu setnych urodzin odwiedziła 
delegacja szczawnickiego samorządu – Burmistrz Miasta 
i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kazimierz Zachwieja, i zastępca Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego Joanna Stychno-Ciesielka. Towa-
rzyszyli im przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w Nowym Sączu.

Jako pierwsi serdeczne życzenia zacnej Jubilatce złożyli 
przedstawiciele samorządu – 

W setną rocznicę urodzin składam serdeczne gratulacje 
oraz najlepsze życzenia dalszych długich lat w zdrowiu i 
szczęściu rodzinnym, dużo wytrwałości, nadziei i siły do po-
konywania wszelkich trudów oraz samych radosnych dni w 
gronie życzliwych, troskliwych najbliższych Pani sercu osób. 
Bardzo się cieszymy z tego, że możemy Panią odwiedzić i 
wspólnie cieszyć się z osiągnięcia tak wspaniałego wieku - 
powiedział Burmistrz Grzegorz Niezgoda wręczając Jubilatce 
kwiaty, słodki upominek oraz list gratulacyjny.

200 lat...

Okolicznościowy list, kwiaty, gratulacje i decyzję o przy-
znaniu przez KRUS comiesięcznego dodatku przekazał 
przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
w Nowym Sączu.

Po przekazaniu życzeń, gratulacji i prezentów wszyscy 
zebrani w pokoiku, w którym mieszka Dostojna Jubilatka, 
odśpiewali głośne „Dwieście lat” i wznieśli toast za Jej zdro-
wie. 

Dla Pani Marii przybycie tak wielu gości było miłym za-
skoczeniem, a zarazem wielkim przeżyciem. Była bardzo 
wzruszona i niezwykle ożywiona. 

Życzmy więc zacnej Jubilatce, jej bliskim i sobie, aby ra-
dość z życia towarzyszyła nam jak najdłużej i już nie sto, ale 
dwieście lat !!!
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Informacje przygotował sekretarz miasta

Tomasz Hurkała

Uczestnicy międzynarodowej 
konferencji z wizytą studyjną 

w Szczawnicy
Międzynarodowa konferencja pt. „Od Euroregionu „Ta-

try” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorial-
nej”, której głównym organizatorem był Związek Euroregion 
„Tatry”, stanowiła forum wymiany doświadczeń oraz opinii 
nad rolą i potencjałem Europejskich Ugrupowań Współpracy 
Terytorialnej (EUWT). 

Tematyka spotkania, które odbyło się 14 września w 
Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu, 
miała istotne znaczenie w kontekście podjętych przez Eurore-
gion „Tatry” prac związanych z utworzeniem na polsko-sło-
wackim pograniczu pierwszego, europejskiego ugrupowania 
współpracy terytorialnej jako nowatorskiego instrumentu 
wspierającego rozwój terytorialny, który wzmacnia skutecz-
ność polityki oraz jest użytecznym narzędziem przy wdraża-
niu międzynarodowych przedsięwzięć.

W celu zobrazowania potencjału samorządów pogranicza 
polsko-słowackiego 15 września uczestnicy konferencji udali 
się z wizytą studyjną do wybranych gmin polskich i słowackich 
celem  zapoznania się z ich dotychczasowymi osiągnięciami w 
zakresie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej.

Na trasie wizyty studyjnej nie mogło zabraknąć pieniń-
skiego uzdrowiska - Szczawnicy, która w 2009 r. zajęła 11. 
miejsce w Polsce oraz  pierwsze w Małopolsce w pozyskiwa-
nia środków unijnych.

Uczestników wizyty powitał przy dolnej stacji Kolei Li-
nowej Palenica Burmistrz Szczawnicy – Grzegorz Niezgoda, 
który przybliżył uczestnikom spotkania główne założenia 
powstałej inwestycji – projektu współfinansowanego przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.
„Promenada spacerowa, biegnąca wzdłuż prawego brzegu 

potoku Grajcarek od dolnej stacji Kolei Linowej Palenica aż do 
Pienin jest prawdopodobnie najdłuższym deptakiem w Polsce 
 i liczy blisko 2 km. Wzbogacona została w elementy małej 
architektury, ozdobną roślinność, oświetlenie oraz trzy most-
ki łączące ją ze ścieżką pieszo-rowerową po drugiej stronie 
potoku. Inwestycja była częścią projektu transgranicznego, 
realizowanego wspólnie ze słowacką gminą Leśnica, która 
na swoim terytorium wybudowała dom kultury” – powiedział 
Burmistrz  a następnie zaprosił blisko 40 osobową grupę do 
wspólnego spaceru wzdłuż nowopowstałej promenady.

W wyjeździe studyjnym uczestniczyli przedstawiciele pol-
skich i słowackich samorządów pogranicza, władz regional-
nych, ekspertów z Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów 
- który reprezentował Hiszpan - Alfonso Alcolea Martínez, 
Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych, dzia-
łających już Europejskich Ugrupowań Współpracy Teryto-
rialnej oraz przedstawiciele euroregionów i podmiotów przy-
gotowujących się do powołania EUWT.

Jaworki z nową 

nawierzchnią drogi
Rozstrzygany jest właśnie przetarg 

na remont drogi o długości ponad 
1 km na ul. Pod Homolami w Ja-
workach na odcinku od wjazdu na 
„Stare” aż do rozjazdów na ul. Biała 
i Czarna Woda. W zeszłym 
roku, wzdłuż przeważającej 
części tego odcinka drogi, 
powstał długo oczekiwany 
chodnik, który znacznie 
poprawił bezpieczeństwo 
zarówno pieszych jak i po-
jazdów mechanicznych w 
tym rejonie. Kompleksowa 
modernizacja odtworzonej 
nawierzchni asfaltowej, 
będzie dopełnieniem zre-
alizowanej w zeszłym roku 
inwestycji.

Roboty budowlane obej-
mują wykonanie ścięcia 

poboczy, regulację studzienek ście-
kowych oraz wykonanie nawierzch-
ni z betonu asfaltowego na całej 
długości wraz z uzupełnieniem po-
boczy kruszywem.  Miasto i Gmina 
Szczawnica przekazuje na to zadanie 
100 000, 00 zł, jako zabezpieczenie 
wkładu własnego, resztę zabezpiecza 
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym 
Targu jako wykonawca inwestycji.  

Pożądany termin zakończenia robót 
jest przewidziany na 30 października, 
2011 r.

„Realizowany obecnie odcinek 
drogi, jest kontynuacją remontów 
rozpoczętych w poprzednim roku, 
dzięki czemu Jaworki już w 100% 
będą posiadać nową nawierzchnię 
asfaltową na drodze powiatowej. 
Ten odcinek drogi był dla nas szcze-

gólnie istotny, głównie ze 
względu na natężony ruch 
turystyczny skierowany do 
Wąwozu Homole czy Rezer-
watu Biała Woda. Atrakcyjne 
centrum wsi, bezpieczny 
chodnik do Homoli oraz 
nowa nawierzchnia drogi 
głównej znacznie popra-
wiają nie tylko wizerunek 
Jaworek ale głównie kom-
fort oraz bezpieczeństwo ich 
mieszkańców oraz gości”  
– dodaje burmistrz Grzegorz 
Niezgoda 


