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LISTOPAD 2008

WŁADZE SAMORZĄDOWE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA
ZAPRASZAJĄ DO WZIĘCIA UDZIAŁU W OBCHODACH 

ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 2008 R. 

11 listopada 2008 r. /WTOREK/

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY  P. W. ŚW. WOJCIECHA B.M.
Godz. 10.00 - Msza Święta za Ojczyznę.                 
Godz. 11.00 - przemarsz uczestników uroczystości pod Pomnik Pamięci Narodowej w Parku Dolnym

POMNIK PAMIĘCI NARODOWEJ W PARKU DOLNYM
Godz. 11.15
-   odegranie Hymnu Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
- Apel Poległych o Wolność i Niepodległość Polski prowadzony przez Członków Oddziału Pienińskiego Związku 

Podhalan w Szczawnicy 
-  wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczawnicy
-  złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Poległych
-  montaż słowno-muzyczny pt. „Ta co nie zginęła” 

opracowanie :  Pani Jadwiga Piotrowska, Pani Wioletta Sypek, Pani Małgorzata Wiercioch, Pani Anna 
Manowska
wykonanie: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy 
/w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych montaż słowno-muzyczny przedstawiony zostanie  
w Kościele Parafialnym p. w. św. Wojciecha B. M. bezpośrednio po Mszy Świętej/

Wartę honorową pod Pomnikiem pełnią funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

KINO „ PIENINY”
Godz. 15.00 - film dla dzieci i młodzieży /wstęp bezpłatny/

DOM „NAD ZDROJAMI” – PLAC DIETLA
Wystawa pt. „Dzieje Polski w malarstwie Jana Matejki” - XIX w. heliograwiura /wstęp bezpłatny w godzinach  
od 9.00 do 17.00/ 
organizator wystawy: Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya w Szczawnicy 

Burmistrz Miasta i Gminy    Przewodniczący Rady Miejskiej

        /-/ Grzegorz Niezgoda                    /-/Kazimierz Zachwieja
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Szczawnica, 31 października 2008 r.

Burmistrz Miasta Szczawnica  in-
formuje, że na tablicach ogłoszeń w bu-
dynku Urzędu Miasta i Gminy Szczaw-
nica przy ul. Szalaya 103 w terminie od 
31.10.2008 r. do 20.11.2008 r. wywie-
szono wykaz nieruchomości stanowią-
cej własność Miasta i Gminy Szczawni-
ca przeznaczonych do:

1. Zamiany na rzecz wnioskodaw-
ców :

Działek ewid. nr 267/2 i 282/1 o 
powierzchni ogólnej 0.9679 ha poło-
żonych w Jaworkach /Bukowinki/  na 
działkę ewid. nr 268/4 o powierzchni 
0.9679 ha.

Szczawnica, 31 października 2008 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nica  informuje, że na tablicach ogło-
szeń w budynku Urzędu Miasta i Gmi-
ny Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w 
terminie od 31.10.2008 do 20.11.2008 
r. wywieszono wykaz nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta i Gminy 
Szczawnica przeznaczonych do :

1. Przekazania w drodze darowi-
zny na rzecz Województwa Małopol-
skiego :

•	działek ewid.  nr  484/1, 485, 483/1, 
483/3 i 486 o powierzchni 0.4384 ha z 
obrębu Szlachtowa z przeznaczeniem 
na budowę Skansenu Pienińskiego wraz 
z parkingiem

2. sprzedaży w trybie bezprzetar-
gowym na rzecz najemców :

•	lokalu mieszkalnego nr 25 w bu-
dynku wielorodzinnym  nr 1 na os. XX-
lecia w Szczawnicy

•	lokal mieszkalny nr 9 w budynku 
wielorodzinnym nr 4 na os. XX-lecia w 
Szczawnicy

3. dzierżawy w trybie bezprzetar-
gowym na okres 1 roku części działki 
ewid. nr 1220/26 o powierzchni 52m� 
położonej w Szczawnicy przy  ul. 
Głównej z przeznaczeniem na działal-
ność handlową.

4. dzierżawy w trybie bezprzetar-
gowym na okres3 lat część działki ewid. 
zmod. nr 528/26 o powierzchni 172 m� 
z przeznaczeniem na 14 miejsc postojo-
wo parkingowych dla Zrzeszenia Trans-
portu Oddział w Szczawnicy ul. Główna 
212.

JP/JG

Remont drogi powiatowej 
- na zakręcie…

Władze Samorządowe Szczawnicy 
już podczas wakacji tego roku podpi-
sały porozumienie z Powiatem Nowo-
tarskim na przebudowę i remont drogi 
obok Centrum Kształcenia i Wycho-
wania OHP w Szczawnicy. Remont 
miał objąć remont sieci wodociągo-
wej i kanalizacji burzowej, wymianę 
nawierzchni drogi i budowę nowego 
chodnika. Niestety negocjacje z właś-
cicielami gruntów przylegających do 
drogi o udostępnienie terenu na chod-
nik w pasie gęstej zabudowy miesz-
kaniowej nie przyniosły rezultatu. W 
tej sytuacji Powiatowy Zarząd Dróg 
zdecydował się na budowę chodnika 
po drugiej stronie drogi gdzie zabu-
dowa nie występuje.  I choć inwesty-
cja drogowa w tym miejscu jest jak 
najbardziej zasadna, bo poprawiłaby 
bezpieczeństwo na tym krętym od-
cinku drogi, na skutek braku zgody 
mieszkańców na budowę chodnika 
nie do końca spełni przyjęte założe-
nia. Tym niemniej Miasto i Gmina 
Szczawnica i Powiatowy Zarząd Dróg 
zdecydowały się to przedsięwzięcie 
realizować. W tym celu już w miesią-
cu sierpniu 2008 r. te dwie jednostki 
podpisały porozumienie o wspólnej 
realizacji inwestycji. Przedmiotem za-

wartego porozumienia jakie zawarte 
zostało w dniu 21 sierpnia 2008r przy 
udziale Powiatowego Zarządu Dróg, 
jest udzielenie przez Miasto i Gmi-
nę  Szczawnica Powiatowi Nowotar-
skiemu pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej na realizację zadania 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr K1636 Krościenko – Szczawnica 
– przebudowa ul. Szlachtowskiej. Dla-
czego Urząd Miasta zdecydował się 
podpisać porozumienie z Powiatem 
Nowotarskim? Droga, o której mowa 
jest drogą powiatową i to powiat od-
powiada za należyte jej utrzymanie 
jak również remont nawierzchni, ale 
ze względu na brak wystarczających 
środków w budżecie  powiatu, gminy 
wspierają remonty i przebudowy dróg 
z własnych środków. Pomimo podpi-
sania porozumienia w dniu 28.10.2008 
r. dopiero teraz (po wcześniejszych 
nieudanych przetargach) udało się wy-
łonić w drodze przetargu wykonawcę 
na wykonanie w/w zadania, którym 
zostało– Podhalańskie Przedsiębior-
stwo Budowlane, z którym umowa 
podpisana została 03.11.2008r. Ter-
min realizacji zadania ustalony został 
na dzień 15.12.2008 r. Nie mając żad-
nego wpływu na termin realizacji in-
westycji liczymy jedynie na Państwa 
wyrozumiałość i łagodną pogodę, 
która terminowo pozwoli zakończyć 
przebudowę drogi. 

Stan postępu inwestycji Miasta Szczawnica  
i Gminy na dzień 28.10.2008r.

	Burmistrz Miasta i Gminy zlecił Panu Tadeuszowi Wierciochowi prowadzą-
cemu działalność gospodarczą: Usługi Budowlane i Inżynieryjne Produkcja 
Materiałów Budowlanych z siedzibą: ul. Słoneczna 14, 34-440 Kluszkowce, 
wykonanie przebudowy ul. Maćka zza Ławy. Całkowity koszt wyniósł  
25 000,00 zł brutto. Roboty zostały zakończone.

	Burmistrz Miasta i Gminy zlecił Panu Tadeuszowi Wierciochowi pro-
wadzącemu działalność gospodarczą: Usługi Budowlane i Inżynieryjne 
Produkcja Materiałów Budowlanych z siedzibą: ul. Słoneczna 14, 34-440 
Kluszkowce, wykonanie zabezpieczenia korpusu drogi ul. Staszowa w 
Szczawnicy. Całkowity koszt wyniósł 17 000,00 zł brutto.

	Burmistrz Miasta i Gminy zlecił Panu Tadeuszowi Wierciochowi pro-
wadzącemu działalność gospodarczą: Usługi Budowlane i Inżynieryjne 
Produkcja Materiałów Budowlanych z siedzibą: ul. Słoneczna 14, 34-440 
Kluszkowce, wykonanie poręczy ochronnej o dł. 49 mb z rur stalowych 
na Szlachtowej (Sielskie). Całkowity koszt prac wyniósł 12 000,00 zł 
brutto.

      Ponadto: 
	trwają prace na ul. Św. Krzyża na odcinku od Urzędu Miasta i Gminy 

Szczawnica w stronę ul. Połoniny na odcinku 365m, polegające na kom-
pleksowej przebudowie ulicy.
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA
OGŁASZA KONKURS NA  STANOWISKO   

PRACY - STRAŻNIKA MIEJSKIEGO   
 /1 etat /

I. Nazwa i adres jednostki : Straż Miejska Szczawnica,  
34 - 460 Szczawnica, ul. Szalaya 84

II. Określenie stanowiska urzędniczego: Strażnik miejski 
- aplikant

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem :                  
1.Wymagania niezbędne :
a) obywatelstwo polskie
b) ukończone 21 lat
c) korzystanie z pełni praw publicznych 
d) wykształcenie co najmniej średnie 
e) nienaganna opinia 
f) pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym
g) niekaralność sądowa
h) uregulowany stosunek do służby wojskowej.

2.Wymagania dodatkowe oraz cechy osobowościowe :
a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
b) odporność na stres,
c) umiejętność analitycznego podejścia do problemów,
d) umiejętność i doświadczenie w pracy w grupie,
e) zdecydowanie i samodzielność w działaniu,
f) zachowanie życzliwości w kontaktach z obywatelami, 

podwładnymi, przełożonymi i współpracownikami 
g) dyspozycyjność,
h) kreatywność, skrupulatność, terminowość, cierpliwość,
i) poczucie odpowiedzialności,
j) posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień np. 

prawo jazdy  
k) gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
1.  Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2.  Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego 

- w zakresie określonym w przepisach o ruch drogowym,
3.  Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie 

ratowania życia  i zdrowia  obywateli, pomocy w usuwaniu 
awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz in-
nych miejscowych zagrożeń,

4.  Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub inne-
go podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zda-
rzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem 
śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, 
a także ustalanie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,

5.  Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczno-
ści publicznej,

6.  Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w 
ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

7.  Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień 
lub miejsca ich zamieszkania , jeżeli osoby te zachowaniem 
swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym , 
znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub 
zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób ,

8.  Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach 
zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach 
mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i 
wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie 
w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i 
organizacjami społecznymi,

9.  Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościo-
wych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,

Zadania realizowane są w czasie służby patrolowej w miej-
scu i czasie zgodnie z wytycznymi postawionymi na codzien-
nej odprawie zadaniowej.

V. Wymagane dokumenty:
1. życiorys zawodowy ze zdjęciem,
2. list motywacyjny,
3. oświadczenie o niekaralności,
4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane 
    wykształcenie i kwalifikacje,
5. kopie świadectw pracy,
6. dowód osobisty (kopia )

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z do-
piskiem „Konkurs na Strażnika Miejskiego”  w  terminie  
do  dnia 20 listopada 2008 r .

- osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy  Szczawnica ul. 
Szalaya 103,  sekretariat pok. nr 10,

- lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczawni-
cy ul. Szalaya 103,  34-460 Szczawnica.

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym ter-
minie, nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, 
szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu 
kariery zawodowej ) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z ustawą z dnia 
29.08.1997r, o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002. 
Nr 101 , poz. 926 ) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracow-
nikach samorządowych (Dz. U. z 2001 . Nr 142, poz. 1593 z 
póź . zm.)”. 

VI. Informacje dodatkowe :

1. kandydaci zostaną listownie powiadomieni o terminie 
konkursu ,

2. więcej informacji na temat konkursu pod numerem tele-
fonu ( 018 ) 262 22 03.

Szczawnica, dnia 29 październik 2008  r.

Nowe lokale – Nowi lokatorzy
W dniu 27.10.2008 r  dwie rodziny z terenu naszego 

miasta po raz pierwszy obejrzały przyznane im odre-
montowane lokale mieszkalne znajdujące się w budynku 
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zdrojowa 2 w Szczaw-
nicy. Spośród 7 złożonych wniosków o przydział lokalu 
mieszkalnego Komisje Rady Miejskiej w Szczawnicy po-
zytywnie zaopiniowały dwa wnioski rodzin pozostających 
w trudnej sytuacji życiowej.

Mieszkania te o powierzchni użytkowej 29 m� i 42 m�,  
przed oddaniem nowym najemcom zostały na zlecenie 
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica odremontowane 
na łączna kwotę 54.014,35 zł.   
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Rada Miejska w Szczawnicy podczas XXVIII sesji w 
dniu 30 października br. podjęła uchwały:

Uchwała Nr XXVIII/203/08
w sprawie zamiany działki stanowiącej własność Mia-

sta i Gminy Szczawnica. 
§ �

1. Wyraża się zgodę na zamianę niezabudowanej działki 
ewid. nr 267/2 o powierzchni 0.3679 ha z obrębu Jaworki, 
i działki ewid. nr 282/1 o powierzchni 0.6000 ha z obrębu 
Jaworki zabudowanej budynkiem gastronomicznym, obję-
tej księgą wieczystą nr 89078 stanowiących własność Mia-
sta i Gminy Szczawnica, na niezabudowaną działkę ewid. 
nr 268/4 o powierzchni 0.9679 ha z obrębu Jaworki, objętą 
księgą wieczystą nr NS1T/00125351/1 stanowiącą włas-
ność  Pana Ryszarda Barnaś s. Romana i Michaliny, Lu-
cjana Malinowskiego s. Władysława i Zofii oraz Tadeusza 
Turskiego s. Józefa i Marii na zasadzie wspólności łącznej 
wspólników spółki cywilnej  „Arena Narciarska Jaworki 
– Homole”.
2. Różnica wartości zamienianych nieruchomości  regu-
lowana będzie w formie dopłat.

§  �
Koszty sporządzenia umowy notarialnej, wpisu do ksiąg 
wieczystych oraz opłaty sądowej ponoszą solidarnie 
wspólnicy Spółki „Arena Narciarska Jaworki Homole” w 
osobach Pana Ryszarda Barnasia, Lucjana Malinowskie-
go, Tadeusza Turskiego.

§  �
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy  Szczawnica.

§  4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXVIII/204/08
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/174/08 Rady 
Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 czerwca 2008 r  w 
sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kra-
kowie na finansowanie inwestycji pn. „Termoizolacja 
Publicznego Gimnazjum w Szczawnicy”. 

§ �
Dokonuje się zmiany zapisu § 2 w Uchwale Nr 
XXIV/174/08 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie na finansowanie inwestycji pn. „Ter-
moizolacja Publicznego Gimnazjum w Szczawnicy”  po-
przez skreślenie dotychczasowej treści zapisu i zastąpienie 
go nowym brzmieniem: „Spłata pożyczki nastąpi w latach 
2009 – 2010 z dochodów własnych budżetu gminy”.

§ �
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Szczawnica.

§ �
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uchwała Nr XXVIII/205/08
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określe-
nia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

§ �
1. Miasto i Gmina Szczawnica postanawia wyemito-
wać 2 (dwie) serie obligacji na okaziciela w łącznej licz-
bie 540 (pięćset czterdzieści) sztuk o wartości nominalnej 
10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę 
5.400.000 zł (pięć milionów czterysta tysięcy złotych).
2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Emitowane obligacje będą obligacjami nie zabezpie-
czonymi.
4. Emisja obligacji nastąpi poprzez skierowanie pro-
pozycji nabycia do indywidualnych adresatów w liczbie 
mniejszej  niż 100 osób.
5. Emitowane obligacje nie będą miały formy dokumen-
tu.

§ �
Środki uzyskane z emisji obligacji zostanę przeznaczone 
na zadania w zakresie infrastruktury komunalnej:
1. Rehabilitacja i modernizacja sieci wodociągowej 
2. Rozbudowa i modernizacja ujęć i stacji uzdatniania 
wody
3. Rozbudowa i modernizacja dróg gminnych

§ �
1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących se-
riach 
       a) Seria A - obligacje 7 – letnie na kwotę 2.000.000 zł, 
nie później niż do dnia 20 grudnia 2008 r.
       b) Seria B - obligacje 8 – letnie na kwotę 3.400.000 zł, 
nie później niż do dnia 30 grudnia 2009 r.
2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nomi-
nalnej określonej w  § 1 ust. 1 uchwały.
3. Wydatki związane z organizacją emisji zostaną pokry-
te ze środków budżetu Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 4
Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą opro-
centowania zostaną pokryte ze środków budżetu Miasta i 
Gminy Szczawnica, w latach 2008 – 2016.

§ 5
1. Obligacje zostaną wykupione przez Miasto i Gminę 
Szczawnica w następujących terminach:
a) obligacje serii A po upływie 7 lat od daty emisji,
b) obligacje serii B po upływie 8 lat od daty emisji,
2. Jeżeli termin wykupu obligacji określony zgodnie z 
ust.1 przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy, wykup 
obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
3. Wykup obligacji następować będzie po cenie równej 
wartości nominalnej obligacji.
4. Dopuszcza się nabycie przez Miasto i Gminę Szczaw-
nica obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w 
celu ich umorzenia. 

§ 6
1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, każdorazo-
wo ustalane przed rozpoczęciem każdego kwartalnego (3 
– miesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa 
oprocentowania – WIBOR 3M, powiększona o marżę dla 
inwestorów.
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2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach 
kwartalnych (3 – miesięcznych) liczonych od daty emisji, 
co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji. Je-
żeli termin wypłaty przypadnie w sobotę lub dzień usta-
wowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w 
najbliższym dniu roboczym.

§ 7
Czynności związane z emisją obligacji, ich zbywaniem i 
wykupem oraz wypłatą oprocentowania  zostaną powie-
rzone  Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Szczawnica, który jest upoważniony do dokony-
wania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia 
świadczeń wynikających z obligacji.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ma-
łopolskiego.

Informacja do uchwał Rady Miej-
skiej podjętych na XXVIII sesji w 
dniu 30 października 2008 roku.

Uchwała Nr XXVIII/203/08 w spra-
wie zamiany działki stanowiącej włas-
ność Miasta i Gminy Szczawnica. 
Z wnioskiem o dokonanie zamia-
ny działek ewid. nr 267/2 i 282/1 za 
działkę nr 268/4 wystąpiła spółka 
cywilna  „Arena Narciarska Jaworki 
– Homole”. 
Zamiana działek uzyskała akceptację 
Rady Miasta poprzedniej kadencji, w 
związku z czym zostały podjęte czyn-
ności zmierzające do przygotowania 
dokumentów niezbędnych do zawar-
cia notarialnej umowy zamiany (wy-
dzielenie działek, wycena).  W planie 
zagospodarowania ww. działki leżą w 
terenie przeznaczonym pod realizację 
usług turystyczno sportowych i re-
kreacji. Poprzez zamianę działek, po-
wstaną optymalne warunki, pozwala-
jące Spółce na zaciąganie zobowiązań 
finansowych służących wykonaniu 
planowanych inwestycji. Obecnie, bu-
dynki stacji narciarskiej oraz budynek 
gastronomiczny, są zlokalizowane na 
działkach miasta i gminy.  

Uchwała Nr XXVIII/204/08 w 
sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXIV/174/08 Rady Miejskiej w 
Szczawnicy z dnia 30 czerwca 2008r  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie na finansowanie inwe-
stycji pn. „Termoizolacja Publicz-
nego Gimnazjum w Szczawnicy”.
Uchwała dokonała doprecyzowania 
zapisu obowiązującej Uchwały Nr 
XXIV/174/08 w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie na  finansowanie 
inwestycji pn. „Termoizolacja Publicz-
nego Gimnazjum  w Szczawnicy”.  
Zmiana została dokonana na życzenie 
pożyczkodawcy, który posiada takie 
uprawnienie na etapie kompletowa-
nia dokumentów.  Zmiana w uchwale, 
polega na doprecyzowaniu terminu 
spłaty pożyczki (lata 2009 – 2010) 
oraz źródła spłaty (dochody własne 
budżetu).

Uchwała Nr XXVIII/205/08 w spra-
wie emisji obligacji komunalnych 
oraz określenia zasad ich zbywania,  
nabywania i wykupu.
Uchwała jest konsekwencją ustaleń 
przyjętych w zapisach Uchwały Bu-
dżetowej Miasta i Gminy Szczawnica 
na rok 2008 oraz stanowiącej część 
Uchwały Budżetowej „Prognozie 
kwoty długu publicznego na lata 2008 
-2020”, dotyczących zaciągnięcia zo-
bowiązań w formie emisji obligacji 

komunalnych, na pokrycie deficytu 
budżetowego.
Szczegółowość w zakresie określenia 
zasad zbywania, nabywania i wykupu 
oraz powierzenia Burmistrzowi wyko-
nywania zadań w zakresie jak wyżej,  
zostały określone w § 1 - 9  Uchwały. 

Uchwała Nr XXVIII/206/08 w spra-
wie określenia wysokości sumy, do 
której Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica może samodzielnie za-
ciągać zobowiązania przekraczają-
ce rok budżetowy.
Podjęcie uchwały było wymaga-
ne dla umożliwienia wydania przez 
Burmistrza zarządzenia, zlecającego 
Miejskiemu Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej w Szczawnicy, bieżące 
wykonywanie usług w zakresie zi-
mowego utrzymania dróg na terenie 
Szczawnicy na okres od 1 listopada 
2008 do 31 marca 2009 roku.  Bez 
zgody Rady, Burmistrz nie mógłby 
podpisać umowy skutkującej wydat-
kami za okres stycznia, lutego i marca 
2009 roku, czyli już przyszłoroczne-
go budżetu. Zaciąganie zobowiązań 
przekraczających rok budżetowy jest 
wyłączną kompetencją Rady. 
Szacunkowy koszt zimowego utrzy-
mania miasta i gminy wyniesie mie-
sięcznie do 60 tysięcy złotych, co w 
sumie za okres styczeń – marzec 2009, 
da kwotę 180 tysięcy złotych.  

Uchwała Nr XXVIII/206/08
w sprawie określenia wysokości sumy, do której Bur-
mistrz Miasta i Gminy Szczawnica może samodzielnie 
zaciągać zobowiązania przekraczające rok budżetowy.

§ �
1. Wyraża się zgodę na zaciąganie przez Miasto i Gminę 
Szczawnica zobowiązań w zakresie wydatków przekracza-
jących rok budżetowy na zlecenie Miejskiemu Zakładowi 
Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy realizacji zadania 
pod nazwą zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i 
Gminy Szczawnica, w sezonie zimowym 2008 – 2009.

§ �
1. Na realizację powyższego zadania w 2009 r. zostaną za-
bezpieczone środki finansowe w budżecie Miasta i Gminy 
Szczawnica w kwocie do wysokości 180 000 złotych (słow-
nie:  sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Źródłem pokrycia zobowiązania o jakim mowa w § 1 
będą dochody własne budżetu Miasta i Gminy Szczawnica. 

§ �
1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy.

§ 4
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczaw-
nica – Grzegorza Niezgody oraz Przewodniczącego 
Rady Miejskiej – Kazimierza Zachwiei, od 27 do 31 

października br. przebywała na terenie naszej miejscowości 
dwudziestoosobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami z 
ukraińskiego miasta partnerskiego Chmielnik.

Głównym celem pobytu ukraińskiej młodzieży, uczęsz-
czającej do szkółki nauki języka polskiego działającej przy 
Chmielnickim Miejskim Związku Polaków im. W. Reymon-
ta,  było poznanie kultury naszego regionu, jego osobliwo-
ści i walorów przyrodniczych oraz nawiązanie przyjaciel-
skich kontaktów pomiędzy młodzieżą z Ukrainy a młodzieżą 
szczawnickiego gimnazjum.

Władze Samorządowe postarały się, aby blisko tygodnio-
wy pobyt ukraińskich gości w Szczawnicy był urozmaicony 
oraz aby stanowił doskonałą okazję nie tylko do poznania 
walorów kulturowych i turystycznych naszej miejscowości i 
jej regionu, ale przede wszystkim do doskonalenia wiedzy z 
zakresu języka polskiego.

Podczas pobytu w Pieninach młodzież zwiedziła Szczaw-
nicę i miejsca charakterystyczne zarówno dla samego mia-
sta jak i regionu pienińskiego. Goście odwiedzili sąsiadują-
cą ze Szczawnicą słowacką miejscowość Leśnicę, popłynęli 
łodziami flisackimi Przełomem Dunajca, skorzystali z kolei 
linowej na Palenicę oraz z przejazdu zjeżdżalnią grawitacyjną 
na Szafranówce, zwiedzili Plac Dietla z urokliwą XIX wiecz-
ną architekturą zdrojową, a także skorzystali z pobytu w aqua 
parku w obiekcie Solar Spa Górnik oraz seansu filmowego w 
kinie Pieniny.

W celu doskonalenia wiedzy z zakresu języka polskiego, 
a także wzajemnego poznania się i nawiązania bliższych 
kontaktów z młodzieżą uczęszczającą do szczawnickich pla-
cówek oświatowych, ukraińska młodzież uczestniczyła spot-
kaniu z uczniami oraz gronem pedagogicznym Publicznego 
Gimnazjum w Szczawnicy. 

W organizację pobytu zagranicznych gości chętnie włą-
czyli się sponsorzy prowadzący działalność gospodarczą 

Zniszczony zegar kwiatowy już działa 
– sprawca ujęty!

Końcem września br. w późnych godzinach nocnych 
zniszczony został zegar kwiatowy na ulicy Zdrojowej. 
Sprawca tego czynu z grupką swoich kolegów, zniszczył 
mechanizm zegara oraz sterowanie satelitarne, które auto-
matycznie ustawiało właściwą godzinę. Wandal nie zda-

na terenie naszej miejscowości. Wśród nich nie sposób nie 
wspomnieć:

Państwa Zofii i Zygmunta Gabryś – Restauracja „U Zosi”,
Państwa Krystyny i Wojciecha Klimków – Karczma „U 

Polowacy”
Pani Patrycji Madei z Rodziną – Restauracja Madejówka
Pani Marioli Węglarz – Karczma Pienińska
Pana Jakub Mastalskiego – stołówka „Pod Siekierkami”
Pana Adama Wolframa – Park Wodny w Solar Spa
Państwa Elżbiety i Zbigniewa Wójcik – Restauracja „Ba-

cówka”
Państwa Zofii i Henryka Wiercioch – Restauracja „Pod 

Kolejką”
Pana Stefana Zachwieję  - PKL
Krystynę Zachwieję – pokoje „U Draganka”
oraz sponsora głównego:
Pana Mariana Kościsza z firmy Budomax – remontują-

cego drogę Św. Krzyża w Szczawnicy. 
Zarówno młodzież ukraińska, jak również Władze Samo-

rządowe Szczawnicy serdecznie dziękują wszystkim wymie-
nionym sponsorom, którzy dzięki swej szczodrości przyczy-
nili się do niezapomnianych wrażeń naszych zagranicznych 
gości, dla których pobyt w Szczawnicy to pierwsza okazja do 
poznania polskiej kultury, tradycji, gościnności. 

wał sobie jednak chyba sprawy z tego, że całe zajście jakie 
miało miejsce o godzinie 3.20 w nocy zostało zarejestro-
wane przez kamerę, która przez 24h na dobę zapisuje obraz 
z wydarzeń, które dzieją się w okolicy zegara kwiatowe-
go i pomnika. Po zgłoszeniu przez Urząd Miasta i Gminy 
Szczawnica zniszczenia na policję oraz przekazaniu nagra-
nego materiału dowodowego, policja bez najmniejszych 
trudności zidentyfikowała sprawcę, któremu natychmiast 
postawiono zarzut. Niedoszłego „zegarmistrza” czeka nie 
tylko wyrok w tej sprawie ale również obowiązek pokry-
cia kwoty 7.000 zł. na jaką oszacowano naprawę zegara. 
Wydarzenie, które zarejestrowały kamery nie jest pierw-
szym z udziałem młodzieży na terenie Szczawnicy. Pamię-
tamy, że rok temu zniszczone zostały donice z kwiatami 
oraz przystanek autobusowy w okolicach Pienin. Sprawcy 
tego czynu dzięki zapisom kamer oraz sprawnej interwen-
cji policji zostali ujęci, co w efekcie zobligowało ich do 
pokrycia wyrządzonych szkód oraz odpracowania kary na 
cele społeczne. Wybryki młodzieży nie są rzadkością na 
terenie Szczawnicy, cieszy jednak fakt, że w większości 
przypadków sprawcy zostają ujęci a szkody naprawione. 
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Nowi Sołtysi w Szlachtowej i Jaworkach

Kontynuacją zmian administracyjnych, jakie nastąpiły 1 stycznia 
2008r. były wybory Sołtysów w nowo utworzonych sołectwach -  Szlach-
towej i Jaworkach. Na Szlachtowej, kwestię Sołtysa rozwiązano na ze-
braniu wiejskim w sprawie konsultacji statutu sołectwa, gdzie jedno-
głośnie przegłosowano, by obecne władze Osiedla reprezentowały nadal 
Szlachtową. W związku z tą uchwałą zebrania, która stanowi akt prawa 
miejscowego, zmieniono nazwę Przewodniczącego Zarządu Osiedla na 
Sołtysa zaś Zarząd Osiedla na Radę Sołecką. Inaczej sytuacja wyglądała 
na Jaworkach, gdzie na prośbę mieszkańców tej wsi Burmistrz ogłosił 
nowe wybory na stanowisko Sołtysa i Do Rady Sołeckiej. Na zebraniu 
wyborczym, które odbyło się 19 października 2008 mieszkańcy Jaworek 
wybrali Sołtysa w osobie Mariusza Tokarczyka, który do tej pory - po-
dobnie jak na Szlachtowej – pełnił funkcję Przewodniczącego zarządu 
Osiedla. Jako ciało doradcze Sołtysa, powołana została również Rada So-
łecka licząca siedem osób. Nowo wybranym władzom naszych sołectw 
życzymy satysfakcji z pełnionej funkcji oraz wytrwałości i skuteczności 
w podejmowanych działaniach. 

Szczawnica,  21  października 2008 r.       
Znak: NPOŚ 72243/3-P/08

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony 
na najem  na okres 2 lat  nieruchomości stanowią-
cej część działek ewid. nr 161 i 5/6 o powierzchni  
2140  m2 położonej w Jaworkach obok Wąwozu 
Homole z przeznaczeniem na prowadzenie dzia-
łalności parkingowej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu najmu 
przedmiotowej nieruchomości wynosi 32.500,00 
zł brutto /trzydzieści dwa tysiące pięćset zło-
tych/ 
  
Przetarg odbędzie się w dniu 28.11.2008r. o go-
dzinie 10.00 w budynku Urzędu Miasta Szczaw-
nica ul. Szalaya 103.

W przypadku przystąpienia przez Miasto i 
Gminę Szczawnica do inwestycji na w/w te-
renie umowa zostanie rozwiązana w terminie 
wcześniejszym za porozumieniem stron.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :
1. uiszczenie wadium w kwocie 3 250,00 zł 

/słownie trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt 
złotych/, które należy wpłacić na konto Urzę-
du Miasta Szczawnica Bank Spółdzielczy w 
Krościenku Nr 22 8817 0000 2001 0000 0589 
0106 do dnia 25.11.2008 r. 
Dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsa-
mości należy okazać Komisji Przetargowej, 
a w przypadku osoby prawnej dowód wpłaty 
wadium oraz stosowne dokumenty rejestra-
cyjne.

2. nie zaleganie z opłatami lub innymi należnoś-
ciami wobec Miasta i Gminy Szczawnica, 
potwierdzone stosownym zaświadczeniem 
wydanym przez Urząd Miasta i Gminy 
Szczawnica lub oświadczeniem.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała 
przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu naj-
mu nieruchomości, a w przypadku uchylenia się 
przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium prze-
pada na rzecz wynajmującego. Wadium wpłacone 
przez pozostałych uczestników  zostanie zwróco-
ne niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo odstąpienia 
od przetargu i prawo unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn.
Ze szczegółowymi warunkami przetargu oraz pro-
jektem umowy i zasadami prowadzenia parkin-
gu można zapoznać się w Referacie  Gospodarki 
Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie 
Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 15, 
tel.262222-03.

JP/JG

Fundusze transgraniczne szansą 
na szczawnicki deptak

 
 Miasto i Gmina Szczawnica już po raz kolejny sięga po fundu-
sze unijne. Tym razem w ramach współpracy transgranicznej z zaprzy-
jaźnioną Leśnicą, przygotowywany został wniosek pn: „Poprawa jakości 
infrastruktury turystycznej w rejonie Pienińskiego Parku Narodowego.”  
Dotyczy on budowy wzdłuż Grajcarka promenady spacerowej, która w 
wyraźny sposób podkreśli uzdrowiskowy charakter Miasta. Partnerem 
wiodącym projektu (wnioskodawcą) jest Urząd Miasta i Gminy Szczaw-
nica natomiast partner po stronie Słowackiej to Obec Leśnica. Wartość 
całkowita projektu (koszty kwalifikowane + niekwalifikowane) wynoszą 
2 .412 278,52 EURO.

Szczawnica i Leśnica są miejscowościami o niezwykłych walorach krajo-
brazowych i przyrodniczych wynikających z ich położenia geograficzne-
go. Potencjał wynikający z umiejscowienia tych miejscowości w rejonie 
Pienińskiego Parku Narodowego jest nie w pełni wykorzystywany, co 
wynika z braku odpowiedniej transgranicznej infrastruktury turystycz-
nej. Dlatego też obydwie miejscowości postanowiły zrealizować projekt 
zmieniający ten stan rzeczy. Celem ogólnym projektu „Poprawa jakości 
infrastruktury turystycznej w rejonie Pienińskiego Parku Narodowego” 
jest wzmocnienie atrakcyjności turystycznej obszaru pogranicza w obrę-
bie Pienińskiego Parku Narodowego. Celami szczegółowymi są:

1. Podniesienie poziomu infrastruktury turystycznej w regionie Szcaw-
nica – Leśnica
2. Poprawa wykorzystania walorów turystycznych obszaru pogranicza 
Szczawnica – Leśnica
3.Wzrost ruch turystycznego w obszarze pogranicza Szczawnica - Leś-
nica   
4. Wzrost aktywności gospodarczej w regionie.
5. Wzrost ilości miejsc pracy.                                                         
6. Poprawa jakości życia na obszarze pogranicza.
           
 Rezultaty projektu wykorzystywane będą przez beneficjentów z terenu 
pogranicza i mieszkańców obu krajów. Podstawowym rezultatem projek-
tu będzie wzrost ruchu turystycznego i ożywienie gospodarcze. Wzrost 
ruchu turystycznego dotyczyć będzie zarówno strony polskiej jak i sło-
wackiej, przyczyni się on do pobudzenia aktywności gospodarczej po 
obu stronach granicy.
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KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZE UKWIECENIE POSESJI PRYWATNYCH 
NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA W ROKU 2008

  Mieszkańcy wiedzą, że zadbane posesje, ogródki, balkony spotykają się z aprobatą turystów przez co atrakcyjność Szczaw-
nicy wzrasta. Piękno zawsze cieszy i przyciąga.

Dbając o atrakcyjność naszego miasta – uzdrowiska, co roku organizowany jest konkurs na najpiękniejsze ukwiecenie 
posesji prywatnych. Również w tym roku mieszkańcy oraz przedstawiciele Rady zgłaszali  posesje do organizowanego przez 
Burmistrza Miasta i Gminy konkursu. Komisja konkursowa, w skład której weszli pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, przed-
stawiciele Rady Miejskiej oraz osoby ze świata kultury i sztuki, dokonała dwukrotnie przeglądu zgłoszonych posesji.

Przy ocenie brano pod uwagę dobór, różnorodność, ilość kwiatów, krzewów i drzew oraz pomysłowość w aranżacji.   
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy, podczas której zwycięskie 

osoby z rąk Burmistrza Grzegorza Niezgody oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Kazimierza Zachwiei otrzymały dyplo-
my oraz czeki na pokaźne kwoty. Do nagrodzonych należeli:

I    miejsce  - Państwo Helena i Stanisław Urban                2 000,00 zł.
II   miejsce – Państwo Krystyna i Ryszard Salamon          1 000,00 zł.
III miejsce  - Państwo Jolanta i Franciszek Moskalik           500,00 zł.

Natomiast osoby wyróżnione to:  Państwo Elżbieta i Janusz Mężyk, Pani Mieczy-
sława Mastalska

Dobry przykład dany przez nagrodzonych i wyróżnionych daje pozytywny efekt przez co nasze miasto jest kolorowe i 
kwitnące tysiącami kwiatów.

Z samorządem 
od przedszkola!

W celu poznania zakresu pracy Urzę-
du Miasta i Gminy w Szczawnicy oraz 
spotkania się z Burmistrzem Grzego-
rzem Niezgodą  grupa przedszkolaków z 
Przedszkola Publicznego nr 1 w Szczaw-
nicy odwiedziła 28 października szczaw-
nicki magistrat. Jak mówią przedszkola-
ki spotkanie z Burmistrzem to wielkie 
przeżycie, lecz pomimo tego nie brakło 
im odwagi zadawania pytań włodarzowi 
Szczawnicy. Przedszkolaki chciały wie-
dzieć czy praca Burmistrza jest ciężka, 
kto prócz niego pracuje w Urzędzie oraz 
jakim jeździ samochodem. Na wszyst-
kie pytania Burmistrz starał się udzielić 

wyczerpujących odpowiedzi a wyrazem 
wdzięczności przedszkolaków za to 
spotkanie był pięknie wykonany wizeru-
nek herbu Szczawnicy, który zajął hono-
rowe miejsce w ga-
binecie Burmistrza. 
Mali samorządowcy 
zwiedzili również 
salę ślubów Urzędu 
Stanu Cywilnego, 
gdzie dowiedzieli 
się m.in. kto udziela 
ślubów cywilnych 
w Szczawnicy oraz 
jakim marszem 
uświetnia się mo-
ment zawarcia mał-
żeństwa. By jeszcze 
milej wspominać 

wizytę w urzędzie, dzieci otrzymały 
na zakończenie paczkę słodyczy oraz 
znaczki z herbem Szczawnicy. 
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