
Lp Dział Rozdział Nazwa - Tre ść Kwota
1 2 3 4 5

1 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000
01095 Pozostała działalność 50 000

w tym: inwestycje 
~ remont drogi na Opołty w Jaworkach 50 000

2 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczn ą, gaz i 
wod ę 400 000

40002 Dostarczanie wody 400 000
w tym: inwestycje 
~ budowa i wymiana odcinków sieci wodociągowej wraz z
przyłączami w Szczawnicy ul. Brzeg i ul. Sopotnicka (w stronę
Gabańki) 400 000

3 600 Transport i ł ączno ść 5 609 700
60014 Drogi publiczne powiatowe 819 700

w tym: dotacje na inwestycje 
~ przebudowa mostu na potoku Grajcarek ( Malinów) wraz z 
dojazdami 72 700
~ przebudowa ul. Głównej od mostu na potoku Skotnickim do 
Kotońki w Szczawnicy 715 000
~ przebudowa drogi powiatowej nr 1636K Krościenko-
Szczawnica ul. Główna w m. Szczawnica w km od ok. 1+800 do 
3+220 32 000

60016 Drogi publiczne gminne 4 690 000
w tym: inwestycje 
~ remont ul. Języki w Szczawnicy 150 000
~ przebudowa głównego układu komunikacyjnego Szczawnica 
Wyżna 980 000
~ dokończenie budowy ulicy Bereśnik w Szczawnicy 100 000
~ budowa drogi na przysiółek Gabańka 40 000
~ odbudowa korpusu drogi ul. Kunie i ul. Staszowa od strony pot 
Sopotnickiego (dokumentacja i roboty budowlane) 150 000
~ remont nawierzchni ul. Szalaya boczna w kierunku posterunku 
energetycznego w Szczawnicy 320 000
~opracowanie dokumentacji technicznej mostu na Czarnej 
Wodzie 50 000
~ rewitalizacja placu Dietla oraz promenady spacerowej do pijalni 
wraz z elementami małej architektury uzdrowiskowej i 
przebudową pijalni wody mineralnej 2 800 000
~ projekt budowlany w zakresie ochrony przeciwpowodziowej 
(modernizacja potoku grajcarek) 100 000

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100 000
w tym: inwestycje 
~odbudowa zniszczonych dróg, przepustów, kanalizacji 
deszczowej zakwalifikowanych przez Komisję Wojewódzką ds. 
weryfikacji szacunku strat powodziowych spowodowanych przez 
klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej miasta i gminy 
Szczawnica 100 000
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4 630 Turystyka 9 882 000
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 9 882 000

w tym: inwestycje 
~ wzrost atrakcyjności turystycznej Szczawnicy i Leśnicy-miast 
pogranicza polsko-słowackiego poprzez rozbudowę i 
modernizację infrastruktury turystycznej – budowa parkingu w 
Pieninach na ul. Flisackiej 5 000 000
~ rewitalizacja Uzdrowiskowego Parku Dolnego w Szczawnicy 
wraz z elementami małej architektury uzdrowiskowej 3 592 000
~ budowa ścieżek przyrodniczych w obrębie rezerwatu "Homole" 
wraz remontem elementów parkingu przy rezerwacie 670 000
~ wykonanie dokumentacji zagospodarowania  tzw. „ Cypla” przy 
przystani w Pieninach 20 000
~ odnowa centrum wsi Szlachtowa  600 000

5 700 Gospodarka mieszkaniowa 171 000
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 100 000

w tym: inwestycje 
~ modernizacja substancji mieszkaniowej w ramach Wspólnot 
Mieszkaniowych 100 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 71 000
w tym: inwestycje 
~ modernizacja komunalnych  lokali użytkowych 71 000

6 710 Działalno ść usługowa 549 944
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 249 944

w tym: inwestycje 
~ wykonanie analizy zasadności przystąpienia do opracowania 
planu zagospodarowania przestrzennego dla Szlachtowej 6 000
~ opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla 
Szlachtowej 90 000
~ opracowanie podkładów mapowych dla potrzeb planu 
zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Szafranówki 5 000
~opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla 
Szafranówki 40 000

~opracowanie analizy zasadności przystąpienia do opracowania 
planu zagospodarowania przestrzennego dla Piasków 6 000
~ opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla 
Piasków 60 000

~ wypłacenie należności za ostatni etap wykonania opracowania 
planu zagospodarowania  przestrzennego dla Jaworek 42 944

71035 Cmentarze 300 000
w tym: inwestycje 

~ budowa cmentarza komunalnego 300 000

7 720 Informatyka 645 200
72095 Pozostała działalność 645 200

w tym: zakupy inwestycyjne
~ internet w domach mieszkańców Szczawnicy 45 200
~ internet w domach mieszkańców Szczawnicy II nabór 600 000

8 801 Oświata i wychowanie 150 000
80101 Szkoły podstawowe 150 000

w tym: inwestycje 



wykonanie odwodnienia Szkoły podstawowej Nr 1 w Szczawnicy 150 000

9 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 825 000
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 660 000

w tym: inwestycje 
~ rewitalizacja zabytkowego cmentarza szalayowskiego w 
Szczawnicy 660 000

92195 Pozostała działalność 165 000
w tym: inwestycje 
~ wykonanie dokumentacji technicznej na remont klatki 
schodowej (Biblioteka) 15 000

~ wykonanie remontu klatki schodowej w bibliotece miejskiej i 
dostosowanie jej dla potrzeb osób niepełnosprawnych 150 000

10 926 Kultura fizyczna 115 000
92601 Obiekty sportowe 115 000

w tym: inwestycje 
~ wykonanie projektu hali sportowej 50 000
~ lwykonanie projektu lodowiska 65 000

Ogółem wydatki maj ątkowe 18 397 844


