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Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, że na tablicach ogłoszeń 
w budynku Urzędu Miasta Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w terminie 
od 23.04.2007r. do 13.05.2007 wywieszono wykaz nieruchomości 
stanowiących własność Miasta Szczawnica przeznaczonych do :

I. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat na rzecz 
wnioskodawców:
1. działki ewid. nr  74  o powierzchni 1.9975 ha położonej w obrębie 

Czarna Woda  m. Szczawnicy z przeznaczeniem na uprawy rolne,
2. części działki ewid. nr  1945/3 o powierzchni 8m2 z  obrębu 1 przy 

ul. Szalaya z przeznaczeniem pod zabudowę kioskiem handlowym 
stanowiącym własność wnioskodawcy,

II. sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy : 
     lokal mieszkalny nr 15 w budynku nr 1 na os. XX-lecia w Szczawnicy

Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, że na tablicach 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Szczawnica przy ul. Szalaya 
103 w terminie od 23.04.2007r. do 13.05.2007 wywieszono wykaz 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczawnica przezna-
czonych do :

Oddania w  użyczenie lokalu  o powierzchni użytkowej 58m2 
znajdującego się w budynku komunalnym przy ul. Szalaya 84 w 
Szczawnicy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat na rzecz 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawnicy z przeznaczeniem na 
działalność statutową.  

UK/JG

Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, że na tablicach ogło-
szeń w budynku Urzędu Miasta Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w 
terminie od 27.04.2007r. do 18.05.2007 wywieszono wykaz nieru-
chomości stanowiącej własność Miasta Szczawnica oznaczonej jako 
działka ewid. nr 341/2 o powierzchni 0.5144 ha z obrębu Szlachtowa 
przeznaczonej do  darowizny na rzecz  Parafii Rzymsko-Katolickiej 
w Szlachtowej z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację 
cmentarza parafialnego.

  JP/JG

Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, że na tablicach ogło-
szeń w budynku Urzędu Miasta Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w 
terminie od 24.04.2007r. do 15.05.2007 wywieszono wykaz nieru-
chomości stanowiącej własność Miasta Szczawnica przeznaczonej w 
najem na okres 1 roku oznaczonej jako działka ewid. zmod. nr 1233/7  
o powierzchni 0.0097 ha zabudowana kioskiem handlowo usługowym 
o powierzchni użytkowej 33 m2 w Szczawnicy przy ul. Głównej  4.

JP/JG

Opieka medyczna w Szczawnicy
 W mieście Szczawnica funkcjonują dwa zakłady opieki zdrowotnej:
1/ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” S.C. z 

siedzibą przy ul. Jana Wiktora 17 A tel. (018) 262-22-19
2/ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Specjalistyczny Ga-

binet Lekarski -  prowadzony przez lek.med. Jerzego Boryńskiego, 
który mieści się przy ul. Główna 136, tel. (018) 262-19-20

Zakłady te zgodnie z podpisaną umową z Narodowym Funduszem 
Zdrowia czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00.

Od 1 stycznia 2007 r. codziennie po godzinach pracy w/w zakładów 
tj. od godz. 18.00 do 8.00 rano dnia następnego oraz przez 24 godziny 
w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy opiekę nad 
pacjentami Szczawnicy pełni specjalnie w tym celu zorganizowany 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” mieszczący 
się w Nowym Targu przy ul. Orkana 19 – tel. (018) 542-42-22,  tel. 
kom. 0604174382.

Zespół ten zajmuje się całodobową opieką ambulatoryjno – pielę-
gniarską oraz transportem sanitarnym na podstawie odrębnej umowy. 

W przypadku nagłego wypadku lub zagrożenia życia należy wezwać 
pogotowie ratunkowe tel. (018) 266-26- 09 tel. alarmowy 999 w Nowym 
Targu ul. Szpitalna 14. 

W Szczawnicy przy ul. Szalaya 84 znajduje się Podstacja Pogotowia 
Ratunkowego (Zespół Wyjazdowy) Samodzielnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Nowym Targu.

Zgodnie z zarządzeniem NFZ informacje dotyczące pracy zakła-
dów opieki zdrowotnej oraz całodobowej opieki wraz z numerami 
telefonów wywieszone są na zewnątrz budynków, w których mają 
swoją siedzibę.

III. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres  do 31.10.07 
r. części działki ewid. zmod. nr 1220/28 zabudowanej straganem 
handlowym o powierzchni 9,60 m2 położonej w Szczawnicy przy ul. 
Głównej z przeznaczeniem na handel.

IV. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres  do 31.12.07 
r. części działki ewid. zmod. nr 1233/7 położonej w Szczawnicy 
przy ul. Głównej o powierzchni 9,60 m2 z przeznaczeniem na handel 
oscypkami.

V . dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat na rzecz 
najemców lokali komunalnych budynku przy ul. Szlachtowa 13 C 
części działki ewid. nr 621/1 z obrębu Szlachtowa o powierzchni 
ogólnej  0.0517 ha z przeznaczeniem pod uprawy warzywnicze.

JP/JG

Władze Samorządowe Miasta Szczawnica zapraszają do wzięcia udziału w obchodach Święta 3 Maja:
- 2.05.2007r. , godz. 19.00 – Msza Św. za Ojczyznę w Kościele Parafialnym w Szczawnicy
- 3.05.2007r.– Uroczystości patriotyczno – religijne na Przysłopie 

godz.  11.15 – złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Poległych i wystąpienie przedstawiciela Koła Miejskiego ZK RP i BWP
godz. 11.30 – montaż słowno – muzyczny „A gdy rozbłyśnie 3 Maj” w wyk. uczniów SP 1 – Kaplica na Przysłopie
godz. 12.00 – Msza Św. koncelebrowana z udziałem ks. Bp. St. Budzika za tych, którzy oddali swe życie za Ojczyznę, 
        za pomordowanych z rodziny Fijasów, za zmarłych członków Związku Podhalan
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Informacja o wynikach wyborów 
Zarządów Osiedli Miasta Szczawnica 

W bieżącym roku, z upływem sześciu miesięcy od dnia wyborów 
do Rady Miasta, mija kadencja pięciu zarządów osiedli – jednostek 
pomocniczych miasta. Należą do nich: Osiedle Szczawnica Niżna, 
Osiedle Szczawnica Centrum, Osiedle Szczawnica Wyżna, Osiedle 
Szlachtowa i Osiedle Jaworki.

Działając na podstawie statutów osiedli, Burmistrz Miasta zwołał 
zebrania wyborcze do zarządów osiedli.

Dla ważności zebrań wyborczych (zgodnie z zapisami statutów)  
była wymagana obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głoso-
wania stałych mieszkańców poszczególnych osiedli. W przypadku nie 
spełnienia tego wymogu, spotkania w II terminie mogły się odbyć po 
upływie siedmiu dni. Dla tych zebrań nie obowiązywał już wymóg 
uczestnictwa co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania stałych 
mieszkańców osiedla – zgodnie ze statutami, zebrania odbywające 
się w drugim terminie, są ważne bez względu na liczbę uczestników, 
jednak nie mniejszą niż 15 osób. 

Wyniki zebrań wyborczych osiedli przedstawiają się następująco:

Osiedle Szczawnica Jaworki:
Zebranie wyborcze zostało zwołane na 15 kwietnia 2007 roku. 
Wymagane Statutem Osiedla quorum wynosiło 39 osób, w zebraniu 
wzięło udział 65 osób.
Mieszkańcy obecni na zebraniu, dokonali wyboru Zarządu Osiedla 
w składzie:
Przewodniczący  – Pan Mariusz Tokarczyk
Członkowie  – Pan Filip Ikoniak

– Pan Władysław Waligóra.

Osiedle Szczawnica Szlachtowa:
Zebranie wyborcze zostało zwołane na 15 kwietnia 2007 roku. Wyma-
gane Statutem Osiedla quorum wynosiło 61 osób. Na zebranie przyby-
ło 20 mieszkańców, wobec czego, zebranie wyborcze się nie odbyło, 
a jego drugi termin został wyznaczony na 22 kwietnia 2007.
W zebraniu w drugim terminie wzięło udział 43 mieszkańców Szlach-
towej, którzy dokonali wyboru Zarządu Osiedla w składzie:
Przewodniczący  – Pan Jan Kozielec
Członkowie – Pan Bogdan Proński

– Pani Justyna Zaród.

Osiedle Szczawnica Wyżna:
Zebranie Wyborcze zostało zwołane na 11 kwietnia 2007 roku. Qu-
orum wymagane Statutem wynosiło 125 osób, na zebranie przybyło 
18 osób. Zebranie wyborcze nie doszło więc do skutku, a drugi termin 
zebrania został wyznaczony na 18 kwietnia 2007 roku.
Na zebranie w drugim terminie przybyło 25 mieszkańców Osiedla, 
którzy wybrali Zarząd Osiedla w składzie: 
Przewodniczący  – Pan Paweł Pluta
Członkowie  – Pani Zofia Klimczak 

– Pan Wojciech Kukla

Osiedle Szczawnica Centrum:
Zebranie Wyborcze zostało zwołane na 12 kwietnia 2007 roku. Qu-
orum wymagane Statutem wynosiło 200 osób, na zebranie przybyło 
12 mieszkańców. Zebranie wyborcze nie doszło więc do skutku, jego 
drugi termin został wyznaczony na 25 kwietnia 2007. 
„Informacja” została oddana do druku przed dniem zebrania, dlatego 
jego wyniki zostaną przedstawione w następnym Biuletynie.

Osiedle Szczawnica Niżna.
Zebranie Wyborcze zostało zwołane na 13 kwietnia 2007 roku. Wy-
magane Statutem quorum wynosiło 146 osób, natomiast na zebranie 
przybyło 15 mieszkańców. Zebranie nie odbyło się, a drugi termin 
został wyznaczony na 20 kwietnia 2007 roku.
W zebraniu odbywającym się w drugim terminie wzięło udział 16 
mieszkańców, którzy dokonali wyboru Zarządu Osiedla w skła-
dzie:
Przewodniczący  – Pan Kazimierz Salamon
Członkowie  – Pan Józef Sarata 

– Pani Stanisława Wiercioch 
Zebrania wyborcze, z udziałem Burmistrza Miasta, Sekretarza 

Miasta, Przewodniczącego oraz radnych Rady Miasta, były dla 
mieszkańców dobrą okazją do uzyskania bezpośredniej informacji 
oraz rozmowy o ogólnych sprawach miasta, a także do przekazania 
władzom Szczawnicy potrzeb i problemów występujących na terenie 
każdego z osiedli.

Burmistrz Miasta serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom, 
którzy okazali zainteresowanie i poświęcili swój czas, uczestnicząc 
w zebraniach, zarówno w pierwszym, jak i  drugim terminie. 

Władze samorządowe miasta serdecznie gratulują członkom 
nowych Zarządów Osiedli, deklarując gotowość współpracy i życząc 
powodzenia w podejmowanych inicjatywach. 

Wraz z informacją o opuszczeniu przez 
Straż Graniczną placówki w Szlachtowej, 
gdzie jednostka stacjonowała do końca 
marca 2007r., Burmistrz Miasta Szczawni-
ca Grzegorz Niezgoda wystąpił wspólnie z 
Dyrekcją Muzeum Okręgowego w Nowym 
Sączu do Wojewody Małopolskiego o prze-
kazanie nieruchomości w Szlachtowej (bu-
dynki Straży Granicznej) na rzecz Marszałka 
Województwa Małopolskiego z przezna-
czeniem na siedzibę Muzeum Pienińskiego. 
Przekazanie takie może nastąpić jedynie w 
przypadku zrzeczenia się trwałego zarządu 
nieruchomością przez Karpacki Oddział 
Straży Granicznej o co zabiegają Władze 
Miasta. W sąsiedztwie muzeum mógłby 
powstać również skansen, co niewątpliwie 
wzbogaci atrakcyjność regionu, przyciągając 
tysiące turystów.

Miasto Szczawnica już od dłuższego 
czasu zmaga się z problemem trwałego 
umiejscowienia na terenie miasta „Muzeum 

Pienińskiego” - filii Muzeum Okręgowego w 
Nowym Sączu. Jednym z rozwiązań, propo-
nowanym przez Radę Miasta Szczawnica w 
2004 roku, było bezpłatne przekazanie działek 
stanowiących własność Miasta Szczawnica  
na rzecz budowy tzw. Skansenu Pienińskiego, 
gdzie miejsce znalazłoby również Muzeum 
Pienińskie. Podjęta wówczas uchwała, a co 
za tym idzie możliwość zagospodarowania 
przekazanego terenu, nie została wykorzysta-
na, co komplikuje sprawy związane z dalszym 
funkcjonowaniem filii Muzeum Okręgowego 
w Szczawnicy. Ponadto budynek, w którym 
mieści się Muzeum Pienińskie należy obecnie 
do spadkobierców hrabiego Adama Stadnic-
kiego, którzy z czasem chcą go zagospoda-
rować na własne potrzeby. 

Bogactwo zbiorów zgromadzonych w 
naszym Muzeum daje prawo i obowiązek, 
by wszelkimi siłami zapewnić dalsze funk-
cjonowanie placówki na terenie Miasta 
Szczawnica. Budynek Straży Granicznej 
zlokalizowany jest w Szlachtowej obok 
drogi powiatowej, którą w stronę Wąwozu 
Homole czy Rezerwatu Białej Wody co-
rocznie podążają setki tysięcy turystów. Na 
tym samym terenie, znajdują się również 

dwie dawne cerkwie łemkowskie, których 
wartość zabytkowa jak i kulturowa podnosi 
atrakcyjność regionu. Obecnie prowadzone 
są tam prace konserwatorskie na zlecenie 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Szlachtowa to ponadto jedna z dawnych 
wsi należąca do Rusi Szlachtowskiej, 
miejsca gdzie do 1947 roku zamieszkiwała 
ludność pochodzenia ruskiego, obrządku 
greckokatolickiego. Do dziś zachowały się 
tam dawne zabudowy łemkowskie, chętnie 
odwiedzane przez turystów. Jest to również 
miejsce, o którym wypowiadał się nasz ro-
dak Jan Paweł II, a które pamięta z licznych 
wędrówek górskich. Podjętą w tym kierunku 
inicjatywą jest utworzenie Szlaku Papie-
skiego, co znalazło uznanie oraz akceptację 
kardynała Stanisława Dziwisza. 

Władze Miasta wyrażają głębokie przeko-
nanie, że potrzeba nowej lokalizacji muzeum 
a tym samym zachowanie cennych zbiorów 
etnograficznych i historycznych regionu znaj-
dą zrozumienie w decyzjach Władz Straży 
Granicznej czego efektem będzie przekaza-
nie budynków na rzecz Skarbu Państwa z 
przeznaczeniem na nowa siedzibę Muzeum 
Pienińskiego. 

Szansa na trwałą 
lokalizację 

Muzeum Pienińskiego
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Natura 2000 – europejski program 
ochrony przyrody a zarazem 

blokada rozwoju Miasta

Wizyta Burmistrza Miasta Szczawnica Grzegorza Nie-
zgody w Ministerstwie Środowiska to jedno z wielu działań 
jakie podejmuje Miasto, by nie objąć całkowicie swoich 
terenów programem „Natura 2000”.  By zrozumieć zagroże-
nia płynące z wprowadzenia tego programu, trzeba najpierw 
poznać jego założenia. „Natura 2000” to program utworzenia 
w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu obszarów 
objętych ochroną przyrody, celem którego jest zachowanie 
określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, 
które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. 
W konsekwencji na obszarach tych nie można lokalizować 
inwestycji wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Śro-
dowiska, które negatywnie oddziałują lub mogą oddziaływać 
na środowisko. Wśród tych inwestycji są bezspornie i takie, 
których lokować w Szczawnicy absolutnie nie wolno np. 
zakłady przemysłowe, ale i takie, dla lokalizacji których 
Szczawnica jest szczególnie predysponowana, jak hotele, 
sanatoria, domy wczasowe, pensjonaty powyżej 100 miejsc, 
wyciągi narciarskie itp. Wprowadzenie na teren Szczawnicy 
takiej ochrony przyrody zablokuje niemalże wszystkie in-
westycje, z których miasto żyje i dzięki którym się rozwija. 
Nie zapominajmy, iż miasto objęte jest już kilkoma formami 
ochrony przyrody takimi jak: Popradzki Park Krajobrazowy, 
Pieniński Park Narodowy, strefa chronionego krajobrazu, 
rezerwaty przyrody, obszar górniczy czy strefy uzdrowi-
skowe. Już te formy w dużym stopniu ze swojego założenia 
ograniczają możliwości turystyczno – rekreacyjnego rozwoju 
miasta. Wprowadzenie programu „Natura  2000” w obecnej 
propozycji obszarowej uniemożliwi je całkowicie. Obszary 
objęte tym programem może zgłaszać Minister Środowiska, 
ale również ekologiczne organizacje pozarządowe, które mają 
w tym zakresie takie same prawa jak Szef Ministerstwa. To 
właśnie wnioski tych organizacji spowodowały, że Szczawnica 
objęta jest aż w 80% programem ochrony „Natura 2000”. Pro-
gramem, który uniemożliwi inwestycje nie tylko Miastu, ale 
również osobom prywatnym, gdyż „Natura 2000” nie bierze 
pod uwagę istniejących stanów własności, sposobu przezna-
czenia terenów w  planach zagospodarowania przestrzennego 
(np. tereny budowlane, usługowe, turystyczne itp.)  tylko obej-
muje ochroną określony teren np. występowania nietoperza, 
ptactwa, zwierząt, płazów itp. Jeśli przepisy te nie zmienią 
się, to niewykluczone, że Szczawnica wystąpi do Trybunału 
Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności z Konstytucją usta-
wy o ochronie przyrody i rozporządzenia ministra środowiska 
w sprawie wykazu inwestycji negatywnie oddziałujących na 
środowisko, gdyż nie możemy godzić się na ograniczenie 
naszego rozwoju gospodarczego, prawie na całym obszarze 
gminy, tym bardziej, że jest to rozwój przyjazny środowisku 
naturalnemu i nie godzi w żadne wartości przyrodnicze. Co 
więcej uważamy, że mnożenie „bytów ochronnych przyrody”, 
która i tak jest dostatecznie chroniona - aż przez kilka form 
ochronnych  - doprowadzi w konsekwencji do wypaczeń nie 
wpływających pozytywnie na tą ochronę. Nasz zarzut dotyczy 
przede wszystkim obowiązku stosowania się do przepisów 
ustawy w zakresie projektu ochrony „Natura 2000”,  a nie 
istniejącego planu ochrony, który się dopiero tworzy. Jest to 
swoiste curiosum, bo jak dotąd nie było takiej ustawy, która 
nakładałaby obowiązek stosowania się do jakiegoś projektu, 
a nie do przyjętego dokumentu. Czy np. można stosować 
przepisy dotyczące przeznaczenia terenu, jeżeli nie ma planu 
zagospodarowania przestrzennego, a jest tylko jego projekt? 
Odpowiedź nasuwa się sama. Dlaczego inaczej ma być przy 
stosowaniu Programu „Natura 2000”? 

BURMISTRZ  MIASTA  SZCZAWNICA
ogłasza konkurs na stanowisko:

Dyrektora Publicznego Gimnazjum 
im. ks. prof. J. Tischnera  w Szczawnicy

Do konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum 
im. ks. prof. J. Tischnera w Szczawnicy ul. Główna 116, mogą przystą-
pić nauczyciele, którzy spełniają kryteria określone w Rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia  06 maja 2003 r. z późn. zm. w 
sprawie „wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące sta-
nowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach 
szkół i placówek” /Dz. U. Nr 89 poz. 826  z 2003 r.; zm. Dz. U. Nr 189  
poz.1854  z 2003 r./

Kandydaci  przystępujący do konkursu na stanowisko Dyrektora  Publicz-
nego Gimnazjum składają  w   Urzędzie Miasta Szczawnica – osobiście 
w sekretariacie  –  lub  na adres:  Urząd Miasta Szczawnica ul. Szalaya 
103, 34 – 460 Szczawnica – w terminie  do 10.05.2007r. /decyduje data 
wpływu do Urzędu/ następujące dokumenty:
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjono-

wania i rozwoju szkoły,
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w 

szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej w przypadku 
nauczyciela, lub stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela 
akademickiego,

3. akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 
lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie 
wymaganego  wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczy-
cielem;

4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwier-
dzające  posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia  i 
przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej 
nauczycielem 

5. dyplom  ukończenia studiów  wyższych lub studiów  podyplomo-
wych  z zakresu zarządzania albo zaświadczenia o ukończeniu  kursu 
kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wy-
magań, jakim powinna odpowiadać osoba  zajmująca stanowisko 
dyrektora oraz inne stanowisko  kierownicze  w szkole

7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
pracy na stanowisku dyrektora szkoły,

8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o 
której mowa w art.76 ust.1  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela ( Dz. U. z  2006 r.  Nr  97, poz. 674 ze zmianami), oraz 
nie toczy się  przeciwko niemu  postępowanie dyscyplinarne,

9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popeł-
nione umyślnie  oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie 
karne;

10. oświadczenie, że kandydat nie był karany  zakazem pełnienia funkcji 
kierowniczych  związanych z dysponowaniem środkami publiczny-
mi, o których mowa  w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia17 grudnia 
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 ze zmianami) 

11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  1997 r.  o 
ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 
z późn. zm./ w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisku 
dyrektora.

12. oświadczenie, że kandydat złożył oświadczenie lustracyjne na ręce 
Małopolskiego Kuratora Oświaty (dotyczy kandydatów urodzonych 
przed 1.08.1972 r.)

Oferty należy składać w  zamkniętych  kopertach,  z podanym adresem 
zwrotnym,  numerem telefonu  kandydata, z  dopiskiem  „Konkurs”.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza 
Miasta Szczawnica.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania  konkursowego 
kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
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Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 
na realizację zadań publicznych 
Miasta Szczawnica w roku 2007 
– Organizacje Pozarządowe 

Na podstawie art.11, art.13, art.15, art.16 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. Nr 96, poz. 873) oraz na podstawie Uchwały Nr VII/37/07 
Rady Miasta Szczawnica z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia 
na rok 2007 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicz-
nego, Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza otwarty konkurs ofert 
na realizację zadania publicznego Miasta Szczawnica w roku 2007. 
 
Zakres rzeczowy otwartego konkursu ofert obejmuje następujące 
obszary współpracy: 

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
a) Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kul-

tury i tradycji (np. organizacja i prowadzenie amatorskiego 
ruchu artystycznego i twórczości ludowej, organizacja festi-
wali, konkursów, przeglądów plenerów, warsztatów wystaw 
artystycznych i historycznych, spektakli teatralnych, itp.)  
Na zadanie określone w pkt. a przeznaczono kwotę w wysokości 
5.000,00 zł.

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
a) Zwiększenie dostępności obiektów sportowych i rekreacyjnych 

dla dzieci i młodzieży.
b) Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

organizowanie imprez sportowych.
c) Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla 

dzieci, młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych
d) Wspieranie przedsięwzięć w zakresie podejmowanych działań 

na rzecz kontaktów i współpracy międzynarodowej. Na zadania 
określone w pkt. a – d przeznaczono kwotę w wysokości 9.000,00 
zł.

3. Porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochro-
na ludności

a) Współdziałania w realizacji zadań z zakresu porządku pu-
blicznego, bezpieczeństwa oraz ratownictwa i ochrony ludności 
Na zadanie określone w pkt. a przeznaczono kwotę w wysokości 
2.000,00 zł.

4. Pomoc społeczna w tym działania na rzecz osób niepełno-
sprawnych i starszych

a) Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu 
dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych. 
Na zadanie określone w pkt. a przeznaczono kwotę w wysokości 
1.000,00 zł.

Termin realizacji zadania wymienionego w zakresie rzeczowym 
otwartego konkursu ofert obejmuje okres od dnia 28 maja 2007 roku 
do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w ter-
minie do dnia 18 maja 2007 r. oferty na dzienniku podaw-
czym w Sekretariacie Urzędu Miasta Szczawnica ul. Szalaya 
103 lub przesłanie oferty na w/w adres korespondencyjny 
(liczy się data wpływu) z dopiskiem „KONKURS OFERT”. 
Wzór formularza oferty określa Rozporządzenie Ministra Go-
spodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w 
sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego 
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru spra-
wozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. Nr 264 poz. 2207/. 
Formularze są również dostępne w Urzędzie Miasta Szczawnica, 
ul. Szalaya 103, pok.14 oraz na stronie internetowej www.szczaw-
nica.pl

Zasady przyznawania dotacji, termin, tryb i kryteria stosowane 
przy dokonywaniu wyboru oferty reguluje Zarządzenie Burmistrza 

Miasta Szczawnica Nr OW – 8/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r., 
które umieszczone jest na stronie internetowej miasta Szczawnica 
www.szczawnica.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, a także 
dostępne jest na żądanie w Urzędzie Miasta Szczawnica, ul. Szalaya 
103, 34-460 Szczawnica, pokój nr 14.

Zachęcamy również do odwiedzania stron internetowych prze-
znaczonych dla organizacji pozarządowych, gdzie znaleźć można 
ciekawe propozycje i oferty które pomogą Państwu realizować 
zadania przypisane  organizacji. W przypadku braku dostępu do 
Internetu bądź kłopotów  podczas formowania wniosku zapraszamy 
do Urzędu Miasta, gdzie pomocy udzielają Sekretarz Miasta Tomasz 
Hurkała oraz Specjalista Anna Szczepaniak. 

Porządkowanie gospodarki wodno 
– ściekowej w rejonie Szczawnicy dolnej

W niedługim czasie na ulicy Flisackiej zostanie wykonany 
tzw. sięgacz od kolektora sanitarnego odprowadzającego ścieki do 
oczyszczalni ścieków w Szczawnicy. Osoby, które posiadają działki 
w granicach oddziaływania kolektora sanitarnego oraz sięgacza będą 
mogły wykonać przyłącza sanitarne do swoich obiektów lub działek. 
Miasto udostępni podkłady geodezyjne dla wszystkich tych, którzy 
zdecydują się wykonać te prace. Udostępnienie podkładów w sposób 
zdecydowany obniży koszty przygotowania projektu przez osoby 
indywidualne. Zaznaczyć należy, że na budowę przyłączy niezbęd-
ny jest projekt, ale nie potrzeba uzyskiwać decyzji budowlanej, a 
jedynie zamiar rozpoczęcia robót, co należy zgłosić do Starostwa 
Powiatowego w Nowym Targu. Urząd Miasta w Szczawnicy bę-
dzie służył wszelkimi informacjami, wyjaśnieniami i pomocą w 
tym zakresie a osobą upoważnioną do udzielania tych informacji 
będzie kierownik referatu inwestycyjnego pan Tomasz Moskalik. 
Budowa kolektora oraz sięgacza da szansę wyeliminowania szamb 
i uporządkowania gospodarki ściekowej w rejonie Szczawnicy Dol-
nej. Urząd Miasta przewiduje też wykonanie wodociągu przy ulicy 
Flisackiej na podobnych zasadach jak kolektor sanitarny. Będziemy 
namawiać mieszkańców do tego, aby w interesie własnym a także 
prowadzonej przez nich działalności organizowali się w zespoły 
celem wykonania sieci sanitarnej do swoich obiektów. Pozwoli to 
na zdecydowane obniżenie kosztów tych przyłączy. W najbliższym 
czasie urząd będzie informował mieszkańców Szczawnicy dolnej o 
możliwościach włączenia się do sieci wodociągowej i sanitarnej. 

Zmiany kadrowe 
Urzędu Miasta Szczawnica 
Konsekwencją zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta 

Szczawnica, a co za tym idzie optymalizacji zatrudnienia i podziału 
obowiązków pracowników, jest zwolnienie Pani Małgorzaty Dziu-
bińskiej – Błażusiak ze stanowiska Pełnomocnika d.s. profilaktyki 
i przeciwdziałania uzależnieniom. Zakres obowiązków, którymi do 
tej pory zajmowała się Pani Pełnomocnik przekazany został pracow-
nikowi Urzędu Miasta. Sukcesywne przekazywanie materiałów i 
spraw dotyczących profilaktyki uzależnień podczas obowiązującego 
trzy miesiące okresu wypowiedzenia, daje gwarancję ich ciągłości 
i nie zagraża realizacji żadnego zadania.  

Kolejną decyzją personalną dotyczącą Urzędu Miasta w 
Szczawnicy jest wypowiedzenie stosunku pracy Pani Prawnik 
Renacie Gawęda. Powodem takiej decyzji jest zmiana systemu 
obsługi prawnej Urzędu Miasta, którą w tym wypadku przejmie 
kancelaria prawna. Taki sposób daje gwarancję kompleksowego 
przygotowywania dokumentacji prawnej jak i późniejszego prowa-
dzenia spraw. Bardzo istotne jest to w przypadku realizowania przez 
Miasto dużych inwestycji wymagających często skomplikowanej 
ekspertyzy prawnej. 

Informacje przygotował Sekretarz Miasta Tomasz Hurkała


