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MAJ 2009

 Szczawnica, 30 kwietnia 2009 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Sza-
laya 103 w terminie od 30 kwietnia 2009 do 21 
maja  2009 r. wywieszono wykaz nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica 
przeznaczonych do :
1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 

3 lat działki ewid. nr 239/1 o powierzchni 
2�7� m2 położonej w Jaworkach z przezna-
czeniem na cele rolnicze.

2. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 
do 31.12.2009 r. część działki ewid. nr 5/6 
o powierzchni 230 m2 położonej w obrębie 
Jaworki z przeznaczeniem na ustawienie pa-
rasoli i ławek oraz parkowanie samochodów 
dostawczych oraz samochodu dzierżawcy.

3. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 
3 lat części działki ewid. nr 252 o powierzchni 
2400 m2 położonej w obrębie Jaworki z prze-
znaczeniem na cele rolnicze.

4. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 
do 31.10.2009 r. części działki ewid. nr 528/26 
i 528/3 o powierzchni  12 m2 położonych w 
Szczawnicy przy ul. Pienińskiej z przeznacze-
niem na sprzedaż serów tradycyjnych i handel 
pamiątkami.

5. Dzierżawy w trybie bezprzetargowym na 
okres do 31.10.2009 r. część działki ewid. 
zmod. nr 528/26 o powierzchni 6 m2 położonej 
w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej z przezna-
czeniem na handel serami tradycyjnymi.

6. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na 
okres 3 lat działki ewid. zmod. nr 2570/1 o 
powierzchni 217 m2 z przeznaczeniem na cele 
rolnicze.

7. sprzedaży w trybie bezprzetargowym na 
rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 17 w 
budynku komunalnym nr 7 na os. XX-lecia 
w Szczawnicy,

8. sprzedaży w trybie bezprzetargowym na 
rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1/II w 
budynku komunalnym nr 6 na os. XX-lecia 
w Szczawnicy. 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  
informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. 
Szalaya 103 w terminie od 30 kwietnia 2009r. do 
21 maja 2009 wywieszono wykaz nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawni-
ca przeznaczonej do zamiany, obejmującej lokal 
mieszkalny nr 29 w budynku komunalnym nr 2 na 
os. XX-lecia w Szczawnicy.  

JP/JG

InforMacja na teMat wyBo-
rów uzupełniających do rady 
MIejSkIej w SzczawnIcy, za-
rządzonych na dzień 17 maja 
2009 roku.

Termin i miejsce głosowania.
Wybory uzupełniające odbędą się w związ-
ku z wygaśnięciem mandatu radnego w 
Okręgu Wyborczym Nr 4 – Szczawnica 
Centrum, obejmującego ulice: Aleja 1 
Maja, Bereśnik, Główna do nr 30, Języki, 
Kowalczyk, Osiedle XX-lecia, Osiedle 
Połoniny, Park Dolny, Park Górny, Plac 
Dietla, Połoniny, Szalaya,  Św. Krzyża, 
Jana Wiktora, Zdrojowa, Zawodzie.
Zgodnie z ustawą Ordynacja wyborcza do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw, wybory zostały zarządzone przez 
Wojewodę Małopolskiego, w terminie 
przypadającym w ciągu trzech miesięcy 
od daty stwierdzenia przez Radę Miejską 
wygaśnięcia mandatu.
Wybory odbędą się w dniu 17 maja 2009 
roku. Lokale wyborcze to:
−	 dla Obwodu Głosowania Nr 4, 

obejmującego ulice: Główna do nr 
30, Języki, Kowalczyk, Park Dolny, 
Park Górny, Plac Dietla, Szalaya, 
Jana Wiktora, Zdrojowa, Zawodzie 
– Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. 
Głównej 12,

−	 dla Obwodu Głosowania Nr 5, obejmu-
jącego ulice: Aleja 1 Maja, Bereśnik, 
Połoniny, Św. Krzyża, Osiedle XX-
lecia, Osiedle Połoniny – Sanatorium 
Uzdrowiskowe „Papiernik”.

Głosowanie odbędzie się w godzinach od 
600 do 2000. Będą mogli wziąć w nim udział 
wszyscy wyborcy Okręgu Wyborczego Nr 
4, czyli mieszkańcy  figurujący w spisie 
wyborców dla tego Okręgu Wyborczego. 
Spis wyborców będzie udostępniony do 
wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Szczaw-
nica w dniach od 11 do 15 maja 2009 roku.
 kandydaci:
W okręgu Wyborczym Nr 4 zostało zareje-
strowanych dwóch kandydatów na radnego 
(w kolejności alfabetycznej):
Pan Henryk Wiercioch zgłoszony przez 
Komitet Wyborczy Wyborców „ODNO-
WA SZCZAWNICY”,
Pan Witold Zawadzki zgłoszony przez 
Komitet Wyborczy Wyborców Nasza 
Szczawnica.
 zasady głosowania: 
Na karcie do głosowania będą się znajdo-
wać nazwiska dwóch kandydatów i nazwy 
komitetów wyborczych. Numery dla list 
komitetów wyborczych, a tym samym 
kolejność umieszczenia kandydatów na 
karcie do głosowania, zostały ustalone 
w drodze losowania, dokonanego przez 
Miejską Komisję Wyborczą. 
Głosować można tylko na jednego kandy-
data, stawiając znak „x” w kratce z lewej 
strony obok jego nazwiska. Postawienie 
znaku „x” w więcej niż jednej kratce lub 
nie postawienie znaku „x” w żadnej kratce 
powoduje nieważność głosu. 
chcąc wziąć udział w głosowaniu, należy 
zabrać ze sobą dowód osobisty (ewentu-
alnie inny dokument ze zdjęciem). 

oBwIeSzczenIe MIejSkIej koMISjI wyBorczej 
w Szczawnicy z dnia 22 kwietnia 2009 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do 
rady miejskiej w Szczawnicy zarządzonych na dzień 17 maja 2009 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 
25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz.128, Nr 34 poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. 
Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 
1111) Miejska Komisja Wyborcza w Szczawnicy podaje informację o zarejestrowanych listach 
kandydatów na radnych.

okręg nr 4
Lista nr 1 – Kww naSza Szczawnica
1. zawadzKi witold, lat 59, zam. Szczawnica

Lista nr 2 – Kww „odnowa Szczawnicy”
1. wiercioch henryk, lat 53, zam. Szczawnica

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej /-/ Stanisław Gałuszka
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oGłoSzenie

 Na podstawie art.11, art.13, art.15, art.16 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz na podstawie Uchwały Nr 
XXXV/249/09 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 marca 2009 r. 
w sprawie przyjęcia na rok 2009 Programu współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
w roku 2009.

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 kultury i tradycji 

(np. organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycz-
nego i twórczości ludowej, organizacja festiwali, konkursów, 
przeglądów plenerów, warsztatów wystaw artystycznych i 
historycznych, spektakli teatralnych, itp.) 
Na zadanie określone w pkt. a przeznaczono kwotę w wysokości 

8.000,00 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) Wspieranie przedsięwzięć w zakresie podejmowanych działań na 

rzecz kontaktów i współpracy międzynarodowej
Na zadania określone w pkt. a – c przeznaczono kwotę w wy-

sokości 12.000,00 zł.
3. porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona 
ludności
a) Współdziałania w realizacji zadań z zakresu porządku publicznego, 

bezpieczeństwa oraz ratownictwa i ochrony ludności
Na zadanie określone w pkt. a przeznaczono kwotę w wysokości 
4.000,00 zł.

4. pomoc społeczna – w tym działania na rzecz osób niepełno-

sprawnych i starszych oraz działania na rzecz pomocy rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej, a także wyrównywanie 
szans tych rodzin i osób 
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 zadań.
Termin realizacji zadań wymienionych w zakresie rzeczowym otwar-
tego konkursu ofert obejmuje okres od dnia 01 czerwca 2009 roku 
do dnia 30 listopada 2009 roku.

Termin składania ofert.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 
dnia 22 maja 2009 r. oferty na dzienniku podawczym w Sekretariacie 
Urzędu Miasta i Gminy 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 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 sprawozdania z wykonania tego zadania 
/Dz. U. Nr 264 poz. 2207/
Formularze są również dostępne na stanowisku ds. Promocji, Turysty-
ki, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 
103, pok.17 (II piętro) oraz na stronie internetowej www.szczawnica.
pl w menu organizacje pozarządowe.

Zasady przyznawania dotacji, termin, tryb i kryteria stosowane przy 
dokonywaniu wyboru oferty reguluje Zarządzenie Burmistrza Miasta 
i Gminy Szczawnica Nr OW 12/2009 r. z dnia 16 kwietnia 2009 r. 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2009, które umiesz-
czone jest na stronie internetowej miasta i gminy Szczawnica www.
szczawnica.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy, a także 
dostępne jest na żądanie w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, ul. 
Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, pokój nr 17.

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

z dnia 18 marca 2009 roku

o okręgu wyborczym nr 4, jego granicach, numerze i liczbie 
radnych wybieranych w tym okręgu oraz o wyznaczonej 
siedzibie miejskiej Komisji wyborczej w Szczawnicy dla 
przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady miej-
skiej w Szczawnicy.
 
      Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordy-
nacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-

wództw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 159, poz. 1547 
z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy  Nr 
XXII/154/08 z dnia 29 kwietnia 2008  roku w sprawie podziału 
Miasta i Gminy Szczawnica na okręgi wyborcze, określenia 
ich granic i numerów oraz liczbie radnych  wybieranych w 
każdym okręgu – Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje 
do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym Nr 
4, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w 
tym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miej-
skiej Komisji Wyborczej w Szczawnicy dla przeprowadzenia 
wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szczawnicy, 
zarządzonych na dzień 17 maja 2009 roku:

numer okręgu wybor-
czego

Granice okręgu wyborczego Liczba radnych wybie-
ranych w okręgu

4 ulice: 
Aleja 1 Maja, Bereśnik,  Główna do nr 30, Języki, Kowalczyk,  
Osiedle XX-lecia, Osiedle Połoniny, Park Dolny, Park Górny, Plac 
Dietla, Połoniny, Szalaya, Św. Krzyża, Jana Wiktora, Zdrojowa, 
Zawodzie

�

Siedziba miejskiej Komisji wyborczej mieści się w budynku urzędu miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, pokój 
nr 1 (biuro rady miejskiej). Tel. (0-18) 262 2203 wew. 25

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
(-) Grzegorz Niezgoda
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o B w I e S z c z e n I e

Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
z dnia 21 kwietnia 2009 roku

o numerach i granicach obwodów głosowania nr 4 i 5 oraz 
wyznaczonej siedzibie obwodowej Komisji wyborczej nr 4 
i obwodowej Komisji wyborczej nr 5, w wyborach uzupeł-
niających do rady miejskiej w Szczawnicy, wyznaczonych 
na dzień 17 maja 2009 roku. 

                Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. 
– Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 159, poz. 
1547 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Szczaw-
nicy Nr XXII/155/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie 
utworzenia obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica – Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje 
do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach 
obwodów głosowania Nr 4 i 5 oraz wyznaczonej siedzibie Ob-
wodowej Komisji Wyborczej Nr 4 i Obwodowej Komisji Wy-
borczej Nr 5, w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej 
w Szczawnicy, wyznaczonych na dzień 17 maja 2009 roku:

numer obwodu
głosowania

Granice obwodu Siedziba obwodowej Komisji wyborczej

4

Miasto Szczawnica
ulice: Główna do nr 30, Języki, Kowalczyk, Park Dolny, 
Park Górny, Plac Dietla, Szalaya, Jana Wiktora, Zdrojowa, 
Zawodzie

Szkoła podstawowa nr 1
Szczawnica, ul. Główna 12

(lokal wyborczy przystosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych)

5

Miasto Szczawnica
ulice: Aleja 1 Maja, Bereśnik, Połoniny, Św. Krzyża, Osiedle 
XX-lecia, Osiedle Połoniny

Sanatorium „papiernik”
Szczawnica,  al. 1 maja 3

(lokal wyborczy przystosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych)

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 17 maja 2009 roku w godzinach od 600 do 2000.
      Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica       /-/  Grzegorz Niezgoda

o B w I e S z c z e n I e
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

z dnia 23 kwietnia 2009 roku

o numerach i granicach obwodów głosowania w wyborach posłów 
do parlamentu europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 
2009 roku.

                Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 1 oraz art. 44 ust. 1 ustawy 
z dnia 23 stycznia 2004 roku Ordynacja wyborcza do Parlamentu 
Europejskiego (Dz. U. z  2004 roku Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) 
oraz Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr XXII/155/08 z dnia  
29 kwietnia 2008 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania 
na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica podaje do publicznej wiadomości informację o numerach 
i granicach obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu 
Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku:

numer 
obwodu

Granice obwodu Siedziba obwodowej Komisji wyborczej

1
Sołectwo Jaworki Remiza OSP

Jaworki 33

2
Sołectwo Szlachtowa Szkoła Podstawowa Nr 3

Szlachtowa 37

3

Miasto Szczawnica
ulice: Brzeg, Gabańka, Kunie, Maćka zza Ławy, Niterbarg, Par-
tyzantów, Samorody, Sopotnicka, Staszowa, Szlachtowska

Remiza OSP
Szczawnica, ul. Szalaya 84

4

Miasto Szczawnica
ulice: Główna do nr 30, Języki, Kowalczyk, Park Dolny, Park 
Górny, Plac Dietla, Szalaya, Jana Wiktora, Zdrojowa, Zawodzie

Szkoła Podstawowa Nr 1
Szczawnica, ul. Główna 12

(lokal wyborczy przystosowany
do potrzeb

osób niepełnosprawnych)

5

Miasto Szczawnica
ulice: Aleja 1 Maja, Bereśnik, Połoniny, Św. Krzyża, Osiedle 
XX-lecia, Osiedle Połoniny

Sanatorium „Papiernik”
Szczawnica,  Al. 1 Maja 3

(lokal wyborczy przystosowany
do potrzeb

osób niepełnosprawnych)

6

Miasto Szczawnica
ulice: Aleja Parkowa, Flisacka, Groń, Główna od nr 31 do końca, 
Kwiatowa, Nad Grajcarkiem, Ogrodowa, Pienińska, Pod Sadami, 
Skotnicka, Słoneczna, Średniak, Widok, Wygon, Zielona, Zybli-
kiewicza

Gimnazjum Publiczne
Szczawnica,  ul. Główna 116

(lokal wyborczy przystosowany
do potrzeb

osób niepełnosprawnych)

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 7 czerwca 2009 roku w godzinach od 800 do 2200.
      Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

                   /-/  Grzegorz Niezgoda
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Projekty w trakcIe reaLIzacjI

W ramach pozyskanych funduszy europejskich z Małopolskiego 
regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013,  w dniu 
15.12.2008 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica przy kontrasy-
gnacie skarbnika miasta podpisał umowę na dofinansowanie przed-
sięwzięcia pn: „modernizacja ujęć wody i rurociągów przesyło-
wych z elementami ochrony środowiska oraz rozbudowa Stacji 
uzdatniania wody w Szczawnicy” Koszt całości zadania wynosi 
16 000 000,00 zł z czego pozyskano maksymalnie możliwe dofi-
nansowanie w wysokości 8 000 000,00 zł. 

W ramach w/w projektu ogłoszono dwa przetargi:
1. Dnia 16.02.2009 – przetarg nieograniczony na usługę pełnienia 
obowiązków inżyniera odpowiedzialnego za całościowe zarządzanie 
kontraktem realizowanym w ramach w/w projektu. Złożono trzy 
oferty. Wybrano ofertę, która otrzymała 100 pkt w kryterium oceny 
a zaoferowana cena jest korzystna dla Zamawiającego.
2. Dnia 25.02.2009 – przetarg ograniczony na rozbudowę i moderniza-
cję ujęć i stacji uzdatniania wody dla miasta Szczawnica z elementami 
ochrony środowiska. Do pierwszego etapu przetargu przystąpiło 18 
firm z terenu całego kraju. W wyniku oceny formalnej do kolejnego 
etapu zostało zaproszonych 5 firm, które uzyskały maksymalną ilość 
punktów. Otwarcie ofert nastąpiło 24.04.2009, wpłynęły cztery oferty. 
Obecnie trwa badanie ofert.

 W ramach pozyskanych funduszy europejskich z Małopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, 
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica w najbliższym czasie podpi-
sze umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Kompleksowa 
rehabilitacja i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągo-
wej dla uzdrowiska Szczawnica”. Koszt całości zadania wynosi 
9 335 040,00 zł

poziom dofinansowania
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  - 6 131 407,00 pLn 
– 65,68%
wkład własny gminy – 3 203 633,00 pLn – 34,32%

W ramach projektu w dniu 23.04.2009r ogłoszono przetarg na usłu-
gę pełnienia obowiązków inżyniera odpowiedzialnego za całościo-
we zarządzanie kontraktem realizowanym w ramach w/w projektu. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 4.05.2009r.
Po ogłoszeniu rozstrzygnięcia zostanie ogłoszony przetarg na roboty 
budowlane.

 W ramach  Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy 
Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011” (SCHETY-
NÓWKA) pozyskano środki finansowe na realizację zadania pod 
nazwą „przebudowa węzła komunikacyjnego kierującego ruch 
do przejścia granicznego polsko – słowackiego oraz do miasta 

Szczawnica”. Całkowity koszt inwestycji- 700,34304 z czego: 
Kwota dotacji-                 350,00
Wkład własny -                 350,34304
Inwestycja obejmuje zakresem przebudowę 1 skrzyżowania drogi 
powiatowej nr K1636 z drogą gminną, 2 skrzyżowań dróg gminnych 
(droga odbarczająca centrum miasta, droga prowadząca do przejścia 
granicznego) oraz remont mostu.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- przebudowa chodnika 465m2,
- przebudowa krawężników 232,5m,
- remont i przebudowa nawierzchni asfaltowych 2685,65m2,
- przebudowa drogi(zmiana nawierzchni asfaltowej na kostkę bruko-
wą, poszerzenie drogi) 994,950m2,
- montaż barier ochronnych 474m
- odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego
Dnia 14.04.2009r ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie 
zadania. Otwarcie ofert nastąpi 6.05.2009r.

 w ramach rządowego programu „moje BoiSKo 
– orLiK 2012” pozyskano środki finansowe na budowę kom-
pleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą. 
W ramach w/w inwestycji wykonane będzie:
1. Boisko piłkarskie, wymiary 30m x 62m
2. Boisko wielofunkcyjne (kosz/siatka, piłka ręczna/tenis) 19,1m  x  

32,�m
3. Budynek sanitarno-szatniowy, kubatura 237,91 m sześć.
4. Ogrodzenie, oświetlenie, instalacje, przyłącza wod –kan
          
Celem inwestycji jest udostępnianie społeczeństwu możliwości ak-
tywnego uprawiania sportu, zapewnienie dostępności do uprawiania 
sportu wszystkim, niezależnie od statusu majątkowego i pozycji spo-
łecznej oraz umożliwienie uprawiania różnych dyscyplin sportowych, 
przez wszystkie grupy wiekowe, bez ograniczeń na nowoczesnym 
boisku sportowym o standardzie europejskim
całkowity koszt realizacji inwestycji – 1 593 000,48 zł
Środki urzędu marszałkowskiego -                333,00
Środki budżetowe-                                            333,00
Środki własne-                                                   927,48
Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztoryso-
wa

złoŻone wnoSKi o doFinanSowanie

 w ramach programu współpraca Transgraniczna zło-
żono wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą:  „poprawa 
jakości infrastruktury turystycznej w rejonie pienińskiego parku 
narodowego” 

oBwIeSzczenIe
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica,

z dnia 31 marca 2009 roku

o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędo-
wych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 
w wyborach do parlamentu europejskiego.

Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku Ordy-
nacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 
219 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do 
publicznej wiadomości wykaz miejsc wyznaczonych na obszarze 
Miasta i Gminy Szczawnica, przeznaczonych na bezpłatne umiesz-
czanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów 
wyborczych.

1) tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Czarna Woda w Jawor-
kach (naprzeciw remizy OSP),

2) tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Łemkowskiej w Szlach-
towej (skrzyżowanie ulic Łemkowskiej i Jana Pawła II),

3) tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Sopotnickiej w Szczaw-
nicy (przy moście na potoku Grajcarek),

4) tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Szalaya w Szczawnicy 
(przed Urzędem Miasta i Gminy),

5) tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Głównej w Szczawnicy 
(naprzeciw budynku MOKiS),

6) tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Głównej w Szczawnicy 
(na terenie Parku Dolnego naprzeciw dworca PKS),

7) tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Głównej w Szczawnicy 
(przy zjeździe do ul. Nad Grajcarkiem),

8) tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Głównej w Szczawnicy 
(na skrzyżowaniu z ul. Pod Sadami).

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 67 § 1 Kodeksu wykroczeń, 
obwieszczenia jak wyżej podlegają ochronie i ich umyślne uszkodze-
nie lub usunięcie, lub też w inny sposób umyślne uniemożliwienie 
zaznajomienia się z takim ogłoszeniem podlega karze aresztu lub 
grzywny.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
         /-/  Grzegorz Niezgoda
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Partnerem wiodącym (wnioskodawcą) jest Urząd Miasta i Gminy 
Szczawnica natomiast partner po stronie Słowackiej to Obec Leśnica. 
wartość całkowita projektu  to 2 412 278,52 euro. Projekt zakłada 
budowę promenady spacerowej wzdłuż prawego brzegu Grajcarka. 
Projekt przeszedł pomyślnie ocenę formalną. Wniosek obecnie prze-
chodzi ocenę techniczną.

 W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Działanie 3.3 a złożono wniosek o dofinansowanie zadania 
pod nazwą ”modernizacja budynku miejskiego ośrodka Kultu-
ry w Szczawnicy”. łączna wartość wniosku wynosi 1 006 866,00 
zł, z czego
dotacja- 755 150,00- 75%
wkład własny- 251 716,00- 25%
Istotą projektu jest rewaloryzacja budynku Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Szczawnicy. Inwestycja będzie polegała na wy-
konaniu hydroizolacji i osuszenia piwnic, wymianie stolarki okiennej 
i drzwiowej oraz remont elewacji, wymianie pokrycia dachowego, 
modernizacji sali kinowej, modernizacji kotłowni oraz rewaloryzacji 
terenu po remoncie.
wniosek przeszedł pomyślnie wszystkie etapy oceny i  znajduje się 
obecnie na liście rezerwowej projektów wybranych przez zarząd 
województwa małopolskiego do dofinansowania

 W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 złożony został wniosek o dofinansowanie zadania 
pod nazwą: „ odnowa centrum wsi jaworki”. łączna wartość 
projektu wynosi 1 642 193, 27 zł z czego:
dotacja- 500 000,00- 30%
wkład własny- 1 142 193,27- 70%
Głównym celem projektu jest przywrócenie dawnych i nadanie 
nowych funkcji centrum wsi Jaworki, sprowadzenie ruchu turystycz-
nego z okolic szlaków do centrum wsi i podniesienie atrakcyjności 
turystycznej Jaworek
wniosek obecnie przechodzi etap oceny formalnej

 W ramach Małopolskiego regionalnego Programu Opera-
cyjnego  MRPO działanie 6.2 – Rozwój Obszarów Wiejskich, złożono 
wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Budowa infrastruk-
tury rekreacyjno- Sportowej na terenie Szlachtowej i jaworek”. 
łączna wartość projektu wynosi 732 000, 00 zł z czego: 
dotacja- 512 400,00 pLn 70,00 % 
wkład własny- 219 600,00 pLn 30,00 %
Istotą projektu jest budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej 
na obszarze miejscowości Szlachtowa i Jaworki. Na podstawie 
przeprowadzonej analizy stanu istniejącego w zakresie infrastruktury 
rekreacyjno – sportowej na terenie Szlachtowej i Jaworek, stwierdzo-
no iż niezbędne jest wykonanie następujących prac: budowa placów 
zabaw, budowa ścieżek zdrowia, budowa wielofunkcyjnego boiska 
asfaltowego.
wniosek obecnie przechodzi etap oceny formalnej
Ogłoszony konkurs w ramach którego złożono wniosek o dofinanso-
wanie, zakładał realizację inwestycji tylko i wyłącznie na obszarach 
wiejskich. W chwili obecnej czekamy na ogłoszenie konkursu, który 
pozwoli podobny zakres inwestycji zrealizować na terenie Miasta 
Szczawnica.   

pLanowane wnioSKi o doFinanSowanie  

 Władze Miasta i Gminy Szczawnica wspólnie z Przedsię-
biorstwem Uzdrowisko Szczawnica S.A przygotowują wniosek o 
dofinansowanie zadania pod nazwą „rewitalizacja uzdrowiskowego 
parku dolnego i Górnego w Szczawnicy wraz z elementami małej 
architektury uzdrowiskowej” składany w Ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, priorytet 3 
Turystyka i przemysł kulturowy, działanie 3.1 Rozwój infrastruktury 
turystycznej, schemat B Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdro-
wiskową. 
Projekt zakłada odremontowanie istniejących obiektów znajdujących 
się na terenie parków oraz budowę nowych elementów takich jak np.: 

Cafe Bar, mini golf, place zabaw, karuzele, kaskady wodne, staw czy 
rabaty kwiatowe. W ramach projektu zostaną odremontowane drogi 
i chodniki w centrum uzdrowiska co dodatkowo poprawi wizerunek 
całego miasta. 
O środki pieniężne w ramach ogłoszonego konkursu mogą ubiegać 
się wyłącznie samorządy lokalne, zaś teren, na którym planowane 
są wszystkie inwestycje należy do spadkobierców hrabiego Adama 
Stadnickiego. Dlatego też, pomiędzy Miastem i Gminą Szczawnica i 
Przedsiębiorstwem Uzdrowisko Szczawnica S.A. zostanie podpisana 
umowa o użyczenie samorządowi terenu parków w celu złożenia 
wniosku o dofinansowanie. Wkład własny jaki należy zabezpieczyć w 
wysokości 25% wartości projektu zostanie wniesiony przez właścicieli 
terenu czyli Uzdrowisko. Wartość realizowanego projektu określa 
się na poziomie 10 000 000,00 zł, co daje wnioskowaną kwotę dofi-
nansowania w wysokości 7 500 000,00 zł. Tylko dzięki współpracy 
Miasta z Uzdrowiskiem możliwe jest pozyskanie tych środków na 
poprawę wizerunku parków na terenie Szczawnicy. W tej sprawie 
stosowną uchwalę podjęła Rada Miejska w Szczawnicy na ostatniej 
sesji, jednogłośnie akceptując treść proponowanej umowy pomiędzy 
Miastem a uzdrowiskiem.  
Obecnie zostały już opracowane koncepcje zagospodarowania parków, 
ul. Zdrojowej oraz Placu Dietla zlecone przez Uzdrowisko.  Miasto 
z kolei zleciło wykonanie Planu Rozwoju Uzdrowiska niezbędnego 
do złożenia wniosku. W chwili obecnej realizowane są techniczne 
projekty wykonawcze.  

 Władze Miasta i Gminy Szczawnica przystępują do zło-
żenia wniosku finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach  Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka 2007 – 2013, działanie 8.3 „przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – enclusion”. 
Projekt obejmuje dofinansowanie takich zadań jak min.:
• Koszty dostępu do internetu w gospodarstwach domowych ob-

jętych projektem maksymalnie przez okres 3 lat
• dostarczenie, instalacja oraz serwisowanie sprzętu kompute-

rowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem w gospodarstwach 
domowych wskazanych przez projektodawcę 

• przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz ko-
rzystania z Internetu 

Projekt ma na celu wyrównanie szans w dostępie do Internetu gospo-
darstw domowych o niskim stanie majątkowym. Projekt zakłada 
podłączenie Internetu na obszarach Szczawnicy, Szlachtowej 
i Jaworek, wraz z dostarczeniem zestawów komputerowych z 
odpowiednim oprogramowaniem. Gospodarstwa domowe, by 
uczestniczyć w programie musze spełnić, co najmniej jeden z 
poniższych warunków:

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

•  uprawnione do otrzymania wsparcia w ramach systemu 
świadczeń rodzinnych - Dochód osoby ubiegającej się o  zasiłek 
rodzinny nie może przekraczać 504 zł. na członka rodziny (netto, 
czyli po odliczeniu podatku dochodowego, składek  na ubezpie-
czenia zdrowotne ), próg dochodowy jest podwyższony w przy-
padku posiadania dziecka z orzeczeniem stopnia niepełnospraw-
ności i wynosi 583 zł ( netto jw. ) na członka rodziny 

•  dzieci i ucząca się młodzież z rodzin w trudnej sytuacji ma-
terialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów 
socjalnych – dochód w rodzinie nie może przekroczyć obecnie  
kwoty  351 zł netto na osobę miesięcznie.

• osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności luz orzeczeniem równoważ-
nym.

Wszystkie powyżej wymienione grupy na dzień przystąpienia do 
projektu nie mogą mieć oczywiście dostępu do Internetu.  
Warunkiem złożenia projektu jest zgłoszenie się do niego co najmniej 
30 gospodarstw domowych. Termin rozpoczęcia naboru wniosków 
rozpoczyna się 29 czerwca 2009 i potrwa do końca sierpnia 2009. 
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„narodowy program przebudo-
wy dróg Lokalnych 2008 – 2011” 

ogłoszony przez Vice – Premiera Grzego-
rza Schetynę został stworzony celem umoż-
liwienia pomocy rządowej dla samorządów 
lokalnych – gmin, starostw powiatowych na 
pozyskanie dodatkowych funduszy zwią-
zanych z koniecznymi remontami ciągów 
komunikacyjnych pozostających w ich gestii. 
W listopadzie 2008 roku gminy i powiaty 
miały możliwość złożenia wniosku w ramach 
tego przedsięwzięcia. W Województwie Ma-
łopolskim złożono 128 wniosków z czego 29 
uzyskało dofinansowanie w wysokości wnio-
skowanej. Z terenu powiatu nowotarskiego 
pozytywnie zostały zakwalifikowane : Rabka 
Zdrój, Raba Wyżna, Czorsztyn oraz starostwo 
powiatowe. Ostatnim w powiecie wnioskiem 
zakwalifikowanym z listy rezerwowej jest 
wniosek Miasta i Gminy Szczawnica. Prze-
budowa węzła komunikacyjnego kierującego 

ruch do przejścia granicznego Polsko – Sło-
wackiego oraz do miasta Szczawnica znalazła 
się w tym wniosku i została oszacowana na 
700 tys. zł. Samorząd lokalny sfinansuje 50 
% wartości inwestycji a pozostała kwota po-
chodzić będzie z bezzwrotnej dotacji. Zakres 
planowanej inwestycji obejmuje przebudowę 
skrzyżowania przy wjeździe do Szczawnicy 
drogi powiatowej z drogą gminną, przebudo-
wę dwóch skrzyżowań dróg gminnych w re-
jonie parkingu w Szczawnicy Niżnej, remont 
mostu na rzece Grajcarek, połączenie ścieżki 
pieszo – rowerowej kostką ozdobną z nową 
nawierzchnią przy przystani flisackiej oraz 
remont nawierzchni asfaltowych i chodników 
miejskich. Dodatkowo wykonane zostaną 
ozdobne bariery ochronne oraz oznakowanie 
pionowe i poziome. 

W najbliższym czasie miasto Szczawnica 
ogłosi przetarg na wykonanie inwestycji, 
która według wniosku o dofinansowanie po-
winna zostać zakończona w lipcu tego roku. 

W ostatnich dwóch latach rejon końcowej 
przystani flisackiej w Szczawnicy zmienił 
swoje oblicze stając się miejscem reprezen-
tacyjnym z którego korzystają tysiące tury-
stów oraz sami mieszkańcy. Ścieżka pieszo 
– rowerowa zyskała ozdobne oświetlenie 
uliczne, został wykonany mur oporowy oraz 
nawierzchnia z kostki ozdobnej na brakują-
cym odcinku. Ulica Pienińska obok przystani 
flisackiej zyskała nową nawierzchnię, w miej-
sce asfaltu położono dwukolorową ozdobną 
kostkę betonową. Realizacja „schetynówki” 
będzie dopełnieniem zamierzeń samorządu 
szczawnickiego aby uczynić Pieniny miej-
scem atrakcyjnym, reprezentacyjnym, którym 
Szczawnica może się pochwalić.

NOTATKĘ SPORZĄDZIŁ: 
GRZEGORZ NIEZGODA 

– BURMISTRZ MIASTA I GMINY 
SZCZAWNICA.

uchwały rady miejskiej w Szczawnicy 
podjęte podczas XXXVi sesji w dniu 29 

kwietnia 2009r.:

uchwała nr XXXVi/264/09
w sprawie zatwierdzenia  rocznego spra-
wozdania finansowego miejskiej Biblioteki 
publicznej  w Szczawnicy za rok 2008.

§  1
Zatwierdza się roczne sprawozdanie finanso-
we Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczaw-
nicy za rok 2008, które zawiera:
1. Bilans za rok 2008 – stanowiący załącz-
nik nr 1 do uchwały.
2. Rachunek zysków i strat  2008 rok 
– stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
3. Informację dodatkową do sprawozdania 
finansowego - stanowiącą załącznik nr 3 do 
uchwały. 

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.

uchwała nr XXXVi/265/09
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawoz-

dania finansowego miejskiego ośrodka 
Kultury i Sportu w Szczawnicy za rok 
2008.

§  1
Zatwierdza się roczne sprawozdanie finanso-
we Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w 
Szczawnicy za rok 2008, które zawiera:
1. Bilans za rok 2008 – stanowiący załącz-
nik nr 1 do uchwały.
2. Rachunek zysków i strat 2008 rok  – sta-
nowiący załącznik nr 2 do uchwały.
3. Informację dodatkową do sprawozdania 
finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Szczawnicy za rok 2008 – stanowiącą załącz-
nik nr 3 do uchwały.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.

uchwała nr XXXVi/266/09
w sprawie absolutorium dla Burmistrza 
miasta i Gminy Szczawnica za rok 2008. 

§  1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania 
budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 

2008 oraz po zapoznaniu się z wnioskiem 
Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy, 
opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej 
o przedłożonym przez Burmistrza sprawoz-
daniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy 
Szczawnica za rok 2008 oraz o wniosku Ko-
misji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gminy, udziela się 
Burmistrzowi absolutorium za rok 2008.  

§  2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.

uchwała nr XXXVi/267/09
w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierża-
wienie  działki  ewid.  nr  239/1 położonej  
w  obrębie jaworki  w trybie bezprzetar-
gowym.

§ 1
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowę dzierżawy nieruchomości 
położonej w  obrębie Jaworki o powierzchni 
2�7� m2 stanowiącej niezabudowaną działkę 
ewidencyjną nr  239/1.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie przez gospodarstwa domowe 
jest uprawnienie osób do korzystania z wyżej wymienionych świad-
czeń w terminie od 4 maja 2009 do 15 czerwca 2009r.  
Zgłoszenia o przystąpieniu do projektu oraz wszelkie pytania pro-
szę kierować do Sekretarza Miasta i Gminy Szczawnica Tomasza 
Hurkały osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica pok. 10 
lub telefonicznie: 262 22 03 od poniedziałku do piątku w godzinach 
otwarcia Urzędu.

 W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dzia-
łanie 5.2 przygotowywany jest  wniosek o dofinansowanie zadania 
pod nazwą „doskonalenie kwalifikacji kadry urzędniczej urzędu 
miasta i Gminy Szczawnica”.  
Wychodząc naprzeciw ciągłym zmianom prawa realizowanego przez 
pracowników Urzędu, składany projekt zakłada organizację cyklu 
szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników Urzędu Miasta i 
Gminy Szczawnica oraz wdrożenie usprawnień zarządczych podno-

szących jakość obsługi klienta. 
Termin ogłoszenia naboru wniosków przypada w czerwcu 2009r. 

 W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przygo-
towany jest już do złożenia wniosek o dofinansowanie zadania pod 
nazwą „wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 
w mieści i Gminie Szczawnica”. Łączny planowany koszt projektu 
wynosi 400 000,00 zł i jest on pokrywany w 100% ze środków unij-
nych. 
Projekt zakłada realizację zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży 
takich jak min.: zawody sportowe, wycieczki turystyczne, kółka za-
interesowań z malarstwa i muzyki, konkursy wiedzy, nauka języków 
obcych. Do projektu przystąpiły wszystkie szkoły znajdujące się na 
terenie Miasta i Gminy Szczawnica. 
W chwili obecnej wniosek oczkuje na ogłoszenie konkursu w ramach 
którego będzie złożony. Termin rozpoczęcia naboru wniosków roz-
pocznie się w grudniu 2009r.
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rzecz Pani Agnieszki Chowaniec Kennedy 
działki ewid. nr  239/1 o powierzchni  2171 
m2 na okres 3 lat celem wykorzystywa-
nia dzierżawionej nieruchomości na cele 
rolnicze.

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

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

                                                              
 uchwała nr XXXVi/268/09

w sprawie  nie korzystania z prawa pier-
wokupu działek ewid. zmod. nr 2876/2  i 
2876/3  położonych w Szczawnicy przy ul. 
Głównej.

§ 1
1. Miasto i Gmina Szczawnica nie korzysta 
z prawa pierwokupu nieruchomości położonej 
w obrębie 1    m. Szczawnica,  oznaczonej w 
ewidencji gruntów jako działki ewid. zmod. 
nr 2876/2 i 2876/3 o  powierzchni ogólnej 
0.5147 ha położone w Szczawnicy przy ul. 
Głównej, w odniesieniu do której sporządzo-
na została umowa o zwolnienie z długu z dnia 
31 marca 2009r. Nr Rep. A Nr 1115/2009 w 
Kancelarii Notarialnej Michał Buchman 33-
300 Nowy Sącz ul. Pijarska 8.
2.   Traci moc Uchwała Nr XXI/137/08 Rady 
Miejskiej z dnia 31 marca 2008 r. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Szczawnica

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.                                                                  

uchwała nr XXXVi/269/09
w sprawie zgody na zaciąganie zobowiązań 
w zakresie wydatków bieżących przekra-
czających rok budżetowy.

§ 1
Wyraża się zgodę na zaciąganie przez Miasto 
i Gminę Szczawnica zobowiązań w zakresie 
wydatków bieżących przekraczających rok 
budżetowy na zadanie pn: zapłata czynszu 
dzierżawnego za dzierżawę działki ewid. 
zmod. nr 5442/2 w latach 2010-2011.

§ 2
1. Na realizację powyższego zadania w 
latach 2010-2011 zostaną zabezpieczone 
środki finansowe w budżecie Miasta i Gminy 
Szczawnica:
1) w 2010r. w kwocie do wysokości 1.300,00 
złotych (słownie: jeden tysiąc trzysta zło-
tych),
2) w 2011r. w kwocie do wysokości 1.350,00 
złotych (słownie: jeden tysiąc trzysta pięć-
dziesiąt złotych).
2. Źródłem pokrycia zobowiązania o jakim 
mowa w § 1 będą dochody własne budżetu 
Miasta i Gminy Szczawnica w poszczegól-
nych latach budżetowych.

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

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

   
uchwała nr XXXVi/270/09

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 
rok 2009.

§ 1
Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i 
Gminy Szczawnica na rok 2009 w zakresie 
dochodów i  wydatków budżetowych zgodnie 
z załącznikami Nr 1 i 2. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

uchwała  nr XXXVi/271/09
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w woje-
wódzkim Funduszu ochrony Środowiska 
i Gospodarki wodnej w Krakowie na 
finansowanie inwestycji pn. „ogranicze-
nie niskiej emisji poprzez wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii przez od-
biorców indywidualnych i zbiorowych 
na terenie  miasta Szczawnica z użyciem 
instalacji solarnych”

§  1
Zaciąga się pożyczkę w Wojewódzkim Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie w roku budżetowym 
2009 do wysokości 3 473 662 zł (słownie 
trzy miliony czterysta siedemdziesiąt trzy 
tysiące sześćdziesiąt dwa złote) przy opro-
centowaniu 4% w skali roku z przeznacze-
niem na zadanie pn: „ograniczenie niskiej 
emisji poprzez wykorzystanie odnawial-
nych źródeł energii przez odbiorców in-
dywidualnych i zbiorowych na terenie 
miasta Szczawnica z użyciem instalacji 
solarnych” ujęte do realizacji w uchwale 
Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na 
rok 2009.

§ 2
Spłata pożyczki nastąpi w latach 2010-2013 
z dochodów własnych budżetu gminy.

§ 3
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica do podjęcia czynności formal-
no-prawnych mających na celu wykonanie 
postanowień Rady Miejskiej o zaciągnięciu 
pożyczki. Oświadczenie woli w zakresie 
zaciągnięcia pożyczki złoży: Grzegorz Nie-
zgoda – Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nica.

§  4
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§  5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

uchwała nr XXXVi/272/09
w sprawie akceptacji treści umowy.

§  1
1. Po zapoznaniu się z treścią projektu 
umowy o wspólne przedsięwzięcie inwesty-
cyjne pomiędzy Miastem i Gminą Szczawnica 
a Przedsiębiorstwem Uzdrowisko Szczawnica 

S.A. w Szczawnicy, Rada Miejska w Szczaw-
nicy akceptuje ten projekt i wyraża zgodę na 
zawarcie umowy na warunkach określonych 
w projekcie.
2. Postanawia się o pozostawieniu projektu 
umowy, o jakim mowa w ust. 1, w charakte-
rze załącznika do protokołu z niniejszej sesji 
Rady Miejskiej w Szczawnicy.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.

uchwała nr XXXVi/273/09
w sprawie uchwalenia „regulaminu 
wynagradzania nauczycieli, ustalania 
wysokości oraz warunków przyznawania 
nauczycielom dodatków motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę 
lat oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia”.

§ 1
Uchwala się „Regulamin wynagradzania 
nauczycieli, ustalania wysokości  oraz warun-
ków przyznawania nauczycielom  dodatków  
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 
pracy,  wysługę lat oraz niektórych  innych 
składników wynagrodzenia nauczycieli” 
stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się  Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 3
Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego i 
wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia z 
mocą obowiązującą od  01 maja 2009 r.

(Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/273/09 
do wglądu w biurze Rady Miejskiej – dop. 
red.)

uchwała nr XXXVi/274/09 
w sprawie powołania Komisji uzdrowi-

skowej.
§  1

Powołuje się Komisję Uzdrowiskową w 
składzie:

1. Przewodniczący – Kazimierz Zachwieja
2. Zastępca Przewodniczącego – Krzysztof 
Mańkowski
3. Zastępca Przewodniczącego – Wiesław 
Warzecha
4. Członkowie – Jacek Śliwiński
5.  Henryk Węglarz
6. Waldemar Wiercioch

§  2
Przedmiotem działania Komisji Uzdrowisko-
wej są zadania wymienione w art. 47 ust. 2 
ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdro-
wiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej 
oraz o gminach uzdrowiskowych, a także inne 
sprawy dotyczące Uzdrowiska Szczawnica 
oraz obszaru ochrony uzdrowiskowej. 

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia. 
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Informacja do uchwał Rady Miejskiej 
podjętych na XXXVI zwyczajnej sesji 

29 kwietnia 2009 roku. 

nr XXXVi/264/09 w sprawie zatwierdze-
nia rocznego sprawozdania finansowego 
miejskiej Biblioteki publicznej w Szczaw-
nicy za rok 2008. 

nr XXXVi/265/09 w sprawie zatwierdze-
nia rocznego sprawozdania finansowego 
miejskiego ośrodka Kultury i Sportu w 
Szczawnicy za rok 2008.

Ustawa z 29 września 1994 roku o rachun-
kowości stanowi, że roczne sprawozdanie fi-
nansowe jednostek budżetowych (a takimi są 
Biblioteka i MOKiS), podlega zatwierdzeniu 
przez Radę Miejską, nie później niż 6 miesię-
cy od dnia bilansowego  (31 grudnia).

Ustawa o rachunkowości stanowi również, 
że przed zatwierdzeniem, roczne sprawozda-
nie jednostki budżetowej podlega badaniu, 
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie. 
Wymóg ten został spełniony – roczne spra-
wozdania finansowe Miejskiej Biblioteki 
Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury 
i Sportu, zbadała w ramach kontroli Komisja 
Rewizyjna Rady Miejskiej. Pozytywne opi-
nie Komisji do sprawozdań Biblioteki, jak i 
MOKiS, były podstawą podjęcia przez Radę 
Miejską uchwał zatwierdzających sprawoz-
dania finansowe obu jednostek. 

nr XXXVi/266/09 w sprawie absolu-
torium dla Burmistrza miasta i Gminy 
Szczawnica.

Spełniając obowiązek wynikający z ustawy 
o samorządzie gminnym, Rada Miejska, jak 
co roku,  rozpatrzyła sprawozdanie Burmi-
strza z wykonania budżetu miasta i gminy. 
Sprawozdanie podlegało szczególnie analizie 
Komisji Rewizyjnej, która na mocy ustawy, 
jest uprawniona do wydania opinii o wyko-
naniu budżetu i kierowania do Rady wniosku 
dotyczącego absolutorium dla organu wyko-
nawczego gminy, czyli Burmistrza.

Komisja Rewizyjna, po szczegółowej 
analizie budżetu, wydała pozytywną opinię 
i skierowała do Rady wniosek o udzielenie 
Burmistrzowi absolutorium. Opinia Komi-
sji, jak również Sprawozdanie Burmistrza 
z wykonania budżetu, zostały pozytywnie 
ocenione również przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową. 

Na tej podstawie, Rada Miejska jednogło-
śnie udzieliła Burmistrzowi Miasta i Gminy 
absolutorium za rok 2008. 

nr XXXVi/267/09 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie działki ewid. nr 
239/1 położonej w obrębie jaworki w trybie 
bezprzetargowym. 

W wyniku nowelizacji przepisów ustawy 
o gospodarce nieruchomościami,  uchwała 
Rady Miejskiej jest wymagana, gdy po 
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, 
strony zawierają kolejne umowy, których 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

Uchwała Nr 267 dotyczy przedłużenia 
dzierżawy działki na okres kolejnych trzech 
lat, z przeznaczeniem na cele rolnicze. 

nr XXXVi/268/09 w sprawie nie ko-
rzystania z prawa pierwokupu działek nr 
2876/2 i 2876/3 położonych w Szczawnicy 
przy ul. Głównej. 

Uchwała dotyczy działki położonej na 
„Piaskach”, która w trakcie jednej z ubie-
głych kadencji, została sprzedana w drodze 
przetargu, z przeznaczeniem pod budowę 
stacji paliw. Obecnie jest w toku transakcja 
sprzedaży działki przez właściciela. 

nr XXXVi/269/09 w sprawie zgody na 
zaciąganie zobowiązań w zakresie wy-
datków bieżących przekraczających rok 
budżetowy. 

Uchwała została podjęta w związku z 
potrzebą  zawarcia na okres 3 lat umowy 
dzierżawy działki położonej w Szczawnicy 
przy ul. Zyblikiewicza, z przeznaczeniem pod 
lokalizację ozdobnych elementów kwiato-
wych i małej architektury ogrodowej. Działka 
stanowi własność osoby fizycznej. 

Środki na opłacenie dzierżawy, zostały za-
planowane w budżecie 2009 roku, natomiast 
biorąc pod uwagę trzyletni okres umowy, 
obejmujący też dwa następne lata (2010 i 
2011), konieczna była zgoda Rady na zacią-
gnięcie przez Burmistrza zobowiązań w za-
kresie wydatków bieżących przekraczających 
rok budżetowy, odpowiadających kwotom 
opłaty dzierżawnej zapisanym w umowie.

nr XXXVi/270/09 w sprawie zmian w 
budżecie miasta i gminy na rok 2009. 

Uchwała dotyczy zwiększenia i zmniej-
szenia dochodów w związku z otrzymanymi 
dotacjami i dokonaniem korekt w zakresie 
dochodów własnych oraz zwiększenia wy-
datków budżetowych.

Po stronie dochodów zmiany nastąpiły w 
działach: turystyka, gospodarka mieszkanio-
wa, administracja publiczna, urzędy naczel-
nych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa, oświata 
i wychowanie.

Po stronie wydatków, zmiany nastąpiły w 
działach: turystyka, urzędy naczelnych orga-
nów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa, bezpieczeństwo pu-
bliczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata 
i wychowanie. 

nr XXXVi/271/09 w sprawie zaciągnię-
cia pożyczki w wojewódzkim Funduszu 
ochrony Środowiska i Gospodarki wod-
nej w Krakowie na finansowanie inwestycji 
pn. „ograniczenie niskiej emisji poprzez 
wykorzystanie odnawialnych źródeł ener-
gii przez odbiorców indywidualnych i 
zbiorowych na terenie miasta Szczawnica, 
z użyciem instalacji solarnych”. 

W powyższej sprawie podjęta została 
uchwała Nr XXVII/197/08 z dnia 23 
września 2008r. Jednak ze względu na utratę 
aktualności zapisów, Uchwała ta została 
wygaszona i przestała obowiązywać co 
wiązało się z koniecznością podjęcia nowej. 

 
nr XXXVi/272/09 w sprawie akceptacji 

treści umowy. 
Umowa dotyczy współpracy Miasta i 

Gminy Szczawnica i Przedsiębiorstwa Uzdro-
wisko Szczawnica S.A., mającej na celu 
pozyskania znacznych środków unijnych na 
rewitalizację Parku Dolnego, ul. Zdrojowej 
i Placu Dietla. 

Projekt zakłada odremontowanie istnieją-
cych obiektów znajdujących się na terenie 
parków oraz budowę nowych elementów 

takich jak np: Cafe Bar, mini golf, place 
zabaw, karuzele, kaskady wodne, staw czy 
rabaty kwiatowe. W ramach projektu zostaną 
odremontowane drogi i chodniki w centrum 
uzdrowiska co dodatkowo poprawi wizerunek 
całego miasta. 

O środki pieniężne w ramach ogłoszone-
go konkursu mogą ubiegać się wyłącznie 
samorządy lokalne, zaś teren, na którym 
planowane są wszystkie inwestycje należy do 
spadkobierców hrabiego Adama Stadnickie-
go. Dlatego też, pomiędzy Miastem i Gminą 
Szczawnica i Przedsiębiorstwem Uzdrowisko 
Szczawnica S.A. zostanie podpisana umowa o 
użyczenie samorządowi terenu parków w celu 
złożenia wniosku o dofinansowanie. Wkład 
własny jaki należy zabezpieczyć w wysokości 
25% wartości projektu zostanie wniesiony 
przez właścicieli terenu czyli Uzdrowisko. 
Wartość realizowanego projektu określa się 
na poziomie 10 000 000,00 zł, co daje wnio-
skowaną kwotę dofinansowania w wysokości 
7 500 000,00 zł. Tylko dzięki współpracy 
Miasta z Uzdrowiskiem możliwe jest pozy-
skanie tych środków na poprawę wizerunku 
parków na terenie Szczawnicy.

nr XXXVi/273/09 w sprawie uchwalenia 
„regulaminu wynagradzania nauczycie-
li, ustalania wysokości oraz warunków 
przyznawania nauczycielom dodatków 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 
pracy, wysługę lat oraz niektórych innych 
składników wynagrodzenia”. 

Uchwała wiąże się z wejściem w życie 
nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. W 
stosunku do dotychczas obowiązującego 
Regulaminu, nastąpiły niewielkie zmiany, 
między innymi dotyczące sposobu naliczania 
dodatku motywacyjnego.  

Projekt Regulaminu, został wcześniej 
uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa 
Polskiego. 

nr XXXVi/274/09 w sprawie powołania 
Komisji uzdrowiskowej. 

Obowiązek powołania Komisji Uzdro-
wiskowej w gminie posiadającej status 
uzdrowiska, wynika z ustawy o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych. Organem, który powołuje 
Komisję jest Rada.

Ustawa ustala, że Komisja Uzdrowisko-
wa jest organem opiniodawczo-doradczym 
Rady w sprawach dotyczących uzdrowiska 
oraz obszaru ochrony uzdrowiskowej. Do 
ustawowych zadań komisji uzdrowiskowej 
należy w szczególności:

 1) opiniowanie projektu operatu uzdrowi-
skowego,

 2) opiniowanie projektu statutu uzdrowi-
ska lub statutu obszaru ochrony uzdrowisko-
wej,

 3) opiniowanie projektu miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 
obejmujących tereny wchodzące w skład stref 
ochronnych,

 4) opiniowanie gminnych programów 
ochrony środowiska,

 5) opiniowanie projektów programów za-
mierzeń inwestycyjnych gminy dotyczących 
obszaru uzdrowiska oraz obszaru ochrony 
uzdrowiskowej.


