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SIERPIEŃ 2009

Szczawnica, 27 lipca 2009 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  infor-
muje, że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta 
i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w terminie od 
03 sierpnia 2009 do 24 sierpnia 2009 r. wywieszono wy-
kaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy 
Szczawnica przeznaczonych do :

1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku 
działki ewid. nr  708/20/część i 1109/2 o powierzchni 
186 m2 położonej w obrębie 1 w Szczawnicy przy 
ul. Nad Grajcarkiem z przeznaczeniem na dojazd do 
działek stanowiącch własność Dzierżawcy.

Szczawnica, 13 lipca  2009 r.       
O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nica ogłasza I  ustny nieograniczony 
przetarg na sprzedaż z zasobu miasta 
i gminy  nieruchomości położonej w 
Szczawnicy ul. Głównej stanowiącej:

niezabudowaną działkę ewid. 
zmod. nr 2975 z obrębu 1 m. Szczaw-
nica położoną w Szczawnicy przy 
ul. Głównej / Piaski/ o powierzchni 
0.0953 ha, objętej księgą wieczystą 
nr NS1T/00052901/9

Cena wywoławcza  wynosi 
160.000,00  zł /słownie: sto sześć-
dziesiąt tysięcy złotych/. 

Wadium wynosi  16.000.00 zł 
/słownie szesnaście tysięcy złotych/

O wysokości postąpienia decy-
dują uczestnicy przetargu z tym, że 
postąpienie nie może wynosić mniej 
niż 1 % ceny wywoławczej.

Do ceny sprzedaży osiągniętej w 
przetargu zostanie doliczony poda-
tek VAT w wysokości 22 %

Dla w/w działki nie ma obowiązu-
jącego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, oraz nie 
przystąpiono do jego opracowania, 
strefa „C” Uzdrowiska. Zgodnie z 
zapisami obowiązującego studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta i Gmi-
ny Szczawnica przyjętego Uchwałą 
Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr 
60/IX/99 z dnia 21.06.1999r.  w/w 
działka jest położona w terenie osad-
niczym do umiarkowanego rozwoju 
różnych form mieszkalnictwa, usług 
i rzemiosła nieuciążliwego z zielenią 
towarzyszącą, z koniecznością elimi-
nacji istniejących usług o charakterze 
uciążliwym.

W/w nieruchomości nie są przed-
miotem obciążenia lub zobowiązań i 
wolne są od praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu  
15 września 2009 r. o godzinie 9.30 
w budynku Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Szczawnicy ul. Szalaya 103.

Wadium należy wpłacić na konto 
Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica 
Bank Spółdzielczy w Krościenku n/D 
Nr 22 8817 0000 2001 0000 0589 

0106 do dnia  11.09.2009 r. Za dzień 
wniesienia wadium uważa się datę 
dokonania przelewu. 

Warunkiem przystąpieniem do 
przetargu jest  okazanie komisji prze-
targowej przed otwarciem przetargu:

- oryginał wpłaty wadium
- dowód tożsamości
- w przypadku osób prawnych - aktu-

alny wypis z rejestru sądowego lub ewi-
dencji gospodarczej oraz właściwych 
pełnomocnictw osób reprezentujących 
te podmioty.

Wadium wniesione w pieniądzu 
przez osobę, która wygrała przetarg 
zaliczone zostanie na poczet ceny 
nieruchomości. Wadium wpłacone 
przez pozostałych uczestników zwra-
ca się niezwłocznie po zamknięciu 
przetargu nie później niż 3 dni po od-
wołaniu, zamknięciu, unieważnieniu 
lub zakończeniu przetargu wynikiem 
negatywnym.

Organizator przetargu zawiadomi 
osobę ustaloną jako nabywcę nieru-
chomości o miejscu i terminie zawar-
cia umowy sprzedaży, najpóźniej w 
ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Jeżeli ww. osoba nie stawi 
się w miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu organizator prze-
targu odstąpi od zawarcia umowy, a 
wpłacone wadium przepada na rzecz 
sprzedającego.

Umowa zostanie zawarta pod 
warunkiem nie skorzystania  przez 
Agencję Nieruchomości Rolnych z 
prawa pierwokupu, przysługującego 
jej na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy 
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształ-
towaniu ustroju rolnego. Koszty 
sporządzenia umowy i opłaty sądowej 
ponosi nabywca.

W przypadku zaistnienia uzasad-
nionych powodów Burmistrz Miasta 
i Gminy Szczawnica zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w 
Referacie  Gospodarki Nieruchomoś-
ciami i Planowania Przestrzennego 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska w 
Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica 
ul. Szalaya 103, pokój nr 15, tel.262 
22-03.                                       

JP/JG

Plebiscyt Wielkie Odkrywanie 
Małopolski 2009

Serdecznie zachęcamy Państwa 
do oddawania głosów na  

S Z C Z A W N I C Ę
 

Głosować można za pomocą kuponów konkurso-
wych, zamieszczanych w Polskiej Gazecie Krakow-
skiej do 31 sierpnia 2009 r. 

Internauci natomiast mogą oddać swój głos korzy-
stając ze stron internetowych:

www.malopolska.pl  www.szczawnica.pl  www.
naszemiasto.pl

Darmowe korzystanie z Internetu oferuje Pań-
stwu Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnicy.

Głównymi organizatorami tegorocznego kon-
kursu, którego zasadniczym celem jest wyłonienie 
i promowanie najciekawszych i najbardziej 
wartościowych ofert turystycznych w Małopol-
sce, jest „Polska Gazeta Krakowska”, Samorząd 
Województwa Małopolskiego, Polska Organizacja 
Turystyczna, Małopolska Organizacja Turystyczna 
oraz Radio Kraków S.A. 

Szczawnica zakwalifikowana została do I katego-
rii plebiscytu miejscowość/gmina w ramach, której 
miasta i gminy województwa małopolskiego będą 
walczyć o ufundowaną przez Marszałka Wojewódz-
twa Małopolskiego – główną nagrodę Grand Prix  

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU 
W PLEBISCYCIE!
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Orlik PLUS w Szczawnicy
W ramach wdrożo-

nego w bieżącym roku, 
przez Samorząd Wo-
jewództwa Małopol-
skiego, programu  pn. 
„ORLIK PLUS”, władze 
samorządowe Miasta 
i Gminy Szczawnica 
otrzymały w formie do-
tacji celowej z budżetu 
Województwa Małopol-
skiego kwotę 48.000,00 
zł, na  modernizację boiska sportowego zlokalizowanego w Szczaw-
nicy – Malinów.

Program „ORLIK PLUS”, którego realizacja zakłada dofinanso-
wanie z budżetu Województwa Małopolskiego – w ramach pomocy 
finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego, polega na dofinan-
sowaniu remontów i modernizacji boisk sportowych z nawierzchnią 
naturalną wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym. 

Realizowany na terenie województwa małopolskiego program ma 

Dotacja z  Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych dla Szczawnicy

W dniu 29 kwietnia br., Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Szczawnica wystąpił z wnioskiem o przyznanie 
ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
(FOGR) dotacji w wysokości 50% wartości in-
westycji polegającej na wykonaniu modernizacji 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych na Berech 
w Szlachtowej. 

Modernizacja polegać będzie na wykonaniu 
ok. 100 m nawierzchni z mieszanki mineralno-bi-
tumicznej na podbudowie z kruszyw naturalnych 
oraz odwodnienia z korytek ściekowych. Wartość 
inwestycji szacuje się na co najmniej 50.000,00 
złotych, w tym 25.000,00 zł pokryte zostanie z 
dotacji otrzymanej z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych.

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) 
jest funduszem celowym, którego dysponentem jest 
samorząd województwa. W przypadku Szczawnicy 
jest to Samorząd Województwa Małopolskiego. Na 
środki FOGR składają się wpłaty osób fizycznych i 
prawnych powstałe w wyniku wyłączenia gruntów z 
produkcji rolniczej. Zgodnie z art. 25. ust. 1 ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 
r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) środki FOGR przezna-
cza się głównie na ochronę, rekultywację i poprawę 
jakości gruntów rolnych, budowę i renowacje zbior-
ników wodnych służących małej retencji, budowę 
i modernizację dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych oraz zakup sprzętu informatycznego do 
prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów 
rolnych. O dofinansowanie realizowanych zadań 
środkami FOGR mogą starać się jednostki sektora 
finansów publicznych oraz jednostki nie zaliczane 
do tego sektora.

Szczawnica corocznie otrzymuje z FOGR do-
tacje na realizację remontów dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych. Dzięki temu w ostatnich 
latach wykonany został znaczny odcinek drogi na 
Bereśnik.

Anna Szczepaniak

na celu podniesienie standardu boisk sportowych, w szczególności 
boisk piłkarskich, wykorzystywanych przez drużyny uczestniczące 
w rozgrywkach Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Modernizacja obiektu sportowego zlokalizowanego w Szczawnicy 
- Malinów obejmie:

•	 niwelację terenu, 
•	 organizację ciągów pieszych, 
•	 ogrodzenie terenu,
•	 renowację murawy boiska (remont, drenaż, melioracja 

terenu, montaż instalacji nawadniających), 
•	 ochronę przyrody (urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, 

zakrzewień i zadrzewień), 
•	 budowę kolektorów słonecznych do ciepłej wody użytkowej 

na budynku szatni,
•	 montaż dwóch trybun prefabrykowanych na konstrukcji 

metalowej.
Obecnie władze Szczawnicy podjęły starania o pozyskanie do-

datkowych środków finansowych na modernizację szczawnickiego 
boiska sportowego i wystąpiły z wnioskiem o dotację w kwocie nie-
przekraczającej 37.000,00 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Anna Szczepaniak

Budynek mieszkalny 

dla Romów

W ramach Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej z 
Województwa Małopolskiego, dnia 16 lipca 2009r., rozstrzygnięty został 
przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach zadania realizowa-
nego pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego socjalnego dla Romów  
w Szczawnicy przy ul. Szlachtowskiej – etap III”.

Zasadniczym celem Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej jest 
doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego 
i zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa. 

Szczególnie istotne jest doprowadzenie do wyrównywania poziomów w takich 
dziedzinach jak: edukacja, zatrudnienie, zdrowie, higiena, warunki lokalowe, czy też 
umiejętność funkcjonowania Romów w społeczeństwie obywatelskim.

W ramach w/w programu władze samorządowe miasta i gminy Szczawnica pozyska-
ły środki finansowe na realizację ostatniego etapu inwestycji, którego zakres obejmie 
następujące roboty:

• wykonanie elewacji budynku /docieplenie ścian płytami styropianowymi i pokrycie 
wyprawami elewacyjnymi/,

• rozbiórkę budynków drewnianych,
• wykonanie budynku gospodarczego,
• zagospodarowanie terenu.

Ponadto w ramach zadania wykonana i zamontowana zostanie tablica pamiątkowa 
z logotypami oraz napisem „Budynek socjalny zrealizowany w 2009 r. przez Miasto i 
Gminę Szczawnica dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”. 

W trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na 
w/w roboty budowlane, w wymaganym terminie, złożono sześć ofert, w tym dwie nie 
podlegające odrzuceniu. 

Najkorzystniejsza oferta przygotowana została przez Zakład Remontowo-Budowlany 
„Sarbud” s.c. ze Szczawnicy.

Całkowity koszt realizacji ostatniego - III etapu, inwestycji wyniesie 84.669,49 zł brutto, 
z czego 60.000,00 zł pokryte zostanie z dotacji otrzymanej w ramach programu, a pozostała 
kwota 24.669,49 zł wydatkowana zostanie ze środków własnych Miasta i Gminy Szczawnica.  

Odrębnym etapem kompleksowej realizacji zadania będzie przepięcie /z przepom-
pownią/ budynku do kanalizacji sanitarnej w ul. Szlachtowskiej.

Anna Szczepaniak
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Plan Rozwoju 
Uzdrowiska Szczawnica 

na lata 2009 – 2015

Podczas XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szczawni-
cy, która odbyła się 26 czerwca 2009 r., przyjęty został Plan Rozwo-
ju Uzdrowiska Szczawnica na lata 2009 - 2015.

Plan Rozwoju Uzdrowiska to dokument opracowywany i przyj-
mowany przez właściwą gminę uzdrowiskową, niezbędny do ubiega-
nia się o wsparcie ze środków Małopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2007-2013, w ramach osi priorytetowej 3 
Turystyka i przemysł kulturowy, działanie 3.1 Rozwój infrastruktury 
turystycznej, schemat B Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdro-
wiskową, w którym wspierane będą inwestycje związane z budową, 
rozbudową i renowacją ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie uzdrowisk.

Plan Rozwoju Uzdrowiska Szczawnica to zestaw proponowanych 
działań zmierzających do długotrwałego i zrównoważonego rozwoju 
szczawnickiego kurortu. Objęte dokumentem działania planuje się 
przeprowadzić w określonym otoczeniu, terminie i warunkach przy 
założeniu wykorzystania współfinansowania z funduszy zewnętrz-
nych. 

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej dokument, określa najważniejsze 
działania mające na celu ciągły, planowany rozwój uzdrowiska oraz 
przewidywane efekty tych działań, dlatego zadania zaplanowane do re-
alizacji w  okresie programowania są szczegółowo opisane pod kątem 
merytorycznym, a także posiadają przewidywany plan finansowy. 

W trakcie prac nad Planem Rozwoju Uzdrowiska Szczawnica 
wyłonionych zostało szereg partnerów społecznych i instytucjonal-
nych, którzy swoimi działaniami przyczyniać się będą do realizacji 
założeń Planu. Warto zaznaczyć, iż także sam proces tworzenia do-
kumentu miał charakter partnerski – opierał się o warsztaty uzdro-
wiskowe oraz szeroką ankietyzację podmiotów potencjalnie zain-
teresowanych uczestnictwem w Planie. W procesie przygotowania 
dokumentu uczestniczyli m.in.:

• Przedstawiciele władze samorządowych Szczawnicy oraz pra-
cownicy Urzędu odpowiedzialni za kwestie kreowania polityki 
rozwojowej;

• ścisłe kierownictwo Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Szczawnica 
S.A.;

• dyrektorzy ośrodków sanatoryjnych działających w Szczawni-
cy;

• kierownictwo Polskich Kolei Linowych S.A.
• reprezentant spadkobierców Adama Stadnickiego – byłego 

właściciela Szczawnicy, który reprezentuje spółkę Thermaleo;
• gestorzy bazy hotelowej oraz infrastruktury turystycznej;
• przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w 

Szczawnicy (w tym. m.in. Pienińskiego Oddziału Związku 
Podhalan w Szczawnicy, Polskiego Stowarzyszenia Flisaków 
Pienińskich, Klubu Sportowego „Jarmuta”, Lokalnej Organiza-
cji Turystycznej „Pieniny”);

• zainteresowani mieszkańcy miasta.
Warunkiem powodzenia realizacji planowanych zadań jest szeroka 

współpraca między wymienionymi instytucjami, środowiskiem 
przedsiębiorców, organizacjami pozarządowymi oraz mieszkań-
cami Szczawnicy.

W oparciu o przyjęty Plan Rozwoju Uzdrowiska władze samorzą-
dowe Miasta i Gminy Szczawnica złożyły do Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Małopolskiego wniosek na realizację dwóch zadań 
inwestycyjnych:„Rewitalizacja uzdrowiskowego Parku Dolnego w 
Szczawnicy wraz z elementami małej architektury uzdrowiskowej” 
oraz „Rewitalizacja Placu Dietla oraz promenady spacerowej do pijalni 
wraz z elementami małej architektury uzdrowiskowej i przebudową 
pijalni wody mineralnej”.

Anna Szczepaniak

„Płyń po zdrowie – pozalekcyjne 
zajęcia rekreacyjno-sportowe”

W ramach zadania dotyczącego zagospodarowania czasu wolne-
go dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć rekreacyjno-spor-
towych pn. „Już Pływam”, w okresie od 14 kwietnia do 06 lipca br. 
realizowany był na terenie Szczawnicy program „Płyń po zdrowie 
– pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno-sportowe”.

Całkowity koszt zadania wyniósł 27.000,00 zł z czego kwota 
13.300,00 zł pochodziła z dotacji województwa małopolskiego, a 
pozostałe środki w wielkości 13.700,00 zł pokryte zostały z tegorocz-
nego budżetu miasta i gminy Szczawnica.

Projektem objętych zostało 75 uczniów uczęszczający do Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Szczawnicy, którzy korzystali z basenu krytego 
w Ośrodku Sanatoryjno-Wypoczynkowym „Spa-Budowlani” oraz 60 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szlachtowej, którzy uczęszczali 
na basen do Hotelu „Jan”.

Kursy nauki pływania prowadzone były przez wykwalifikowanego 
instruktora pod nadzorem ratownika-opiekuna posiadającego stosow-
ne uprawnienia i obejmowały po 20 godzin lekcyjnych dla każdej 
grupy, złożonej z 15 osób, stąd też w ramach projektu przeprowadzono 
ogółem 9 kursów /5 kursów Szkoła Podstawowa nr 1 oraz 4 kursy 
Szkoła Podstawowa w Szlachtowej/.  

Zajęcia podzielone zostały na trzy następujące etapy:
- ćwiczenia oswajające z wodą oraz nauka podstawowych ruchów 

pływackich,
- nauka pływania poszczególnymi stylami sportowymi „od strzałki 

do delfina”,
- doskonalenie pływania stylami sportowymi.
Główne rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji programu nauki 

pływania to przede wszystkim:
• opanowanie, przez uczestników projektu, podstawowych umie-

jętności pływackich w stopniu gwarantującym bezpieczeństwo 
w wodzie,

• wszechstronny rozwój fizyczny i motoryczny, ogólne uspraw-
nienie i uodpornienie organizmu ucznia /korygowanie wad po-
staw i skrzywienia kręgosłupa/,

• zagospodarowanie czasu wolnego uczniom szkół podstawo-
wych poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-
sportowych /rozważne i aktywne spędzanie wolnego czasu/,

• promocję aktywnego i zdrowego stylu życia,
• kształtowanie postaw osobowościowych: zdyscyplinowania, 

samodzielności, pracowitości oraz współdziałania zespołowe-
go.

Realizacja programów obejmujących naukę pływania jest ważnym 
elementem by przeciwdziałać zagrożeniu utonięć wśród dzieci i mło-
dzieży, a także doskonałą okazją do opanowania zasad odpowiedniego 
zachowania się w wodzie jak i w jej pobliżu.

Anna Szczepaniak
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Solary - energooszczędny i ekologiczny dom 
 
We wtorek 14 lipca br., ogłoszony został przetarg nieograniczony na dostawę 

i montaż instalacji solarnych dla 370 budynków mieszkalnych z terenu miasta i 
gminy Szczawnica.

Przedmiotem zamówienia objęta została dostawa i montaż kompletnych instalacji 
solarnych dla gospodarstw domowych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania 
w ramach programu „Ograniczenia niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawial-
nych źródeł energii przez odbiorców indywidualnych i zbiorowych na terenie miasta 
Szczawnica z użyciem instalacji solarnych”. 

Program, którego realizacja zakończona zostanie do dnia 31 grudnia 2010 r., 
przewiduje dostarczenie i zamontowanie 1574 sztuk kolektorów słonecznych na 
w/w obiektach.

Anna Szczepaniak

Środki unijne na remont 
budynku Ośrodka Kultury 

w Szczawnicy

Długo oczekiwana decyzja o przyznaniu dofinan-
sowania dla Szczawnicy w ramach projektu „Mo-
dernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Szczawnicy” została podjęta przez Zarząd Wojewódz-
twa Małopolskiego w dniu 31 lipca 2009r. Wniosek 
aplikowany w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego, Działanie 3.3 Schemat A 
Rozwój Infrastruktury Kulturalnej złożony został przez 
władze Szczawnicy w dniu  14 października 2008r. Od 
tej pory, po pozytywnym przejściu wszystkich etapów 
oceny znalazł się na liście rezerwowej projektów 
zakwalifikowanych o dofinansowanie i oczekiwał na 
pozytywną decyzję władz Województwa. Wniosek 
opiewa na kwotę ponad 1 000 000,00 zł z czego dotacja 
wynosi 75% a wkład własny Miasta zaledwie 25%. 

 Celem bezpośrednim projektu jest zaspoko-
jenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców 
miasta i gminy Szczawnica jak i turystów poprzez 
zwiększenie dostępności do dóbr i usług kultury. 
Zadaniem miasta bowiem, jest nie tylko zaspokaja-
nie podstawowych potrzeb bytowych społeczności 
lokalnej ale również zapewnienie dostępności do 
dóbr wyższego rzędu takich jak kultura. Społecz-
ność lokalna powinna mieć zapewnioną możliwość 
obcowania z wszelkimi formami kultury takimi jak 
sztuka filmowa , sztuka teatralna, fotograficzna czy 
też malarska. Ale aby zapewnić możliwość obcowa-
nia z tymi formami sztuki niezbędne jest posiadanie 
odpowiedniej infrastruktury kultury jak np. centrum 
kultury. Szczawnickie Centrum Kultury zlokalizowane 
jest w budynku kina Pieniny, który jest także siedzibą 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jednakże budynek 
ten jest w wysokim stopniu zdekapitalizowany i nie 
spełnia norm umożliwiających prezentację różnych 
form kultury. Podobnie rzecz wygląda w przypadku 
kultywowania dziedzictwa kulturowego regionu. 
Istniejące stowarzyszenia i organizacje kulturalne nie 
mają możliwości prezentacji swojej oferty ze względu 
na brak profesjonalnej infrastruktury. Dlatego bardzo 
ważnym zagadnieniem dla rozwoju kultury jest mo-
dernizacja istniejącego budynku Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Szczawnicy tak, aby zaspokojone 
zostały pod tym względem potrzeby mieszkańców i 
turystów. Inwestycja będzie polegała na:

-Wykonaniu hydroizolacji i osuszenia piwnic
-Wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz 

remoncie elewacji
-Wymianie pokrycia dachowego
-Modernizacji sali kinowej
-Modernizacji kotłowni
-Rewaloryzacji terenu po remoncie
Realizacja projektu pozwoli z jednej strony na 

zachowanie budynku pełniącego funkcje centrum 
kultury a z drugiej strony na dokonanie jakościowej 
zmiany w charakterze oferowanych usług kultu-
ralnych. Wykonane prace w ramach rewaloryzacji 
budynku, spowodują, iż obiekt będzie dysponował 
kameralną, ale nowoczesną salą kinową (wyposażoną 
w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny) ze sceną 
umożliwiającą organizacje imprez artystycznych, 
koncertów i sztuk teatralnych. Zmodernizowana sala 
kinowa będzie mogła służyć również organizacji im-
prez wystawowych. 

Obecny stan budynku Oczekiwany stan budynku

Istniejące wypo-
sażenie sali kinowej

Planowane wyposa-
żenie sali kinowej
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PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

W ramach pozyskanych funduszy europejskich z Małopolskiego 
regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013,  po-
zyskano dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Moder-
nizacja ujęć wody i rurociągów przesyłowych 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 dofinansowanie w wy-
sokości 8 000 000,00 zł. 
W dniu 15 czerwca Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda 
podpisał umowę z wykonawcą firmą „Wikar” na realizację w.w. 
zadania oraz przekazał plac budowy. Obecnie trwają już prace in-
westycyjne na szczawnickich ujęciach wody. 

  

W ramach pozyskanych funduszy europejskich z Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, pozy-
skano dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „ Komplek-
sowa rehabilitacja i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodo-
ciągowej dla uzdrowiska Szczawnica”. Koszt całości zadania 
wynosi ponad 9 000 000,00 zł

Poziom dofinansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego   – 65,68%
wkład własny gminy –– 34,32%

Ogłoszony został przetarg ograniczony na roboty budowlane. W 
dniu 30 lipca nastąpiło otwarcie ofert. Obecnie trwa sprawdzanie 
pięciu złożonych ofert, z których w niedługim czasie zostanie wy-
łoniony wykonawca zadania.  

  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
W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano 
umowę na wykonanie zadania. Roboty budowlane zakończone 
zostaną do dnia 7 sierpnia 2009r.  

W ramach rządowego programu „MOJE BOISKO – ORLIK 
2012” Szczawnica pozyskała 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/te-

nis) 19,1m  x  32,1m
3. Budynek sanitarno-szatniowy, kubatura 237,91 m 

sześć.
4. Ogrodzenie, oświetlenie, instalacje, przyłącza wod 

–kan
          

POSTĘPY REALIZOWANYCH 
INWESTYCJI W RAMACH 

PROJEKTÓW EUROPEJSKICH  
I KRAJOWYCH  

NA TERENIE MIASTA I GMINY 
SZCZAWNICA
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Celem inwestycji jest udostępnianie społeczeństwu możliwości 
aktywnego uprawiania sportu, zapewnienie dostępności do upra-
wiania sportu wszystkim, niezależnie od statusu majątkowego i 
pozycji społecznej oraz umożliwienie uprawiania różnych dyscyplin 
sportowych, przez wszystkie grupy wiekowe, bez ograniczeń na 
nowoczesnym boisku sportowym o standardzie europejskim
Całkowity koszt realizacji inwestycji ponad 1 000000,00zł
Środki Urzędu Marszałkowskiego -                333,00
Środki budżetowe-                                            333,00

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wyłoniono 
firmę z którą w  dniu 17 lipca 2009 r. w Urzędzie Miasta i Gminy 
Szczawnica podpisano umowę na wykonanie boisk sportowych 
wraz  z towarzyszącą im infrastrukturą, Dnia 21 lipca 2009 r. 
nastąpiło przekazanie placu budowy obiektu sportowego.

W ramach programu Współpraca Transgraniczna otrzymano 
dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą:  „Poprawa 
jakości infrastruktury turystycznej w rejonie Pienińskiego 
Parku Narodowego” 
Projekt zakłada budowę promenady spacerowej wzdłuż prawego 
brzegu Grajcarka z elementami małej architektury – ławeczki 
wzdłuż promenady, mostki nad Grajcarkiem, tarasy widokowe. 
Wartość całkowita projektu  to 2 412 278,52 EURO . Partnerem 
wiodącym ( wnioskodawcą) jest Urząd Miasta i Gminy Szczawnica 
natomiast  partner po stronie Słowackiej to Obec Leśnica. Projekt 
przeszedł pomyślnie ocenę formalną i techniczną  i w dniu 28 maja 
2009r. został zaakceptowany do dofinansowania. W najbliższym 
czasie Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda podpisze umowę 
na dofinansowanie inwestycji.

WNOSKI ZŁOŻONE

W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjne-
go  Działanie 3.3 a złożono wniosek o dofinansowanie zadania 
pod nazwą ”Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Szczawnicy”. Łączna wartość wniosku wynosi ponad 
1 000  000,00 zł, z czego
Dotacja-  75%
Wkład własny - 25%
Istotą projektu jest rewaloryzacja budynku Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Szczawnicy. Inwestycja będzie polegała na 
wykonaniu 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 dofinansowanie.

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 ponad 1 600 000, 00 zł.
Głównym celem projektu jest przywrócenie dawnych i nadanie no-
wych funkcji centrum wsi Jaworki, sprowadzenie ruchu turystycz-
nego z okolic szlaków do centrum wsi i podniesienie atrakcyjności 
turystycznej Jaworek
Wniosek nadal przechodzi etap oceny formalnej

W ramach Małopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego  
MRPO działanie 6.2 – Rozwój Obszarów Wiejskich, złożono wio-
sek o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Budowa Infrastruktu-
ry 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 prze-
prowadzonej analizy stanu istniejącego w zakresie infrastruktury 
rekreacyjno – sportowej na terenie Szlachtowej i Jaworek , stwier-
dzono iż niezbędne jest wykonanie następujących prac: budowa 
placów zabaw, budowa ścieżek zdrowia, budowa wielofunkcyjnego 
boiska asfaltowego.
Wniosek pozytywnie przeszedł wszystkie etapy preselekcji 
projektu. Ze względu jednak na dużą ilość złożonych wnio-
sków oraz ograniczoną alokację środków na konkurs, wniosek 
pomimo pozytywnej oceny punktowej nie znalazł się na liście 
o dofinansowanie. 

W ramach Programu Współpraca Transgraniczna Polska – Słowa-
cja – mikroprojekty - Urząd Miasta i Gminy w Szczawnicy złożył 
wniosek na dofinansowanie zadania pn.: „Wzmocnienie konkuren-
cyjności pogranicza polsko-słowackiego na międzynarodowym 
rynku turystycznym”. Wartość całego wniosku wynosi 50000 
euro z czego:
Dotacja – 47500 euro – 95% 
Wkład własny – 2500 euro – 5%
Głównym celem projektu jest promocja walorów przyrodniczych 
Miasta i Gminy Szczawnica poprzez publikację albumów i folde-
rów, utworzenie strony internetowej oraz rozmieszczenie po mieście 
tablic informujących o atrakcjach turystycznych miejscowości. Do-
datkowo projekt zakłada zorganizowanie konkursu pn. „Turystyczna 
Pamiątka ze Szczawnicy”, którego celem będzie popularyzacja i 
wyróżnienie najbardziej atrakcyjnych i skutecznych marketingowo 
pamiątek symbolizujących uzdrowiskową miejscowość Szczawnicę 
/stworzenie wizualnego symbolu miasta przygranicznego - stałego 
elementu promocji/
W dniu 24 lipca 2009 r. Związek Euroregion „Tatry” zakończył 
ocenę formalną i kwalifikowalności wniosków o dofinansowanie 
mikroprojektów w wyniku której projekt Szczawnicy znalazł 
się na liście wniosków o dofinansowanie mikroprojektów reko-
mendowanych przez Euroregion „Tatry” do oceny technicznej 
(merytorycznej).

W ramach Programu Współpraca Transgraniczna Polska – Słowa-
cja – mikroprojekty - Urząd Miasta i Gminy w Szczawnicy złożył 
wniosek na dofinansowanie zadania pn.: „Przenikanie kultur: 
polsko – słowacka wymiana środowisk twórczych”. Wartość 
całego wniosku wynosi 50000 euro z czego:
Dotacja – 47500 euro – 95% 
Wkład własny – 2500 euro – 5%
Celem projektu jest zorganizowanie na terenie Szczawnicy cy-
klu imprez kulturalnych, warsztatów rzeźbiarskich, malarskich i 
muzycznych oraz wystaw i wernisaży szczawnickich artystów. 
Dodatkowo w projekcie zaplanowany jest zakup sprzętu umożli-
wiającego sprawne organizowanie imprez: nagłośnienie, światła, 
ławeczki dla widowni itp. 
W dniu 24 lipca 2009 r. Związek Euroregion „Tatry” zakończył 
ocenę formalną i kwalifikowalności wniosków o dofinansowanie 
mikroprojektów w wyniku której projekt Szczawnicy znalazł 
się na liście wniosków o dofinansowanie mikroprojektów reko-
mendowanych przez Euroregion „Tatry” do oceny technicznej 
(merytorycznej).
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PLANOWANE WNOSKI 
O DOFINANSOWANIE  

Władze Miasta i Gminy Szczawnica wspólnie z Przedsiębiorstwem 
Uzdrowisko Szczawnica S.A przygotowują wniosek o dofinanso-
wanie 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 infrastruk-
tury turystycznej, schemat B Inwestycje w obiekty i infrastrukturę 
uzdrowiskową. 
Projekt zakłada odremontowanie istniejących obiektów znajdują-
cych 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 odremonto-
wane drogi i chodniki w centrum uzdrowiska (ul. Zdrojowa, Plac 
Dietla), 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 Szczaw-
nica i Przedsiębiorstwem Uzdrowisko Szczawnica S.A. zostanie 
podpisana umowa o użyczenie samorządowi terenu parków w celu 
złożenia wniosku o dofinansowanie. Wkład własny jaki należy za-
bezpieczyć w wysokości 25% wartości projektu zostanie wniesiony 
przez właścicieli terenu czyli Uzdrowisko. Wartość realizowanego 
projektu określa się na poziomie 12 250 000,00 zł. Tylko dzięki 
współpracy Miasta z Uzdrowiskiem możliwe jest pozyskanie tych 
środków na poprawę wizerunku parków na terenie Szczawnicy. W 
tej sprawie stosowną uchwałę podjęła Rada Miejska w Szczawnicy, 
jednogłośnie akceptując treść proponowanej umowy pomiędzy 
Miastem a uzdrowiskiem.  
Obecnie zostały już opracowane koncepcje zagospodarowania 
parków, ul. Zdrojowej oraz Placu Dietla zlecone przez Uzdrowi-
sko.  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 złożenia wnio-
sku finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 2007 – 2013, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wy-
kluczeniu cyfrowemu – enclusion”. 
Projekt obejmuje dofinansowanie takich zadań jak m.in.:
•	Koszty dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych 

objętych projektem maksymalnie przez okres 3 lat
•	Dostarczenie, instalacja oraz serwisowanie sprzętu kompu-

terowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem w gospodar-
stwach domowych wskazanych przez projektodawcę 

•	Przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz 
korzystania z Internetu 

Projekt ma na celu wyrównanie szans w dostępie do Internetu 
gospodarstw domowych o niskim stanie majątkowym. Projekt 
zakłada podłączenie Internetu na obszarach Szczawnicy, Szlach-
towej i Jaworek, wraz z dostarczeniem zestawów komputerowych 
z odpowiednim oprogramowaniem. 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 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 zarząd-
czych podnoszących jakość obsługi klienta. 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przygotowany 
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 
unijnych. 
Projekt zakłada realizację zajęć pozaszkolnych dla dzieci i mło-
dzieży takich jak m.in.: zawody sportowe, wycieczki turystyczne, 
kółka zainteresowań 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 oczekuje na ogłoszenie konkursu, w 
ramach którego będzie złożony. Termin rozpoczęcia naboru wnio-
sków rozpocznie się w grudniu 2009r.

Rada Miejska w Szczawnicy 
w dn. 6 lipca 2009r. podczas 

XXXIX sesji podjęła uchwały:

Uchwała Nr XXXIX/295/09
w sprawie zgody na zaciąganie zobowią-
zań na realizację zadania pt. „Odnowa 
centrum wsi Jaworki” w zakresie wydat-
ków inwestycyjnych przekraczających 
rok budżetowy.

§ �
1. Wyraża zgodę na zaciąganie przez 
Miasto i Gminę Szczawnica zobowiązań 
w zakresie wydatków inwestycyjnych prze-
kraczających rok budżetowy na realizację 
zadania pn. „Odnowa centrum wsi Jaworki” 
do wysokości 1 642 193,27 złotych brutto 
(słownie jeden milion sześćset czterdzieści 

dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złote 
27/100 brutto).

§ 2
1. Na realizację powyższego zadania zo-
staną  zabezpieczone środki finansowe w 
budżecie Miasta i Gminy w latach:
1) 2010 w kwocie 442 000,00 złotych 
(słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące 
złotych),
2) 2011 w kwocie 1 000 193,27 złotych 
(słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt  
trzy złote i 27/100).
2. Źródłem pokrycia zobowiązania o jakim 
mowa w § 1 będą dochody własne budżetu 
Miasta i Gminy Szczawnica. 

§ 3
1. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 4
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Uchwała Nr XXXIX/296/09                    
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej 
Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2009 
Nr XXXII/235/08 Rady Miejskiej w 
Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2008 roku 
i budżecie miasta i gminy na rok 2009

§ �
1. Dokonuje się zwiększenia dochodów 
budżetowych Miasta i Gminy Szczawnica 
na rok 2009  o kwotę zł: 34 000 zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków 
budżetowych Miasta i Gminy Szczawnica 
na rok 2009 o kwotę zł: 34 000  zgodnie z 
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załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2

1. Dokonuje się zmiany brzmienia nazwy 
zadania wykazanego w części IA. pozycji 
5 (pionowo) załącznika numer 6 „Wydatki 
majątkowe budżetu MiG Szczawnica” 
do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy 
Szczawnica na rok 2009 Nr XXXII/235/08 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 
grudnia 2008 z dotychczasowej: „Rewita-
lizacja centrum wsi Jaworki” na zaktualizo-
waną „Odnowa centrum wsi Jaworki”.    
2. Pozostałe zapisy takie jak: klasyfikacja 
budżetowa – dział, rozdział, paragraf i 
kwota – nie ulegają zmianie

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

§ 4
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podję-
cia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Małopolskiego. 
                                              
Uchwała Nr XXXIX/297/09
w sprawie aktualizacji „Planu Rozwoju 

Informacja do uchwał Rady Miejskiej podjętych 
na XXXIX zwyczajnej sesji 6 lipca 2009 roku. 

Uchwała Nr XXXIX/295/09 w sprawie zgody na zaciąganie 
zobowiązań na realizację zadania pt. „Odnowa centrum wsi 
Jaworki” w zakresie wydatków inwestycyjnych przekracza-
jących rok budżetowy. 
W ramach prowadzonej procedury dotyczącej wniosku złożonego 
przez miasto Szczawnica na zadanie „Odnowa centrum wsi Jawor-
ki”, Urząd Marszałkowski w Krakowie wystąpił o uzupełnienie 
dokumentacji o uchwałę określającą środki finansowe, przezna-
czone przez wnioskodawcę (czyli miasto) na sfinansowanie 100 
% kosztów realizacji zadania.
Zobowiązanie finansowe w tym przypadku przekracza rok bu-
dżetowy, dlatego Rada Miejska w drodze omawianej uchwały, 
upoważniła Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań w latach 
budżetowych 2010 i 2011.

Uchwała Nr XXXIX/296/09 w sprawie zmian w Uchwale 
Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2009 Nr 
XXXII/235/08 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 
2008 roku i budżecie miasta i gminy na rok 2009. 
Zmiany budżetowe przyjęte uchwałą dotyczyły:
W zakresie dochodów (załącznik nr 1):
− zwiększenia o kwotę 34.000 zł, w ramach środków prze-

znaczonych na współfinansowanie zadania własnego gminy 
(porozumienie z firmą Tad-Bud),

− wprowadzenia zmiany porządkowej, polegającej na prze-
sunięciu (zmniejszeniu i zwiększeniu) między działami i 
rozdziałami klasyfikacji budżetowej dotacji rozwojowej na 
zadanie pn. „Kompleksowa rehabilitacja i modernizacja sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej dla Uzdrowiska Szczawnica” 
– zgodnie z klasyfikacją przyjętą przez jednostkę wdrażającą 
projekt (Urząd Marszałkowski).

W zakresie wydatków (załącznik nr 2):
− wprowadzenia do budżetu, równolegle do dochodów, planu 

finansowego na wydatki majątkowe w kwocie 34.000 zł, na 

modernizację drogi lokalnej na Os. XX-lecia,
− wprowadzenia zmiany porządkowej do wydatków inwe-

stycyjnych, analogicznie do zmiany dokonanej po stronie 
dochodów. 

Uchwała Nr XXXIX/297/09 w sprawie aktualizacji „Planu 
Rozwoju Lokalnego Miasta Szczawnica na lata 2007-2009” 
oraz „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Dla Miasta Szczaw-
nica na lata 2007-2013”. 
Aktualizacja wymienionych powyżej dokumentów wytyczających 
plany rozwojowe Miasta i Gminy Szczawnica, została dokona-
na w załączniku 1 i dotyczyła zadania „Odnowa Centrum Wsi 
Jaworki”, gdzie zostały wprowadzone zmiany wskazane przez 
Urząd Marszałkowski.

Uchwała Nr XXXIX/298/09 w sprawie aktualizacji „Planu 
Odnowy Miejscowości Jaworki na lata 2009 – 2016”. 
W związku z możliwością pozyskania środków pochodzących z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie  „Odnowa i 
rozwój wsi Jaworki”  zaistniała potrzeba zaktualizowania przy-
jętego wcześniej przez Radę  Miejską Planu Rozwoju Miejsco-
wości Jaworki,  zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z Urzędu 
Marszałkowskiego.

Uchwała Nr XXXIX/299/09 w sprawie zwiększenia wysokości 
środków funduszu sołeckiego ponad kwotę algorytmu ustawo-
wego na rok 2010. 
Uchwała została podjęta dla spełnienia wymogów proceduralnych 
i prawnych oraz terminów wynikających z Ustawy o Funduszu 
Sołeckim, w tym zapisu art. 3 ust. 1 określającego, że „Rada Gminy 
może zwiększyć wysokość środków funduszu sołeckiego ponad 
kwotę algorytmu podstawowego”.
Zwiększenie środków na fundusz sołecki w roku 2010 ponad 
kwotę wynikającą z przeliczeń ustawowych, zostało zgodnie 
zaproponowane przez Burmistrza i Radę Miejską, w ślad za 
ustaleniami przyjętymi w omawianym zakresie w bieżącym roku 
budżetowym.  

Lokalnego Miasta Szczawnica na lata 
2007-2009” oraz „Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego Dla Miasta Szczawnica 
na lata 2007-2013”.

§ � 
Dokonuje się aktualizacji „Planu Rozwoju 
Lokalnego Miasta Szczawnica na lata 
2007-2009” zgodnie z załącznikiem Nr 1 
do niniejszej uchwały oraz „Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego Dla Miasta Szczaw-
nica na lata 2007-2013” zgodnie z załączni-
kiem     Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Uchwała Nr XXXIX/298/09 
w sprawie aktualizacji „Planu Odnowy 
Miejscowości Jaworki na lata 2009 
– 2016”.

§�
Aktualizuje się „Plan Odnowy Miejscowo-
ści Jaworki na lata 2009-2016”, o treści jak 

w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.

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

Uchwała  XXXIX/299/09
w sprawie zwiększenia wysokości środ-
ków funduszu sołeckiego ponad kwotę 
algorytmu ustawowego na rok 2010.

§ �
1. Zwiększa się wysokość Funduszu 
sołeckiego ponad kwotę algorytmu ustawo-
wego – na rok 2010 – o kwotę zł 32 560.
2. Podział na sołectwa przedstawia za-
łącznik nr 1 do niniejszej Uchwały

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

§ 3
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podję-
cia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Małopolskiego. 


