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KWIECIEŃ 2010

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. 
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.  

Wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Szczawnica oraz przebywającym 
na jej terenie Gościom życzymy, aby Święta Wielkiej Nocy przyniosły radość  

oraz wzajemną życzliwość.
 

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie 
napełni wszystkich pokojem i wiarą,  

niech da siłę w pokonywaniu trudności 
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość ...

	 			Grzegorz Niezgoda	 	 	 	 				          Kazimierz Zachwieja

           Burmistrz Miasta i Gminy               Przewodniczący Rady Miejskiej 

																						Szczawnica	 	 	 	 	 											 	w	Szczawnicy

1 miejsce i kolejne miliony złotych 
dla SZCZAWNICY

Na pierwszym miejscu uplasował się wniosek Szczawnicy 
o dofinansowanie zadania pod nazwą „Rewitalizacja uzdro-
wiskowego Parku Dolnego w Szczawnicy wraz z elementami 
małej architektury uzdrowiskowej”, który decyzją Zarządu 
Województwa Małopolskiego w dniu 30 marca 2010 został 
przekazany do dofinansowania. Zaakceptowany wniosek 
o łącznej wartości 4 512 400, 00 zł zakłada rewaloryzację 
istniejących obiektów znajdujących się na terenie Parku oraz 
wzbogacenie ich o nowe elementy przestrzenne takie jak np.: 
altano-kawiarnia, mini golf, place zabaw, karuzele, kaskady 
wodne, staw czy rabaty kwiatowe. Głównym elementem, do 
którego nawiązuje nowa kompozycja alejek to tzw. „koło za-
baw” w centralno-wschodniej części, w której zlokalizowane 
były główne atrakcje Parku Dolnego. Nowa kompozycja ma 
również kształt koła i skupia szereg zróżnicowanych atrakcji. 
Koncepcja uwzględnia obecne zadrzewienie parku i pozostało-
ści dawnego układu. W nawiązaniu do dawnych funkcji „koła 
zabaw” wprowadzono elementy do niego przylegające, takie 
jak placyk z altano-kawiarnią czy karuzelę. Koncepcja rewalo-
ryzacji Parku Dolnego ma na celu przywrócenie jego świetności 
i znaczenia poprzez szereg zabiegów. Konserwacja obejmuje 
istniejący drzewostan oraz zabytkowe obiekty architektoniczne. 
Koncepcja projektowa przewiduje nowy układ kompozycyjny 

alejek spacerowych, nowe nasadzenia zieleni niskiej oraz nowe 
obiekty infrastruktury technicznej, małej architektury, oświet-
lenia i iluminacji wzbogacające program parku. Wprowadzone 
nowe elementy oraz nowa lokalizacja i aranżacja istniejących 
obiektów parkowych, zwłaszcza pomników ma na celu inte-
grację i uporządkowanie przestrzeni parku.

„To kolejny etap inwestycji w zniszczoną i zaniedbaną 
przez lata infrastrukturę uzdrowiskową. Dzięki realizacji tej 
inwestycji Szczawnica posiadać będzie wyjątkowy park, który 
wyróżniał nas będzie wśród innych miejscowości uzdrowisko-
wych a tym samym przyciągał coraz więcej gości, turystów 
i kuracjuszy” – mówi z optymizmem burmistrz Szczawnicy 
Grzegorz Niezgoda.  
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Posiedzenie Zarządu SGU RP w Szczawnicy

W dniu 5 marca 2010r. w Szczawnicy odbyło się po-
siedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.  	
W spotkaniu udział wzięli:

	Jan Golba – prezes Zarządu SGU RP ( burmistrz Muszy-
ny),

	Wojciech Fułek –Wiceprezes Zarządu SGU RP (wicepre-
zydent Sopotu),

	Marek Obrębalski – wiceprezes Zarządu SGU RP (prezy-
dent Jeleniej Góry),

	Marek Skowroński – członek Zarządu SGU RP ( burmistrz 
Konstancina-Jeziorny).
Na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdro-

wiskowych RP na spotkanie przybyły również władze samorządu 
szczawnickiego w osobach: Grzegorz Niezgoda – burmistrz UMiG 
Szczawnica oraz Tomasz Hurkała – sekretarz MiG Szczawnica. 
Burmistrz Szczawnicy, podczas wystąpienia rozpoczynającego ob-
rady, przedstawił uczestnikom walory uzdrowiskowo – turystyczne 
Szczawnicy oraz zaprezentował realizowane obecnie jak również 
planowane inwestycje na terenie uzdrowiska. Gorącą dyskusję wy-
wołał niezwykle nowatorski w zakresie rozwiązań organizacyjnych 
jak i prawnych program ekologiczny, którego podjęły się władze  
Szczawnicy pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzysta-
nie odnawianych źródeł energii przez odbiorców indywidualnych i 
zbiorowych na terenie Szczawnicy z użyciem instalacji solarnych 
będących własnością gminy”.  W ramach programu wykonanych 
zostało 2300 kolektorów słonecznych w prywatnych obiektach 
mieszkalnych, przy partycypacji finansowej beneficjentów (osób 
fizycznych i prawnych) w wysokości 35% wartości instalacji so-
larnych. Łącza wartość projektu wynosi: 8 435 320, 00zł. Zdaniem 
władz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP wypracowany i 
sprawdzony w Szczawnicy mechanizm organizacyjno-prawny powi-
nien zostać wykorzystany przez pozostałe gminy uzdrowiskowe. W 
tym celu Zarząd SGU RP w imieniu gmin uzdrowiskowych zwróci 
się do władz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej z wnioskiem o stworzenie specjalnego programu 
budowy solarów w miejscowościach uzdrowiskowych. W przypadku 
przedłożenia takiego programu istnieje spora szansa zapewnienia (na 
koniec roku 2010 albo początkiem 2011) środków finansowych na 
tak ważne dla gmin uzdrowiskowych zadanie.

Oprócz spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem SGU 
RP oraz podsumowania prac Zarządu za rok 2009 uczestnicy spot-
kania dyskutowali m.in. nad XIX Kongresem Uzdrowisk Polskich, 
który zgodnie z wolą organizatorów tj. Stowarzyszenia Gmin Uzdro-
wiskowych RP, Izby Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie” oraz Unii 
Uzdrowisk Polskich odbędzie się w dniach 21-22 maja 2010 roku w 
Sopocie oraz nowelizacją zapisów ustawy uzdrowiskowej. 

Spotkanie przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia Gmin 
Uzdrowiskowych RP było doskonałą okazją do zwiedzenia Szczaw-
nicy. W tym celu władze miasta zorganizowały gościom turystyczny 
przejazd bryczkami wzdłuż spływu Dunajca do sąsiadującej ze 
Szczawnicą Leśnicy. 

Goście i członkowie Zarządu zachwyceni krajobrazem 
pienińskiej przyrody, urzeczeni góralską gościnnością oraz zasko-
czeni tak wieloma, pozytywnymi zmianami zachodzącymi na terenie 
miasta uznali Szczawnicę za miejsce przyszłego, docelowego wy-
poczynku. - Z pewnością po wielu latach, warto Szczawnicę odkryć 
od nowa, zapoznać sie z jej bogatą ofertą turystyczą i leczniczą i 
wreszcie nasycić się jej niepowtarzalnymi walorami przyrodniczo 
– krajobrazowymi powtarzał wielokrotnie Marek Skowroński – bur-
mistrz Konstancina-Jeziorny.  

Szczawnicka telewizja 
internetowa

Informacja, która jest rzetelna, zwięzła i dociera na 
czas do szerokich kręgów odbiorców to w dzisiejszych 
czasach podstawa funkcjonowania każdej sprawnie 
działającej jednostki organizacyjnej. Skutecznym spo-
sobem informowania zarówno mieszkańców jak i licznie 
odwiedzających Szczawnicę gości o życiu społeczno 
– kulturalnym uzdrowiska, jest utworzona na stronie 
internetowej miasta www.szczawnica.pl „Szczawnicka 
Telewizja Internetowa.” To narzędzie komunikacji i 
promocji, próbnie uruchomione zostało już w styczniu br. 
jednak dopiero teraz nabiera nowej szaty graficznej i gro-
madzi wszystkie materiały filmowe realizowane na temat 
wydarzeń dziejących się w Szczawnicy. Obecnie znajdu-
ją się tam filmy i reportaże na temat realizowanych przez 
miasto inwestycji, podejmowanych akcji promocyjnych 
czy wydarzeń kulturalnych w Muzycznej Owczarni. Fi-
nalnym produktem szczawnickiej telewizji internetowej 
jest utworzenie platformy, na której zamieszczane będą 
wszystkie materiały filmowe z realizowanych na terenie 
gminy Szczawnica działań – zarówno inwestycyjnych, 
społecznych, kulturalnych czy sportowych. Będzie tam 
miejsce na reportaże z ciekawych wycieczek i uroczy-
stości szkolnych, pięknych przedstawień teatralnych 
przedszkolaków, jak również materiał z uroczystości 
kościelnych czy zawodów sportowych. Będzie to miej-
sce, gdzie społeczeństwo Szczawnicy będzie miało pełny 
obraz na temat wydarzeń dziejących się w Szczawnicy, 
których nieraz nie sposób opisać w prasie.  

„Pierwsze kroki w utworzeniu Szczawnickiej telewizji 
internetowej poczynił Urząd Miasta, lecz docelowo to 
sami mieszkańcy Szczawnicy będą uczestniczyć w jej 
kształcie, proponując zarówno treść zamieszczanych 
materiałów jak również przesyłając reportaże z uro-
czystości w których uczestniczyli. Zapewne wkrótce 
powstanie regulamin porządkujący kwestie techniczne i 
organizacyjne, lecz bardzo ważne jest, by to sami miesz-
kańcy bezpośrednio kształtowali wizerunek szczawnickiej 
telewizji internetowej, która będzie nie tylko platformą 
informacyjną, ale przede wszystkim promującą nasze 
piękne uzdrowisko” – dodaje optymistycznie burmistrz 
Grzegorz Niezgoda. 

Szczawnica, 25 marca 2010 r.
	 	 	

Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Szczawnica		infor-
muje, że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Mia-
sta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w terminie 
od 25 marca 2010 r. do 15 kwietnia 2010r. wywieszono 
wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i 
Gminy Szczawnica przeznaczonych do :

−	 sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz 
najemcy :

1. lokal mieszkalny nr 1 w budynku wielorodzin-
nym nr 7 na os. XX-lecia w Szczawnicy
2. lokal mieszkalny nr 2 w budynku wielorodzin-
nym nr 7 na os. XX-lecia w Szczawnicy

JP
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Najdłuższa promenada 
spacerowa w Polsce 

Flesze aparatów fotograficznych prasy 
i kamer telewizji towarzyszyły podpisanej 
w dniu 18 marca 2010r umowie pomiędzy 
Burmistrzem Szczawnicy Grzegorzem 
Niezgodą a firmą MOSTMAR – wyko-
nawcą promenady spacerowej wzdłuż 
Grajcarka w Szczawnicy. Inwestycja 
realizowana jest w ramach projektu pn.: 
„Poprawa jakości infrastruktury tury-
stycznej w rejonie Pienińskiego Parku 
Narodowego” pozytywnie zaakceptowa-
nego przez Euroregion Tatry, do którego 
wniosek złożony przez miasto został w 
październiku 2008r. Inwestycja warta 
7 000 000,00 zł zakłada budowę prome-
nady spacerowej wzdłuż prawego brzegu 
Grajcarka wraz z elementami małej architektury. Znajdą się tam 
ławeczki do odpoczynku, donice z kwiatami oraz drzewkami, 
tarasy widokowe oraz stylowe mostki łączące obydwa brzegi 
Grajcarka. Promenada posiadała będzie zarówno część jezdną 
do domów znajdujących się przy niej oraz deptak przeznaczony 
wyłącznie do ruchu pieszego. Na uwagę zasługuje bogactwo 
użytych materiałów jak również kształtów i kompozycji z 
jakich zostanie wykonana promenada. Zaprojektowana w 
bardzo ciekawy i nowatorski sposób, pomimo ponad kilo-
metrowej długości, na każdym odcinku będzie zaskakiwać 

oryginalnością formy i starannością wykonania. W tym roku, 
zakres prac przy promenadzie związany będzie ściśle z inną 
inwestycją realizowaną na terenie Szczawnicy a mianowicie 
rehabilitacją sieci wodociągowej. W pierwszej kolejności 
zatem wymieniona zostanie cała sieć wodociągowa wzdłuż 

Grajcarka, po czym rozpoczęte zostaną 
prace związane z budową promenady. 
Efekt końcowy, zgodnie z zapewnieniami 
wykonawcy podziwiać już będzie można 
pod koniec bieżącego roku.

 „Konieczność realizacji takiej inwe-
stycji na terenie Szczawnicy uzasadniają 
co najmniej dwa powody. Jednym z 
nich są niezwykłe walory krajobrazowe 
i przyrodnicze wynikające z położe-
nia Szczawnicy. Realizacja projektu 
wzmocni atrakcyjność turystyczną tego 
rejonu, co przełoży się na wzrost ruchu 
turystycznego, wzrost aktywności go-
spodarczej, wzrost ilości miejsc pracy a 
przede wszystkim na podniesienie pozio-

mu infrastruktury turystycznej w tym regionie. Drugi powód 
uzasadniający realizację tego typu przedsięwzięcia wynika z 
układu urbanistycznego typowego uzdrowiska. „Standardowy” 
zdrój posiada swoje centrum, sanatoria lecznicze, pijalnię 
wód, miejsce imprez kulturalnych oraz promenadę, której w 
Szczawnicy zawsze brakowało. Dzięki realizacji tej inwestycji 
Szczawnica zwiększy zatem swój potencjał turystyczny i go-
spodarczy, poprawi infrastrukturę wypoczynkową oraz wzbo-
gaci się o dodatkowy element budujący prestiż prawdziwego 
uzdrowiska.” – dodaje Burmistrz Grzegorz Niezgoda  

	

Zakończył się „V Turniej Drużyn 
Amatorskich w piłce siatkowej o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica”, 
który w okresie od 09 do 25 marca br. roz-
grywany był na sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Szczawnicy.

Uczestnikami turnieju byli, zor-
ganizowani w drużynę co najmniej 5 
– osobową, mieszkańcy miasta i gminy 
Szczawnica oraz osoby zatrudnione bądź 
też uczące się na naszym terenie, przy 
czym w składzie drużynowym mogli 
być uwzględnieni maksymalnie dwaj 
zawodnicy nie będący mieszkańcami 
Szczawnicy jak również nie pracujący 
i nie uczący się na terenie naszego 
miasta. Dodatkowym, obligatoryjnym 
warunkiem uczestnictwa w siatkarskich 

rozgrywkach był udział w każdym z 
zespołów, co najmniej jednej kobiety.	
System turnieju siatkarskiego, do którego 
zgłosiło się siedem drużyn, odbywał się 
metodą „każdy z każdym” do dwóch 
wygranych setów.

Po emocjonujących i niejednokrotnie 
zaciętych meczach, które na przestrzeni 
blisko jednego miesiąca odbywały się 
na sali gimnastycznej szczawnickiej 
podstawówki, w dniu 25 marca 2010 
r. podsumowano zdobyte przez po-
szczególne drużyny punkty i wyłoniono 
zwycięzców.

Laureaci tegorocznej edycji turnieju 
siatkarskiego – Kinga Pienińska, oprócz 
pamiątkowej statuetki, otrzymali z rąk 
Burmistrza	Miasta	i	Gminy	Szczawnica	

– Grzegorza Nie-
zgody dyplom 
oraz symbolicz-
ny czek na kwotę 
500,00 zł. Druży-
na	Drink Team, 
która zajęła II 
miejsce odebrała 
okolicznościo-
wy dyplom oraz 
czek na kwotę 
300,00 z ł . ,  z 
kolei laureat III 

miejsca – No Name otrzymał pamiątkowy 
dyplom. Pozostałe drużyny uczestniczące 	
w turnieju otrzymały pamiątkowe dy-
plomy za uczestnictwo w imprezie 
sportowej.

Najlepszą zawodniczką tegorocznej 
edycji Turnieju została Elżbieta Kubik 
reprezentująca drużynę Drink Team, 
natomiast za najlepszego zawodnika 
uznano Bartosza Mężyk z drużyny No 
Name

„Dziękuję wszystkim zawodnikom 
za udział w tegorocznym Turnieju 
Siatkarskim oraz  gratuluję finalistom i 
zwycięzcom. Już dzisiaj pragnę zachęcić 
wszystkich do korzystania z powstałego 
w Szczawnicy boiska wielofunkcyjnego 
Orlik 2012, którego oficjalne otwarcie 
nastąpi 02 maja br., i które bez wątpienia 
przyczyni się do usportowienia naszej 
społeczności, propagowania zdrowego 
stylu życia i aktywnego spędzania wol-
nego czasu” - powiedział na zakończe-
nie Burmistrz Szczawnicy – Grzegorz 
Niezgoda

WYNIKI	
I miejsce – Kinga Pienińska 
II miejsce – Drink Team 
III miejsce – No Name	
IV miejsce – Krasnal Team	
V miejsce – Skra	
VI miejsce – Oazowicze	
VII miejsce – J-GIM

Anna Szczepaniak

Podsumowanie „V Turnieju Drużyn Amatorskich 
w piłce siatkowej o Puchar Burmistrza 

Miasta i Gminy Szczawnica”
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Remont ulicy
SZALAYA

Burmistrz	 Miasta	 i	 Gminy	 Szczaw-
nica informuje, że już od  marca br. 
rozpoczęte zostały na ul. Szalaya prace 
polegające na wymianie sieci kanaliza-
cyjnej, wodociągowej, burzowej oraz 
przebudowie chodników i nawierzchni 
drogi. Roboty będą prowadzone od-
cinkami, aby zapewnić jak najmniej 
uciążliwości dla mieszkańców oraz gości 
miasta, niemniej jednak będą mogły 
wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu 
i chwilowe przerwy w dostawie wody. 
By do minimum ograniczyć trudności w 
ruchu komunikacyjnym, wymiana sieci 
wodociągowej odbywa się bezkolizyjną 

metodą przewierceń, bez konieczności 
wykonywania głębokich wykopów w 
pasie drogowym i chodnikach. Całość 
zaplanowanych prac, czyli wymiana sieci 
kanalizacyjnej, burzowej i wodociągo-
wej na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Zdrojową aż do ul. Św. Krzyża wraz z 
odtworzeniem nawierzchni dróg i chod-
ników, zakończona zostanie najpóźniej 
do końca lipca 2010r. z tym, że prace 
ziemne powinny zakończyć się jeszcze 
przed weekendem majowym. Powyższa 
inwestycja realizowana jest w ramach 
projektu prowadzonego przez Miasto 
pn.: „Rehabilitacja i modernizacja sieci 
wodociągowej w mieście Szczawnica” 
zakładającego wymianę całej sieci wodo-
ciągowej na terenie Szczawnicy jak rów-

nież w ramach porozumienia Burmistrza 
Szczawnicy z Powiatem Nowotarskim 
zakładającego remont dróg powiatowych 
na terenie Szczawnicy. 

„Zarówno wymiana sieci wodociągo-
wej, kanalizacyjnej i burzowej jak rów-
nież kompleksowy remont nawierzchni 
drogi i chodników na tym odcinku to 
inwestycje, na które Szczawnica i jej 
mieszkańcy czekali dziesiątki lat. Jestem 
zatem przekonany, że wynikające z tego 
powodu utrudnienia w ruchu komuni-
kacyjnym będą przez mieszkańców w 
pełni tolerowane, gdyż ich skala będzie 
niewspółmiernie mniejsza do efektu jaki 
osiągniemy po zakończeniu inwestycji” 
– dodaje z optymizmem Burmistrz Grze-
gorz Niezgoda.  

Nowy wygląd ul. Zdrojowej 
i Placu Dietla 

Na posiedzeniu Zarządu Województwa Małopolskiego w 
dniu 30 marca 2010 podjęto decyzję o przekazaniu do dofi-
nansowania wniosku złożonego przez władze Szczawnicy na 
realizację zadania  „Rewitalizacja Pl. Dietla oraz promenady 
spacerowej do pijalni wraz z elementami małej architektury 
uzdrowiskowej i przebudową pijalni wody mineralnej”. Zaak-
ceptowany wniosek o łącznej wartości 6 450 000, 00 zł polega 
na zagospodarowaniu uzdrowiskowego centrum Szczawnicy, 
którego centralnym miejscem jest plac Dietla. W skład pro-
jektu wchodzi zagospodarowanie odcinka górnego – od placu 
Dietla do ZPR wraz z przebudową samego placu oraz odcinka 
dolnego od ZPR do ulicy. W części pierwszej (plac Dietla 
– Zakład Przyrodo-Leczniczy) przewiduje się modernizację 3 
768 m2 nawierzchni placów i ciągów pieszych wraz z moder-
nizacją fontanny w centralnej części placu. Fontanna uzyska 
zupełnie nową formułę nawiązującą stylistycznie do architek-
tury placu i otaczających go 
budynków. Dodatkową atrak-
cją podkreślającą zarówno 
architekturę samej fontanny, 
jak i kompozycję całego placu 
będzie jej nocna iluminacja. 
Niewątpliwą atrakcja będzie 
także tzw. sztuczna rzeka wraz 
z wodospadem, która nada tej 
przestrzeni niepowtarzalny 
charakter. Dla jej stworzenia 
zostanie wykorzystany ist-
niejący ciek wodny i poprzez 
stworzenie nowego koryta 
wraz ze specyficznym ukształ-
towaniem	stworzony	zostanie	
ciekawy element kompozy-
cyjny całej przestrzeni. Kolej-
nym elementem kształtowania 
przestrzeni będzie gruntowna 
modernizacja pijalni wody 
mineralnej, która w obecnym 
kształcie zupełnie nie pasuje do 

otoczenia i w żaden sposób nie nawiązuje do obowiązującego w 
tej części Uzdrowiska stylu. Stary pawilon zostanie rozebrany, 
a w to miejsce zostanie zbudowany nowy, otwarty pawilon z 
ogólnodostępną czerpnią wody mineralnej. Całość prac w tej 
części uzupełni gruntowna modernizacja ciągów pieszych i 
wyposażenie ich w elementy małej architektury. Planuje się 
budową ok. 1 600 m2 żwirowych alejek wraz z elementami 
małej architektury (ławki, kosze na śmieci, oświetlenie, tablice 
informacyjne). Dodatkowo zmodernizowane zostaną schody 
na osi widokowej do Inhalatorium (ok. 350 m2).

„To kolejne miliony złotych pozyskane dla Szczawnicy na 
realizację  inwestycji w zniszczoną i zaniedbaną przez lata 
infrastrukturę uzdrowiskową. Wykonanie tego zakresu prac jest 
kontynuacją rewitalizacji Parku Dolnego na co pozyskaliśmy 
kwotę prawie 5 000 000 zł. Taki zastrzyk gotówki w poprawę 
wizerunku naszej miejscowości to ogromny krok naprzód, 
który pozytywnie odczują sami mieszkańcy Szczawnicy przez 
wzrost liczby odwiedzających nas gości” – mówi z optymi-
zmem burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda  
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Szczawnica,  12 marca 2010r.       

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. 
Dz. U. Z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm./ w wykonaniu 
Uchwały nr XLV/ 366 /09 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 
dnia 17.12.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nie-
ruchomości Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza II 
ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż z zasobu miasta i 
gminy  nieruchomości położonej w Szczawnicy przy ul. Widok 
stanowiącej:

niezabudowaną działkę ewid. zmod. nr 176 z obrębu 
1 m. Szczawnica położoną w Szczawnicy przy ul. Wi-
dok o powierzchni 0.0782 ha, objętej księgą wieczystą nr 
NS1T/00052901/9

Cena wywoławcza  wynosi 6.000,00  zł / słownie :  sześć 
tysięcy złotych/ 

Wadium wynosi  600.00 zł / słownie sześćset  złotych/
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu 

z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej.

      W/w działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, oraz nie przystą-
piono do jego opracowania, strefa B Uzdrowiska, otulina Pie-
nińskiego Parku Narodowego. Zgodnie z zapisami obowiązu-
jącego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Szczawnica, zatwierdzonego 
uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnicy nr 60/IX/99 z dnia 
21.06.1999 r. z późn. zm. w/w działka położona jest w terenach 
osuwiskowych i zagrożonych osuwaniem, które wskazane są 
do zalesień i zadrzewień.

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

Przetarg odbędzie się w dniu  26 kwietnia 2010  r. o godzinie 
9.30 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. 
Szalaya 103 – biuro Rady Miejskiej.

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 21.04.2010r. Za dzień 
wniesienia wadium uważa się datę dokonania przelewu. 

Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest  okazanie 
komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- oryginał wpłaty wadium
- dowód tożsamości
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z 

rejestru sądowego lub ewidencji gospodarczej oraz właś-
ciwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmio-
ty.

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

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 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 przetargu 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 kształtowaniu ustroju rolnego. Koszty 
sporządzenia umowy i opłaty sądowej ponosi nabywca.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Bur-
mistrz Miasta i Gminy Szczawnica zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu.

I przetarg odbył się w dniu 25.02.2010 r.

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

JP

Szczawnica,  19 marca   2010 r.       

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza I publiczny przetarg 
ustny nieograniczony na najem na okres  3 lat nieruchomości 
stanowiącej część działki ewid. zmod. nr 1151/2 o powierzchni 
460 m2 położonej w Szczawnicy przy ul. Parkowej z przezna-
czeniem na prowadzenie działalności parkingowej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego 
przedmiotowej nieruchomości wynosi  3.900,00 zł + 22 % 
Vat.

  Wadium wynosi  780,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 26.04.2010r. o godzinie 

10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica ul. 
Szalaya 103.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie 
wadium, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta 

Szczawnica Bank Spółdzielczy w Krościenku Nr 22 8817 
0000 2001 0000 0589 0106 do dnia 21.04.2010 r. Dowód 
wpłaty wadium  oraz dowód tożsamości należy okazać 
Komisji Przetargowej.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg 
zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu nieruchomości, a 
w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, 
wadium przepada na rzecz wynajmującego. Wadium wpłacone 
przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po 
zamknięciu przetargu.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia 
od przetargu i prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn.

Z warunkami przetargu oraz projektem umowy i zasadami 
prowadzenia parkingu można zapoznać się w referacie Gospo-
darki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Rolni-
ctwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Szczawnica 
ul. Szalaya 103, pokój nr 15, tel.262-22-03.

JP
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Uchwały XLVIII sesji Rady Miej-
skiej w Szczawnicy, z dnia 10 marca 
2010r.

Uchwała Nr XLVIII/384/10	
w	sprawie	przyjęcia na rok 2010 Pro-
gramu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi pod-
miotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego

§	�
Uchwala się na rok 2010 Program 
współpracy z organizacjami poza-
rządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w brzmieniu określonym 
w załączniku stanowiącym integralną 
część niniejszej Uchwały.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się 
Burmistrzowi	Miasta	i	Gminy	Szczaw-
nica.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Uchwała  Nr XLVIII/385/10
sprawie	zmian w Uchwale Budżetowej 
Miasta i Gminy Szczawnica na rok 
2010 Nr XLVI/374/09 Rady Miejskiej 
w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2009  
roku. 

§ 1
Wprowadza się zmiany  do Uchwały 
Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica 
na rok 2010 Nr XLVI/374/09 Rady Miej-
skiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 
2009 roku polegające na: skreśleniu w 
podstawie prawnej art. 24 ust. 11, art. 
165, art. 184, art. 188 ust.2 art. 195 
ust.2, art.198 i art.199 ust.1 i 2 ustawy z 
dnia 3 czerwca 2005 r o finansach pub-
licznych (Dz. U. Nr 249 poz.2014; zm. 
Dz.U. Nr 169 poz.1420) i zastąpieniu 
go: „art.  211, art. 212, art. 239, art. 264 
ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z 
art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku – Przepisy wprowadzające ustawę 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 
poz. 1241)”

§ 2
Skreśla się zapisy paragrafów § 1-13 za-
stępując je odpowiednio następującymi 
paragrafami w nowym brzmieniu:

§ 1
Ustala się dochody budżetu na rok 
2010 w łącznej kwocie zł: 44.546.869, 

w tym:
1) dochody bieżące: 18.055.249 zł
2) dochody majątkowe: 26.491.620 zł
- jak w załączniku nr 1

§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu na rok 
2010 w łącznej kwocie zł: 57.687.612 
- jak w  załączniku nr 2	
2. Wydatki budżetu obejmują plan 
wydatków bieżących na łączną kwotę 
15.901.358 zł w tym: 
1) wydatki bieżące jednostek budżeto-
wych w kwocie łącznej 10.295.665 zł, z 
czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki 
od nich naliczane w kwocie 6.159.091 zł, 	
b) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych w 
kwocie 4.136.564 zł, 
2) wydatki na dotacje na zadania bie-
żące w kwocie 1.224.853 zł, 
3) wydatki na świadczenia na rzecz 
osób fizycznych w kwocie 2.967.672 
zł, 
4) wydatki na obsługę długu publicz-
nego w kwocie 954.700 zł, 
- jak w załączniku 2.1
3. Wydatki budżetu obejmują plan 
wydatków majątkowych na łączną kwotę 
41.786.254 zł w tym: wydatki na inwe-
stycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 
41.786.254  zł, 
- jak w załączniku 2.2
z czego na wydatki inwestycyjne na 
programy finansowane z pomocy za-
granicznej w łącznej kwocie 12.222.585 
zł, w tym ze środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej w kwocie 
12.222.585 zł, 
- jak w załączniku 2.2.1

§ 3
1. Różnica między dochodami i wy-
datkami stanowi planowany deficyt 
budżetowy w kwocie – 13.140.743 zł, 
który zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z zaciąganych pożyczek 
i kredytów w kwocie  14.000.000 zł 
oraz z wolnych środków pochodzących 
z nadwyżki środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu w kwocie 
244.484 zł 
2. Ustala się przychody budżetu w 
łącznej kwocie 14.244.484  zł i rozchody 
budżetu w łącznej kwocie 1.103.741 zł, 
- zgodnie z załącznikiem nr 3,	
3. Ustala się roczny limit dla:
a) zobowiązań na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetowego na 
łączną kwotę zł: 12.896.259 z tytułu 

pożyczek i kredytów zaciągniętych na 
rynku krajowym 
b) zobowiązań na sfinansowanie 
wykupu uprzednio wyemitowanych 
obligacji komunalnych do kwoty zł: 
1.000.000
c) zobowiązań na spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów i pożyczek w 
wys. 103.741 zł
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta 
do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach 
określonych w ust. 3. 

§ 4
Tworzy się:
1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki 
nieprzewidziane w kwocie: 300.000	zł
2) rezerwę celową budżetu na dofinan-
sowanie zadań zleconych organizacjom 
pożytku publicznego na kwotę 25.000 
zł
3) rezerwę celową na zabezpieczenie 
potencjalnej spłaty udzielonego kredytu 
poręczenia dla Podhalańskiego Przed-
siębiorstwa Komunalnego w kwocie: 
133.478 zł

§ 5 
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dochody z opłat z tytułu wydawania 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych i wydatki budżetu na realizację 
zadań ujętych Miejskim Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 
4, 
2) dochody i wydatki związane z 
realizacja zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań 
zleconych ustawami - zgodnie z załącz-
nikiem nr 5, 
3) dochody i wydatki związane z 
realizacja zadań wykonywanych na pod-
stawie umów lub porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego 
- zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6
Wydatki budżetu obejmują planowane 
kwoty dotacji udzielane w roku 2010 
- jak załącznik nr 7.

§ 7
Ustala się wydatki budżetu obejmujące 
zadania jednostek pomocniczych gminy 
na łączną kwotę 71.100 zł, w tym ze 
środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 
lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. 
U. Nr 52, poz. 420) – na łączną kwotę  
38.540 zł – zgodnie z załącznikiem 
Nr 8.	
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§ 8 
1. Ustala się plany przychodów i kosz-
tów zakładów budżetowych - zgodnie z 
załącznikiem  Nr 9
2. Z budżetu udziela się dotacji pod-
miotowej dla Przedszkola publicznego 
w kwocie zł : 667.763	
3. Upoważnia się kierowników: Miej-
skiego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Przedszkola Publicznego do dokony-
wania przesunięć w planie finansowym 
z wyłączeniem zmian powodujących 
zmniejszenie wpłaty do budżetu lub 
zwiększenie dotacji z budżetu.

§ 9
Ustala się Plan przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z 
załącznikiem Nr 10

§ 10 
Z budżetu udziela się dotacji podmio-
towych dla samorządowych instytucji 
kultury w następujących kwotach:
1. dla Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Szczawnicy kwota 326.350 zł, 
2. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Szczawnicy  kwota 135.740 zł. 

§ 11
Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) dokonywania zmian budżetu w 
granicach działu wydatków: 
a) polegających na przesunięciach 
między rozdziałami planu wydatków 
bieżących w zakresie środków na upo-
sażenia i wynagrodzenia ze stosunku 
pracy	
b) polegających na przesunięciach 
między rozdziałami w planie wydatków 
majątkowych w zakresie wydatków na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 
2) zaciągania kredytów i pożyczek na 
pokrycie występującego w trakcie roku 
niedoboru budżetowego do maksymal-
nej wysokości 1.000.000 zł
3) lokowania w trakcie realizacji budżetu 
czasowo wolnych środków budżetowych 
na  rachunkach w innym banku niż bank 
prowadzący obsługę budżetu,
4) zaciągania zobowiązań w zakresie 
wydatków bieżących z tytułu umów, 
których realizacja w roku następnym 
(2011) jest niezbędna dla zapewnienia 
ciągłości działania gminy i termin za-
płaty upływa w 2011 roku – na łączną 
kwotę 500.000 zł 

§ 12
Ustala się szczegółowość informacji z 
wykonania budżetu za pierwsze półro-

cze 2010 jak zakres i szczegółowość 
budżetu w niniejszej uchwale.

§ 13
Przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu 
Miasta i Gminy Szczawnica na lata 
2010 – 2020 zgodnie z załącznikiem 
Nr 11  a i b”.

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

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2010 roku i podlega ogło-
szeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Małopolskiego.
	

Uchwała Nr XLVIII/386/10	
zmieniająca uchwałę w  sprawie zgody 
na zaciąganie zobowiązań w zakresie 
wydatków  bieżących przekraczają-
cych rok budżetowy.

§	�
Dokonuje  s ię  zmiany  Uchwały 
Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr 
XLVII/379/10 z dnia 10 lutego 2010 
roku w ten sposób, że § 2 ww. uchwały 
otrzymuje brzmienie: 
„Źródłem pokrycia zobowiązania o jakim 
mowa w § 1 będą dochody budżetu Miasta  	
i Gminy Szczawnica w latach:
- 2010 r  w kwocie  80 000,00 zł
- 2011 r  w kwocie  80 000,00 zł
- 2012 r  w kwocie  80 000,00 zł”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Uchwała  Nr XLVIII/387/10
w	sprawie	zmian w budżecie miasta i 
gminy Szczawnica na rok 2010.

§ 1
Zwiększa się dochody budżetu na rok 
2010 o kwotę zł: 401.578 
w tym:
1) dochody bieżące o kwotę zł: 
77.283 
2) dochody majątkowe o kwotę zł: 
324.295
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały

§ 2
Zmniejsza  się dochody budżetu na rok 
2010 o kwotę zł: 100
w tym:

1) dochody bieżące o kwotę zł: 100
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały

§ 3
Zwiększa się wydatki budżetu na rok 
2010 o kwotę zł: 430.478
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały
z czego :
1. Wydatki bieżące na łączną kwotę 
zł: 70.478
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budże-
towych w kwocie łącznej zł: 37.978	 z	
czego: 
a) wydatki na wynagrodzenia i składki 
od nich naliczane w kwocie zł: 9.900		
b)  wydatki  związane z  real iza-
cją zadań statutowych jednostek 
budżetowych w kwocie zł: 28.078		
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 
w kwocie 19.000 zł, 
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób 
fizycznych w kwocie 13.500 zł
- jak w załączniku 2.1
2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 
zł: 360.000 w tym: wydatki na inwesty-
cje i zakupy inwestycyjne w kwocie zł: 
360.000	
- jak w załączniku 2.2

§ 4
Zmniejsza się wydatki budżetu  się 
wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 
zł: 29.000
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały

z czego :
1.  Wydatki bieżące na łączną kwotę 
zł: 29.000
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżeto-
wych w kwocie zł: 19.100 z czego: 
a) wydatki na wynagrodzenia i składki 
od nich naliczane w kwocie zł: 100		
b) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych w 
kwocie zł: 19.000
2)  wydatki na świadczenia na rzecz osób 
fizycznych w kwocie zł: 9.900

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 6
Uchwała  wchodzi w życie z dniem 
podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie 
określonym przepisami szczególnymi. 
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Informacja do uchwał Rady Miejskiej 
podjętych na XLVIII nadzwyczajnej 
sesji 10 marca 2010 roku. 

Uchwała Nr XLVIII/384/10 w spra-
wie przyjęcia na rok 2010 Programu 
współpracy z organizacjami poza-
rządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego. 

Sferę współpracy organów admini-
stracji publicznej z organizacjami po-
zarządowymi określa ustawa z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

Ustawa ta nakłada na organy admini-
stracji publicznej obowiązek realizacji 
zadań ze sfery publicznej, we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego. Ustawa nakłada 
na rady gmin obowiązek uchwalania 
rocznego programu współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz podmio-
tami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego. 

Uchwała ureguluje współpracę po-
między samorządem Szczawnicy, a 
działającymi na jej terenie organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicz-
nego określając cele, zakres i formy tej 
współpracy. 

Uchwała Nr XLVIII/385/10 w spra-
wie zmian w uchwale Nr XLVII/382/10 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z  dnia 10 
lutego 2010 w sprawie zmian w Uchwa-
le Budżetowej Miasta i Gminy Szczaw-
nica na rok 2010 Nr XLVI/374/09 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 
30 grudnia 2009  roku. 

Zmiany, dokonane w Uchwale Budże-
towej mają charakter czysto techniczny, 
zostały dokonane na życzenie organu 
nadzoru – Regionalnej Izby Obrachunko-
wej. Są one wynikiem dostosowywania 
zapisów budżetu do wymogów znoweli-
zowanej ustawy o finansach publicznych. 
Brak aktów wykonawczych do ustawy 
oraz niedointerpretowanie zapisów usta-
wy powodują, że Uchwałą Budżetowa 
będzie jeszcze wymagać zmian proce-
duralnych w trakcie roku.

Zmiany w Uchwale Budżetowej przy-
jęte Uchwałą Nr 385, nie zmieniają ani 
kwot, ani zadań zapisanych w budżecie 
na rok 2010.

Uchwała Nr XLVIII/386/10 zmie-
niająca uchwałę w sprawie zgody na 
zaciąganie zobowiązań w zakresie wy-
datków bieżących przekraczających 
rok budżetowy. 

Zmiana w uchwale została dokonana 
na życzenie organu nadzoru – Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej. Polega 
ona na uszczegółowieniu zapisu w § 1, 
poprzez wskazanie kwot, jakie zostaną 
przeznaczone na ** kolejno w latach 
2010, 2011 i 2012. W Uchwale Nr 379, 
byłą podana kwota łączna, bez podziału 
na lata. Uchwała nie zmienia wartości 
kwoty przeznaczonej na to zadanie.

Uchwała Nr XLVIII/387/10 w spra-
wie zmian w budżecie miasta i gminy 
Szczawnica na rok 2010. 

Uchwała dotyczy zwiększenia i 
zmniejszenia dochodów oraz wydatków 
budżetowych, między innymi w zakresie 
kwoty otrzymanej promesy na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych (tzw. usu-
wanie skutków powodzi), wyrównania 
subwencji oświatowej i ogólnej, dotacji z 
zakresu pomocy społecznej na świadcze-
nia rodzinne oraz dożywianie uczniów 
w szkołach. 

Uchwały XLIX sesji Rady Miejskiej w 
Szczawnicy, z dnia 29 marca 2010r.

        Uchwała Nr XLIX/388/10

w	sprawie	aktualizacji „Planu Rozwoju 
Lokalnego Miasta Szczawnica na lata 
2010-2012” oraz „Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego Dla Miasta Szczawnica 
na lata 2009-2015”.

§	�	
Dokonuje się aktualizacji „Planu Rozwoju 
Lokalnego Miasta Szczawnica na lata 
2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 
do niniejszej uchwały oraz „Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego Dla Miasta Szczaw-
nica na lata 2009-2015” zgodnie z załącz-
nikiem  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 XLIX/389/10

zmieniająca uchwałę w  sprawie udziele-
nia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy 
rzeczowej.

§	�
1. Zmienia się uchwałę Nr XLVII/381/10 

Rady Miejskiej w Szczawnicy  z dnia 10 
lutego 2010 roku w sprawie udzielenia Po-
wiatowi Nowotarskiemu pomocy rzeczo-
wej w ten sposób, że w treści tej uchwały 
§ 3  skreśla się.
2. Pozostała treść uchwały nie ulega 
zmianie.

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

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.
    
    Uchwała  Nr  XLIX/390/10

sprawie	zmian w Uchwale Budżetowej 
Miasta i Gminy Szczawnica na rok 
2010 Nr XLVI/374/09 Rady Miejskiej 
w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2009 
roku oraz w budżecie miasta i gminy 
Szczawnica na rok 2010.

§ 1
Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010 
o kwotę zł: 48.016
w tym:
1) dochody bieżące o kwotę zł: 48.016
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały

§ 2
Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 
o kwotę zł: 48.016

- jak w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały z czego :
1. Wydatki bieżące na łączną kwotę zł: 
48.016
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budże-
towych w kwocie łącznej zł: 48.016	 z	
czego: 
a) wydatki na wynagrodzenia i składki 
od nich naliczane w kwocie zł: 3.500		
b) wydatki  związane z real iza-
cją zadań statutowych jednostek bu-
dżetowych w kwocie  z ł :44.516		
- jak w załączniku 2.1

§ 3
W Uchwale Budżetowej Miasta i Gmi-
ny Szczawnica na rok 2010 zmienionej 
Uchwałą Nr XLVII/382/10 Rady Miejskiej 
w Szczawnicy z dnia 10 lutego 2010 r 
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 w pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 
„Różnica między dochodami i wydatkami 
stanowi planowany deficyt budżetowy w 
kwocie – 13.140.743 zł, który zostanie 
pokryty przychodami pochodzącymi z 
2) zaciąganych pożyczek i  kredytów 
w kwocie 4.200.000 zł, z emisji obligacji 
komunalnych w kwocie 10.000.000 zł oraz 
z wolnych środków pochodzących z nad-
wyżki środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu w kwocie  44.484 zł 
3) w § 3 pkt. 2 dokonuje się zmiany 
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brzmienia załącznika Nr 3, który przyjmuje 
oznaczenie	załącznika nr 3 do niniejszej 
uchwały; 
4) uchyla się § 9 wraz z załącznikiem Nr 
10;
5) w zapisie § 5 – po pkt 3 dodaje się pkt. 
4 o treści: „4) wyodrębnia się dochody z ty-
tułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze 
korzystanie ze środowiska oraz wydatki 
na realizację zadań związanych z ochroną 
środowiska i gospodarką wodną na rok 
2010” – zgodnie z załącznikiem nr 4;
6) dokonuje się zmiany brzmienia za-
łącznika nr 11 a i b, który przyjmuje ozna-
czenie	załącznika Nr 5	a i b do niniejszej 
uchwały 

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

§ 5
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podję-
cia i podlega ogłoszeniu w trybie określo-
nym przepisami szczególnymi. 

Uchwała  Nr XLIX/391/10
w	 sprawie	 emisji obligacji komunal-
nych. 

§ 1
1. Miasto i Gmina Szczawnica wyemituje 
obligacje komunalne na okaziciela w 
łącznej liczbie 10.000 (dziesięć tysięcy) 
sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN 
(jeden tysiąc złotych) każda, na łączną 
kwotę	10.000.000 PLN (dziesięć milio-
nów złotych). 
2. Emisja obligacji zostanie dokonana 
w trybie oferty niepublicznej poprzez 
skierowanie propozycji nabycia obligacji 
do indywidualnych adresatów w liczbie 
mniejszej niż 100 (sto) osób.
3. Obligacje wyemitowane zostaną w 5 
(słownie: pięciu) seriach w 2010 roku:
a) Seria A10: obligacje 2 – letnie na kwotę 
2.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 
2010 roku;
b) Seria B10: obligacje 3 – letnie na kwotę 
2.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 
2010 roku;
c) Seria C10: obligacje 4 – letnie na kwotę 
2.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 
2010 roku;
d) Seria D10: obligacje 6 – letnie na kwotę 
2.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia  
2010 roku;
e) Seria E10: obligacje 6 – letnie na kwotę 
2.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia  
2010 roku.
4. Cena emisyjna jednej obligacji będzie 
równa wartości nominalnej obligacji 
– 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych). 
5. Obligacje nie będą miały formy doku-
mentu. 
6. Obligacje nie będą zabezpieczone. 

§ 2
Celem emisji obligacji jest pozyskanie 
środków na zadania inwestycyjne w za-
kresie infrastruktury komunalnej.

§ 3
Obligacje zostaną wykupione z dochodów 
własnych i przychodów budżetu Mia-
sta i Gminy Szczawnica w latach 2012 
– 2016. 

§ 4
1. Oprocentowanie obligacji będzie 
zmienne, ustalane przed rozpoczęciem 
każdego półrocznego (6 – miesięcznego) 
okresu odsetkowego, jako stawka bazo-
wa WIBOR 6M ustalana na podstawie 
notowania na dwa dni robocze przed roz-
poczęciem danego okresu odsetkowego, 
powiększona o marżę dla inwestorów.
2. Oprocentowanie wypłaca się w 
okresach półrocznych (6 – miesięcznych) 
liczonych od daty emisji, w następnym 
dniu roboczym po upływie danego okresu 
odsetkowego, co określone zostanie w 
propozycji nabycia obligacji. Jeżeli termin 
wypłaty przypadnie w sobotę lub dzień 
ustawowo wolny od pracy, wypłata opro-
centowania nastąpi w najbliższym dniu 
roboczym.
3. Obligacje nie będą oprocentowane 
poczynając od dnia wykupu.

§ 5
1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:
a) 2 lat od daty emisji obligacji serii A10, 
b) 3 lat od daty emisji obligacji serii B10, 
c) 4 lat od daty emisji obligacji serii C10,
d) 6 lat od daty emisji obligacji serii D10,
e) 6 lat od daty emisji obligacji serii E10,
2. Wykup obligacji następować będzie 
według wartości nominalnej. Jeżeli termin 
wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub 
dzień ustawowo wolny od pracy, wykup 
nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez 
emitenta obligacji dowolnej serii przed ter-
minem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica do:
1) zawarcia umowy z bankiem, któremu 
zostaną powierzone czynności związane z 
organizacją i obsługą emisji obligacji,
2) wypełnienia świadczeń wynikających 
z obligacji.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi	Miasta	i	Gminy	Szczawnica

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

Uchwała Nr XLIX/392/10 
w	sprawie	rozstrzygnięcia o wyodrębnie-
niu w budżecie Miasta i Gminy Szczaw-

nica na rok 2011 środków stanowiących 
fundusz sołecki.

§		�
Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w 
budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na 
rok 2011 środków funduszu sołeckiego – w 
rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2009 
roku o funduszu sołeckim.

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

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

          Uchwała Nr XLIX/393/10
w	sprawie	powołania Gminnej Koalicji 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie.

§	�
Powołuje się Gminną Koalicję Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie dla Miasta 
i Gminy Szczawnica podejmującą działa-
nia mające na celu:
1) ograniczenie rozmiarów zjawiska prze-
mocy w rodzinie,
2) podniesienie skuteczności interwencji 
wobec problemu przemocy,
3) rozwój oferty pomocowej dla rodzin 
uwikłanych w przemoc,
4) integracja działań instytucji wobec 
problemu przemocy w rodzinie,
5) rozwój wiedzy, kompetencji, umie-
jętności reagowania wobec problemu 
przemocy,
6) podniesienie poziomu świadomości 
społecznej na temat problemu przemocy 
w rodzinie.

§ 2
Gminna Koalicja Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie działa pod kierunkiem 
lidera i jest zespołem  interdyscyplinarnym 
przedstawicieli instytucji działających 
na	rzecz	dzieci	i	rodzin	z	terenu	Miasta	i	
Gminy Szczawnica:
1) Szkoły Podstawowej w Szczawnicy,
2) Szkoły Podstawowej w Szlachtowej,
3) Gimnazjum Publicznego w Szczaw-
nicy,
4) Centrum Kształcenia i Wychowania 
OHP oraz Prywatnej Szkoły Zawodowej 
w Szczawnicy, 
5) Straży Miejskiej w Szczawnicy,
6) Posterunku Policji w Krościenku,
7) Służby Zdrowia w Szczawnicy, 
8) Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczaw-
nicy.

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

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.
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Załącznik 5 a do Uchwały   Nr XLIX/390/10    RM w Szczawnicy z dnia 29.03..2010 r   

Prognoza kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Szczawnica
w latach 2010 – 2014

           

2010 2011 2012 2013 2014
I. Dochody budżetu ogółem

w tym:
1.1. podatki i opłaty lokalne oraz inne wpływy z odrębnych przepi-

sów
1.2. udziały w podatkach państwowych
1.3. dochody z mienia
1.4. subwencje
1.5. dotacje z budż. państ. na zadania zlecone i  własne  

(§ 2010, § 2030,§ 2320, § 2710, § 6260 § 6290, § 6310, §6330, 
§ 6610)

1.6  dotacja rozwojowa (§ 2008, § 6008)

44.996.363

5.131.391
1.999.765
1.258.365
5.754.744

17.942.253
12.909.845

37.525.385

5.333.148
2.548.262
2.143.582
5.948.923

17.763.970
3.787.500

29.640.742

6.599.806
2.675.675
3.200.761
6.246.369

10.918.131
-

31.136.997

7.879.796
2.809.459
3.260.799
6.558.688

10.627.355
-

30.040.551

8.173.786
2.949.932
3.323.839
6.886.622

8.706.372
-

II. Przychody budżetu
2.1.  Pożyczki krajowe
2.2.  Kredyty bankowe
2.3 Nadwyżka z lat ubiegłych
2.4 Wolne środki z lat ubiegłych
2.5 Przychody z emisji papierów wart.
2.6 Przychody z prywatyzacji majątku

14.244.484
3.473.662

726.338
-

44.484
10.000.000
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

Ogółem pozycja I i II 59.240.847 38.525.385 29.640.742 31.136.997 30.040.551

III. Wydatki budżetu
3.1. Wydatki bieżące
3.2. w tym: koszty obsługi długu /odsetki/
3.3. Wydatki majątkowe

w tym inwestycyjne
3.4  Potencjalne spłaty z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji  
        (wraz z odsetkami)

58.137.106
15.990.852

954.700
42.146.254
42.146.254

133.478

34.799.047
16.022.612

927.440
18.776.435
18.776.435

130.384

26.640.742
17.773.742

902.437
8.867.000
8.867.000

127.291

28.663.335
18.662.435

853.440
10.000.900
10.000.900

152.789

27.119.238
20.090.551

772.280
7.028.687
7.028.687

149.033
IV. Rozchody budżetu

4.1. Spłata kredytów
4.2. Spłata pożyczek
4.3.  Wykup papierów wartościowych
4.4    Inne

1.103.741
-

103.741
1.000.000

-

2.726.338
726.338

2.000.000
-
-

3.000.000
-
1.000.000
2.000.000

-

2.473.662
-

473.662
2.000.000

-

2.000.000
-
-
2.000.000
-

Ogółem  3.2  + 3.4 +  IV 2.191.919 3.784.162 4.029.728 3.479.891 2.921.313

V. Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego
5.1. Raty kredytów
5.2. Raty pożyczek
5.3 Zobowiązania z tyt. wyemitowanych papierów wartościowych

19.600.000
726.338

3.473.662
15.400.000

16.873.662
-
1.473.662

15.400.000

13.873.662
-

473.662
13.400.000

11.400.000
-
-
11.400.000

9.400.000
-
-
9.400.000

VI. Wskaźniki zadłużenia
6.1. Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach 

publ.
6.2. Wskaźnik procentowy zadłużenia z art 170 ustawy o     
       finansach   publ.

4,87

43,55

10,08

44,96

13,59

46,81

11,18

36,61

9,72

31,29

                                                                                                      Załącznik 5 b do  Uchwały NrXLIX/390/10
RM w Szczawnicy z dnia 29.03..2010 r

                                                                                                      Prognoza kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Szczawnica
w latach 2015 – 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020
II. Dochody budżetu ogółem

w tym:
1.1  podatki i opłaty lokalne oraz inne wpływy z odrębnych przepisów
1.2  udziały w podatkach państwowych
1.3. dochody z mienia
1.4.  subwencje
1.5. dotacje z budż. państ. na zadania zlecone i  własne  
(§ 2010, § 2030,§ 2320, § 2710, § 6260 § 6290, § 6310, §6330, § 
6610)
1.6  dotacja rozwojowa (§ 2008, § 6008)

31.710.078

9.482.475
3.097.428
3.390.031
7.230.953

8.509.191
-

33.822.656

9.806.599
3.252.300
3.459.533
7.592.501

9.711.723
-

35.063.788

10.146.929
3.414.915
3.532.509
7.972.126

9.997.309
-

37.366.976

11.504.275
3.585.660
3.609.135
8.370.732

10.297.174
-

38.735.326

11.879.489
3.764.943
3.689.592
8.789.269

10.612.033
-

41.172.092

12.273.463
3.953.191
3.774.071
9.228.732

11.942.635
-

II.      Przychody budżetu
2.1.  Pożyczki krajowe
2.2.  Kredyty bankowe
2.3.  Nadwyżka z lat ubiegłych
2.4    Wolne środki z lat ubiegłych
2.5.   Przychody z emisji papierów wart.
2.6.   Przychody z prywatyzacji majątku

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

Ogółem pozycja I i II 31.710.078 33.822.656 35.063.788 37.366.976 38.735.326 41.172.092

III.       Wydatki budżetu
3.1 Wydatki bieżące
3.2   w tym: koszty obsługi długu /odsetki/
3.3   Wydatki majątkowe

w tym inwestycyjne
3.4  Potencjalne spłaty z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji (wraz 
z odsetkami)

29.710.078
20.260.078

467.281
9.450.000
9.450.000

173.867

29.822.656
21.173.082

362.280
8.649574
8.649.574

167.995

31.663.788
21.331.736

157.281
10.332.052
10.332.052

191.818

37.366.976
22.138.323

-
15.228.653
15.228.653

245.021

38.735.326
23.195.239

-
15.540.087
15.540.087

239.714

41.172.092
24.305.000

-
16.867.092
16.867.092

250.000
IV.        Rozchody budżetu
4.1.  Spłata kredytów
4.2 Spłata pożyczek
4.3.  Wykup papierów wartościowych
4.4    Inne

2.000.000
-
-

2.000.000
-

4.000.000
-
-

4.000.000
-

3.400.000
-
-

3.400.000
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Ogółem  3.2  + 3.4 +  IV 2.641.148 4.530.275 3.749.090 245.021 239.714 250.000

V.  Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego
5.1.  Raty kredytów
5.2.  Raty pożyczek
5.3.  Zobowiązania z tyt. wyemitowanych papierów wartościowych

7.400.000
-
-

7.400.000

3.400.000
-
-

3.400.000

-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

VI. Wskaźniki zadłużenia
6.1. Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach 

publ.
6.2. Wskaźnik procentowy zadłużenia z           
        art. 170 ustawy o finansach publ.

8,32

23,33

13,39

10,05

10,69
-

0,65

-

0,61

-

0,61

-
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                                                                           Załącznik Nr 3 do RM Nr XLIX/390/10 z dnia 29 marca 2010 r

PRZYCHODY I ROZCHODY 

BUDŻETU MIASTA i GMINY SZCZAWNICA NA ROK 2010

1.  DOCHODY  OGÓŁEM:  44.996.363 zł                  

2.  WYDATKI   OGÓŁEM:  58.137.106 zł

3.  Wynik – DEFICYT (1-2)   - 13.140.743 zł        

4. Przychody budżetu:  14.244.484 zł

 z tego:

 - wolne środki – jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t.          44.484 zł 

 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych) 10.000.000 zł

 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym     4.200.000 zł 

5.  Rozchody budżetu:   1.103.741 zł           

            z tego:

 - wykup obligacji komunalnych            1.000.000 zł 

 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (WFOŚIGW)                                      103.741 zł

Szczawnica,  19 marca 2010r.       

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. 
Dz. U. Z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm./ w wykonaniu 
Uchwały nr XLVII/378/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 
dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza 
I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż z zasobu miasta 
i gminy  nieruchomości położonej w Szczawnicy przy ul. 
Głównej stanowiącej:

niezabudowaną działkę ewid. zmod. nr 2876/14 z obrębu 
1 m. Szczawnica położoną w Szczawnicy przy ul. Głównej 
/Piaski/ o powierzchni 0.0383 ha, objętej księgą wieczystą nr 
NS1T/00067390/1

Cena wywoławcza  wynosi 32.000,00  zł / słownie: trzy-
dzieści dwa tysiące złotych/ netto

Wadium wynosi  3 200.00 zł / słownie trzy tysiące dwieście  
złotych/

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

Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doli-
czony podatek Vat w wysokości 22 %

						
W/w działka położona jest w terenach oczyszczalni ścieków 

oraz urządzeń komunikacji samochodowej /stacja paliw z 
ewentualnym zapleczem handlowo – gastronomiczno - nocle-
gowym/ symbol planu B 88 NO/TS,  strefa „C” Uzdrowiska, 
otulina Pienińskiego Parku Narodowego. 

W/w nieruchomość nie jest przedmiotem obciążenia lub 
zobowiązań i jest wolna  od praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu  26 kwietnia  2010  r. o godzinie 
10.30 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. 
Szalaya 103 – biuro Rady Miejskiej.

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 21.04.2010r. Za dzień 
wniesienia wadium uważa się datę dokonania przelewu. 

Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest  okazanie 
komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- oryginał wpłaty wadium
- dowód tożsamości
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z reje-

stru sądowego lub ewidencji 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 zwraca się 
niezwłocznie po zamknięciu przetargu nie później niż 3 dni 
po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu 
przetargu wynikiem negatywnym.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 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 przetargu odstąpi 
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium przepada na rzecz 
sprzedającego.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Bur-
mistrz Miasta i Gminy Szczawnica zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu.

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

JP
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PROJEKTY W TRAKCIE 
REALIZACJI

W ramach pozyskanych funduszy eu-

ropejskich z Małopolskiego Regional-

nego Programu Operacyjnego na lata 

2007 – 2013,  pozyskano dotację na do-

finansowanie przedsięwzięcia pn: „Mo-

dernizacja ujęć wody i rurociągów 

przesyłowych z elementami ochrony 

środowiska oraz rozbudowa Stacji 

Uzdatniania Wody w Szczawnicy” 

Koszt całości zadania wynosi blisko 

16 000 000,00 zł z czego pozyskano 

maksymalnie możliwe dofinansowa-

nie w wysokości  8 000 000,00 zł. 

W chwili obecnej ukończono budowę 

obiektów hydrotechnicznych na uję-

ciu Sewerynówka, zakończone zostały 

roboty polegające na wykonaniu ruro-

ciągów wody surowej łączących ujęcia 

Pokrzywy – Sewerynówka ze stacją 

uzdatniania wody. Zakończono budo-

wę zbiornika wody pitnej przy stacji 

uzdatniania wody. Obecnie trwają pra-

ce związane z przebudową obiektów 

kubaturowych na ujęciu Sewerynówka 

oraz z kompleksową rozbudową budyn-

ków stacji. Kolejnym i ostatnim etapem 

robót będzie przebudowa ujęcia wody 

Pokrzywy oraz montaż i rozruch tech-

nologii (filtrów pośpiesznych) przezna-

czonych do oczyszczania wody pitnej.  

W ramach pozyskanych funduszy euro-

pejskich z Małopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007 – 

2013, pozyskano dotację na dofinanso-

wanie przedsięwzięcia pn: „ Komplek-

sowa rehabilitacja i modernizacja 

sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 

dla uzdrowiska Szczawnica”. Koszt 

całości zadania wynosi blisko 9 000 

000,00 zł

W rozstrzygniętym przetargu, wyło-

nionym wykonawcą została firma Eko-

meks. W chwili obecnej zgodnie z har-

monogramem zakończone zostały robo-

ty polegające na wykonaniu rurociągów 

przysyłających wodę pitną w ulicach: 

Kunie, Staszowa, Flisacka,  Sopotnicka, 

Główna (w rejonie Gimnazjum), Ogro-

dowa, Kwiatowa i Zielona. Odtworzone 

tymczasowo nawierzchnie remontowa-

nych ulic, wykonane zostaną na wiosnę 

2010r.  W marcu  rozpoczęte zostały 

również roboty na ulicy Szalaya, gdzie 

planowany termin zakończenia inwe-

stycji to koniec lipca 2010r. 

W ramach rządowego programu 

„MOJE BOISKO – ORLIK 2012” 

Szczawnica pozyskała środki finanso-

we na budowę kompleksu boisk spor-

towych wraz z infrastrukturą. 

W ramach w/w inwestycji wykonane 

zostało: Boisko piłkarskie,  boisko wie-

lofunkcyjne (kosz/siatka, pilka reczna/te-

nis), budynek sanitarno-szatniowy, ogro-

dzenie, oświetlenie, instalacje, przyłącza 

wod –kan. znajdujące się przy ścieżce 

pieszo – rowerowej w Szczawnicy.  

										

Całkowity koszt realizacji inwestycji  

– 1 245 278,39 zł

Środki pozabudżetowe-    53%

Prace budowlane zostały ukończone i 

odebrane. Uroczyste otwarcie nastąpi 2 

maja 2010r.           

W ramach programu Współpraca 

Transgraniczna otrzymano dofinan-

sowanie na realizację zadania pod na-

zwą:  „Poprawa jakości infrastruktury 

turystycznej w rejonie Pienińskiego 

Parku Narodowego”	

W dniu 15 września Burmistrz Szczaw-

nicy Grzegorz Niezgoda podpisał umo-

wę z Ministrem Rozwoju Regionalnego 

na realizację projektu pn.: „Poprawa 

jakości infrastruktury turystycznej w 

rejonie Pienińskiego Parku Narodo-

wego” Projekt złożony przez władze 

Szczawnicy w październiku 2008r, zo-

stał zaakceptowany do dofinansowania 

końcem maja 2009r. a całkowita jego 

wartość wynosi 2 412 278,52 EURO 

(ok. 10 000 000, 00 zł). Zakłada on 

budowę promenady spacerowej wzdłuż 

prawego brzegu Grajcarka wraz z ele-

mentami małej architektury. Znajdą się 

tam ławeczki do odpoczynku, donice 

z kwiatami oraz drzewkami, tarasy 

widokowe oraz stylowe mostki łączące 

obydwa brzegi Grajcarka. Promenada 

posiadała będzie zarówno część jezdną 

do domów znajdujących się przy niej 

oraz deptak przeznaczony wyłącznie do 

ruchu pieszego. W przetargu na wykona-

nie promenady wygrała firma Mostmar, 

która w terminie do 24 grudnia 2010r. 

musi zakończyć całość inwestycji.

W ramach Małopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego  Działanie 3.3 

a pozyskano dofinansowanie na realiza-

cję 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 bu-

dynku Miejskiego Ośrodka Kultury w 

Szczawnicy. Inwestycja będzie polegała 

na wykonaniu hydroizolacji i osuszenia 

piwnic, wymianie stolarki okiennej i 

drzwiowej oraz remont elewacji, wymia-

nie pokrycia dachowego, modernizacji 

sali kinowej, modernizacji kotłowni oraz 

rewaloryzacji terenu po remoncie.

POSTĘPY REALIZOWANYCH 
INWESTYCJI W RAMACH 

PROJEKTÓW EUROPEJSKICH  
I KRAJOWYCH NA TERENIE 

MIASTA I GMINY 
SZCZAWNICA
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W wyniku rozstrzygniętego już przetar-

gu, prace budowlane wykonywać będzie 

firma Erbet Sp. z o.o. której plac budowy 

oddano 1 lutego 2010r. W chwili obecnej 

wykonywane są prace remontowe budyn-

ku, których termin zakończenia wypada 

do 31 lipca 2010r. 

		

 W ramach rządowego Progra-

mu „Orlik PLUS” pozyskano środki na 

realizację zadania pn.: „Modernizacja i 

remont infrastruktury związanej z ochro-

ną środowiska na boisku sportowym i w 

jego obrębie z nawierzchnią naturalną 

wraz z zapleczem klubu sportowego 

KS Jarmuta Szczawnica położonego w 

miejscowości Szlachtowa”. Zakres  robót  

obejmował  wykonanie odwodnienia 

terenu przy boisku do piłki nożnej, wyko-

nanie chodnika przed trybuną,  dostawę 

i montaż trybun metalowych prefabry-

kowanych na konstrukcji metalowej 

przeznaczonych łącznie dla 262 osób, 

dostawę i montaż kolektorów słonecz-

nych do cieplej wody użytkowej dla 

istniejącego budynku szatni , wykonanie 

ogrodzenia  oraz wykonanie niwelacji 

murawy.  Prace zakończone zostały 15 

grudnia 2009. 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 pozyska-

no środki  na dofinansowanie zadania 

pod nazwą: „ Odnowa centrum Wsi 

Jaworki”. Łączna wartość projektu 

wynosi ponad 1 000 000, 00 z czego 

dofinansowanie to 500 000, 00zł

Głównym celem projektu jest przywró-

cenie dawnych i nadanie nowych funkcji 

centrum wsi Jaworki, sprowadzenie 

ruchu turystycznego z okolic szlaków do 

centrum wsi i podniesienie atrakcyjności 

turystycznej Jaworek.

W wyniku rozstrzygniętego przetargu, 

prace budowlane wykonywać będzie 

konsorcjum firm Rem-Bud i Budeko z 

Nowego Sącza,  której 1 lutego 2010r 

przekazano plac budowy.  Obecnie roz-

poczęły się już prace budowlane a termin 

ich zakończenia to 31 lipca 2010r. 

W ramach Programu Współpraca Trans-

graniczna Polska – Słowacja – mikropro-

jekty - Urząd Miasta i Gminy w Szczaw-

nicy otrzymał dofinansowanie zadania 

pn.: „Wzmocnienie konkurencyjności 

pogranicza polsko-słowackiego na 

międzynarodowym rynku turystycz-

nym”. Wartość całego wniosku wynosi 

48000 euro z czego:

Dotacja – 45600 euro – 95% 

Wkład własny – 2400 euro – 5%

Głównym celem projektu jest promo-

cja walorów przyrodniczych Miasta i 

Gminy Szczawnica poprzez publikację 

albumów i folderów, utworzenie strony 

internetowej oraz rozmieszczenie po 

mieście tablic informujących o atrak-

cjach turystycznych miejscowości.  Ze 

względu na to, iż wniosek złożony przez 

Szczawnicę uplasował się na pierwszym 

miejscu spośród wszystkich złożonych, 

oficjalne podpisanie umowy nastąpiło 

26 listopada br. w siedzibie Związku 

Euroregion Tatry w obecności wójtów i 

burmistrzów z całego Podhala. 

W chwili obecnej ogłoszony został prze-

targ na wykonie tablic informacyjnych 

oraz publikacji. Ogłoszony jest również 

konkurs na pamiątkę turystyczną ze 

Szczawnicy. Regulamin konkursu znaj-

duje się na stronie internetowej miasta 

www.szczawnica.pl			

W ramach Programu Współpraca Trans-

graniczna Polska – Słowacja – mikro-

projekty - Urząd Miasta i Gminy w 

Szczawnicy otrzymał dofinansowanie 

na realizację zadania pn.: „Przenikanie 

kultur: polsko – słowacka wymiana 

środowisk twórczych”. Wartość całego 

wniosku wynosi 45300 euro z czego:

Dotacja – 43035 euro – 95% 

Wkład własny – 2265 euro – 5%

Celem projektu jest zorganizowanie 

na terenie Szczawnicy cyklu imprez 

kulturalnych, warsztatów rzeźbiarskich, 

malarskich i muzycznych oraz wystaw i 

wernisaży szczawnickich artystów. Do-

datkowo w projekcie zaplanowany jest 

zakup sprzętu umożliwiającego sprawne 

organizowanie imprez: nagłośnienie, 

światła, ławeczki dla widowni itp.

W ramach podpisanej początkiem grud-

nia umowy, zorganizowano już m.in. 

imprezę sylwestrową pod kolejką oraz 

warsztaty malarskie dla dzieci i młodzie-

ży a w chwili obecnej przygotowywane 

są artystyczne warsztaty plenerowe. 

10

Władze Miasta i Gminy Szczawnica 

wspólnie z Przedsiębiorstwem Uzdro-

wisko Szczawnica S.A pozyskały dofi-

nansowanie na realizację projektu  pod 

nazwą „Rewitalizacja uzdrowiskowego 

Parku Dolnego w Szczawnicy wraz z 

elementami małej architektury uzdro-

wiskowej”. Zakłada on rewaloryzację 

istniejących obiektów znajdujących się 

na terenie Parku oraz wzbogacenie ich 

o nowe elementy przestrzenne takie jak 

np: altano-kawiarnia, mini golf, place 

zabaw, karuzele, kaskady wodne, staw 

czy rabaty kwiatowe. Wartość projektu 

wynosi łącznie 4 512 400, 00 zł.	 W	

następnej kolejności zostanie podpisana 

umowa z  Zarządem Województwa Ma-

łopolskiego oraz ogłoszenie przetargu na 

roboty budowlane. 

11

Władze Miasta i Gminy Szczawnica 

wspólnie z Przedsiębiorstwem Uzdro-

wisko Szczawnica S.A pozyskały dofi-

nansowanie na realizację projektu  pod 

nazwą „Rewitalizacja placu Dietla oraz 

promenady spacerowej do pijalni wraz z 

elementami małej architektury uzdrowi-

skowej i przebudową pijalni wody mine-

ralnej”. Polega on na zagospodarowaniu 

uzdrowiskowego centrum Szczawnicy, 

którego centralnym miejscem jest plac 

Dietla. W skład projektu wchodzi za-

gospodarowanie odcinka górnego – od 

placu Dietla do ZPL wraz z przebudową 

samego placu oraz odcinka dolnego od 

ZPL do ulicy. W części pierwszej (plac 

Dietla – Zakład Przyrodo-Leczniczy) 
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przewiduje się modernizację 3 768 m2 

nawierzchni placów i ciągów pieszych 

wraz z modernizacją fontanny w central-

nej części placu. Niewątpliwą atrakcją 

będzie także tzw. sztuczna rzeka wraz z 

wodospadem, która nada tej przestrzeni 

niepowtarzalny charakter. Dla jej stwo-

rzenia zostanie wykorzystany istnie-

jący ciek wodny i poprzez stworzenie 

nowego koryta wraz ze specyficznym 

ukształtowaniem stworzony zostanie 

ciekawy element kompozycyjny całej 

przestrzeni. Dodatkowo zmodernizo-

wane zostaną schody na osi widokowej 

do Inhalatorium (ok. 350 m2). Wartość 

zaakceptowanego wniosku wynosi 

łącznie 6 450 000, 00 zł. Kolejnym 

etapem jest podpisanie umowy z  Za-

rządem Województwa Małopolskiego 

oraz ogłoszenie przetargu na roboty 

budowlane.

ZŁOŻONE WNIOSKI 
O DOFINANSOWANIE 

 

Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Szczawnica	

Grzegorz Niezgoda końcem września 

2009r. złożył kolejny wniosek o dofi-

nansowanie w ramach Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokal-

nych 2008 – 2011 tzw. „Schetynów-

ka”, tym razem na przebudowę dróg, 

mostów i chodników we wsi Jaworki. 

 W ramach złożonego projektu 

planuje się wykonanie m.in: remontu 

nawierzchni dróg i chodników na ul. 

Kościelna, Biała Woda, Czarna Woda i 

Pod Homolami, montaż barier ochron-

nych, remont elementów konstrukcyj-

nych mostu, przeniesienie przystanku 

i budowę zatoki autobusowej oraz uzu-

pełnienie oświetlenia ulicznego wraz z 

wycinką drzew. 

W ramach naboru złożono 115 wnio-

sków z całego województwa małopol-

skiego. Wniosek Szczawnicy znalazł 

się na 41 miejscu i na liście rezerwowej 

oczekuje na dofinansowanie. Obecnie 

dofinansowaniem zostało wspartych 

pierwsze 29 wniosków.  

Przypomnijmy, iż w ramach tego sa-

mego programu początkiem tego roku 

Burmistrz Grzegorz Niezgoda pozyskał 

środki finansowe na realizację zadania 

pod nazwą „Przebudowa węzła ko-

munikacyjnego kierującego ruch do 

przejścia granicznego polsko – słowa-

ckiego oraz do Miasta Szczawnica”. 

Również w tym przypadku złożony 

projekt przeszedł do dofinansowania z 

listy rezerwowej.

Władze Miasta i Gminy Szczawnica 

złożyły wniosek w ramach funduszy 

unijnych, na poprawę organizacji se-

lektywnej zbiórki odpadów komunal-

nych na terenie gminy Szczawnica. 

Projekt złożony został w ramach 

Małopolskiego Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego działanie 7.3 

Gospodarka Odpadami.	

 Aby usprawnić i utrwalić sy-

stem selektywnej zbiórki odpadów 

na terenie miasta i gminy Szczawnica 

składany projekt przewiduje zakupie-

nie m.in:  śmieciarki o dużej pojem-

ności załadowczej, śmieciarki o ma-

łych gabarytach mogącej obsługiwać 

wąskie ulice, samochód kontenerowy 

– hakowiec, pojemniki na odpady se-

gregowane oraz materiały niebezpiecz-

ne dla środowiska takie jak: baterie, 

świetlówki, sprzęt elektroniczny czy 

opony.

Wniosek przeszedł pozytywnie pierwszy 

etap oceny formalnej. Obecnie wniosek 

znajduje się na liście rezerwowej i ocze-

kuje na decyzję o dofinansowanie.

 Władze  Mias ta  i  Gminy 

Szczawnica złożyły wniosek o dofinan-

sowanie zadania pod nazwą „Internet 

w domach mieszkańców Szczawnicy”,  

finansowanego ze środków Europejskie-

go 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 maksy-

malnie przez okres 3 lat

• Dostarczenie, instalacja 

oraz serwisowanie sprzętu 

komputerowego	 wraz	 z	 nie-

zbędnym oprogramowaniem 

w gospodarstwach domowych 

wskazanych przez projekto-

dawcę 

• Przeprowadzenie szkoleń	

z zakresu obsługi komputera 

oraz korzystania z Internetu 

Projekt ma na celu wyrównanie szans w 

dostępie do Internetu gospodarstw do-

mowych o niskim stanie majątkowym. 

Projekt zakłada podłączenie Internetu 

na obszarach Szczawnicy, Szlachtowej 

i Jaworek, wraz z dostarczeniem zesta-

wów komputerowych z odpowiednim 

oprogramowaniem.

W chwili obecnej złożony projekt 

przeszedł pozytywnie ocenę formalną, 

techniczna i merytoryczną i oczekuje na 

decyzję o przyznaniu dofinansowania.

Władze Miasta i Gminy Szczawnica 

złożyły wniosek o dofinansowanie w 

ramach  Działania 6.3 B Małopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2007-2013, na realizację projektu 

p.n.: Poprawa warunków działalności 

MGOPS w Szczawnicy poprzez roz-

budowę istniejącego budynku przy 

ulicy Szalaya.

Projekt polega na rozbudowie istnie-

jącego budynku Urzędu Miasta w celu 

stworzenia siedziby Miejsko Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej tak aby 

mógł on wypełniać swe statutowe zada-

nia. Rozbudowa budynku urzędu mająca 
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na celu przeniesienia siedziby MGOPS 

obejmować będzie m.in. wykonanie ro-

bót budowlanych obejmujących roboty 

rozbiórkowe, wykonanie fundamentów, 

ścian, stropów, pokrycia dachowego, 

stolarki budowlanej, podłoża i pokrycia, 

tynków i malowania oraz elewacji.

Całkowita wartość Projektu:  1 159 

504,00

Dotacja z EFRR: 811 653 PLN. 

- 70 % dofinansowania

Projekt pozytywnie przeszedł już drugi 

etap oceny finansowej, merytorycznej 

i strategicznej i obecnie na liście re-

zerwowej czeka na podjęcie decyzji o 

dofinansowanie. 

W ramach Programu Operacyjnego Ka-

pitał Ludzki, działanie 5.2 złożony zo-

stał  wniosek o dofinansowanie zadania 

pod nazwą „Doskonalenie kwalifikacji 

kadry urzędniczej Urzędu Miasta i 

Gminy Szczawnica”.  

Wychodząc naprzeciw ciągłym zmia-

nom prawa realizowanego przez pra-

cowników Urzędu, składany projekt 

zakłada organizację cyklu szkoleń pod-

noszących kwalifikacje pracowników 

Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica 

oraz wdrożenie usprawnień zarządczych 

podnoszących jakość obsługi klienta. 

Obecnie wniosek poddawany jest ocenie 

formalnej.

 W ramach funduszy z progra-

mu Współpracy Transgranicznej Euro-

region Tatry, złożony został wniosek 

na	budowę poziomowego parkingu w 

Pieninach pod nazwą: „Wzrost atrak-

cyjności turystycznej Szczawnicy i 

Leśnicy - miast pogranicza polsko-sło-

wackiego poprzez rozbudowę infra-

struktury turystycznej.”  W ramach 

projektu przewidywana jest przebudowa 

istniejącego parkingu oraz utworzenie 

nad nim drugiej płyty na wysokości 

jezdni. Dodatkowo wzdłuż drogi po-

wstaną pasaże handlowo – usługowe 

oraz centrum informacji turystycznej. 

Zrealizowana inwestycja w dużej mie-

rze rozwiąże problem parkowania w 

Szczawnicy oraz poprawi infrastrukturę 

w rejonie Pienin.

 W ramach Programu Współ-

praca Transgraniczna Polska – Słowacja 

złożony został wniosek pn: „Rozbudo-

wa systemu wodno-kanalizacyjnego 

Szczawnicy i Spiškiej Beli, jako ele-

ment ochrony środowiska i budo-

wania wspólnej oferty turystycznej”  

zakładający budowę ujęć  i stacji uzdat-

niania wody na Czarnej Wodzie wraz z 

siecią wodociągową dla  Szlachtowej 

i Jaworek. W chwili obecnej wniosek 

oczekuje na ocenę.

	

 W ramach Programu Opera-

cyjnego Kapitał Ludzki złożony został 

wniosek o dofinansowanie zadania 

pod nazwą „Wyrównywanie szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży w 

Mieści i Gminie Szczawnica”. Łączny 

planowany koszt projektu wynosi. 1 650 

000,00 zł i jest on pokrywany w 100% 

ze środków unijnych. 

Projekt zakłada realizację zajęć poza-

szkolnych dla dzieci i młodzieży takich 

jak m.in.: zawody sportowe, wycieczki 

turystyczne, kółka zainteresowań z 

malarstwa i muzyki, konkursy wiedzy, 

nauka języków obcych, obozy językowe 

za granicą, wyjazdy do kina, teatru. Do 

projektu przystąpiły wszystkie szkoły 

znajdujące się na terenie Miasta i Gminy 

Szczawnica. 

PLANOWANE WNIOSKI 
O DOFINANSOWANIE  

  W ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

przygotowywany jest wniosek pod 

nazwą „Odnowa centrum wsi Szlach-

towa”. W ramach składanego projektu 

odnowiony zostanie ciąg komunikacyj-

ny w centrum Szlachtowej, wyposażony 

w elementy małej architektury oraz 

wykonane zostanie wielofunkcyjne 

boisko sportowe na terenie przy szkole 

podstawowej . Planowany termin złoże-

nia wniosku to czerwiec 2010 roku.  

 W ramach Programu Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich na lata 2007-2013 

planowane jest złożenie wniosku na 

budowę parkingu samochodowego w 

Jaworkach obok Wąwozu Homole. 

Planowany termin ogłoszenia naboru 

to połowa 2010r.

 W ramach działania 3.3 Insty-

tucje Kultury schemat B Organizacja 

imprez kulturalnych o znaczeniu regio-

nalnym i ponadregionalnym, MRPO 

na lata 2007 – 2013, planowane jest 

złożenie wniosku obejmującego orga-

nizację imprez kulturalnych na terenie 

Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek. 

Planowany termin złożenia wniosku to 

kwiecień 2010r.

  W ramach działania 3.2 Roz-

wój produktu dziedzictwa kulturowego 

schemat A Dziedzictwo kulturowe i 

rewaloryzacja układów przestrzennych 

MRPO na lata 2007-2013, planowane 

jest złożenie wniosku na renowację 

przejętego przez miasto od parafii 

Szczawnica końcem 2009r.,  zabyt-

kowego cmentarza szalayowskiego. 

Ogłoszenie naboru na to zadanie nastąpi 

w lipcu 2010r. Obecnie trwa przygoto-

wywanie dokumentacji projektowej. 
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REGULAMIN KONKURSU

„Turystyczna Pamiątka ze Szczawnicy”

Organizator
1. Organizatorem konkursu „Turystyczna Pamiątka ze Szczaw-

nicy”, zwanego w dalszej części regulaminu Konkursem jest Bur-
mistrz	Miasta	i	Gminy	Szczawnica zwany dalej Organizatorem.

2. Konkurs jest realizowany w ramach projektu pt. „Wzmocnienie 
konkurencyjności pogranicza polsko-słowackiego na międzyna-
rodowym rynku turystycznym” współfinansowanego przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

Cel Konkursu 
Konkurs ma na celu stworzenie projektu pamiątki turystycznej 

– symbolu turystycznego popularyzującego miejscowość turystycz-
no-uzdrowiskową Szczawnicę, która po zwielokrotnieniu będzie 
służyć, jako materiał promocyjny.

GRUPA DOCELOWA I WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób zainteresowa-
nych tworzeniem oraz projektowaniem turystycznych pamiątek z 
miejscowości oraz do organizatorów przedsięwzięć, stowarzyszeń 
i fundacji.

2. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności praw-
nych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem otrzymania 
pisemnej zgody od przedstawiciela ustawowego, w szczególności 
dotyczy to osób niepełnoletnich, które biorą udział w konkursie za 
zgodą rodzica lub opiekuna prawnego wyrażoną na piśmie (wzór 
oświadczenia określono w załączniku nr 1).

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora 
oraz członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich 
rodzin.

4. Konkurs polega na dostarczeniu do siedziby Organizatora 
projektu pamiątki turystycznej – symbolu turystycznego (np. 
maskotki) wraz z jej nazwą i opisem uzasadniającym związek ze 
Szczawnicą.

5. Projekt pamiątki turystycznej – symbolu turystycznego (np. 
maskotki) - rysunek, zarys graficzny) powinien zawierać szczegó-
łowy opis jej wykonania.

6. Do projektu można dołączyć wykonaną pamiątkę-symbol.
7. Każda praca powinna zostać oznaczona imieniem i nazwiskiem 

autora.
8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie pracy 

i wszystkich wymaganych załączników z dopiskiem „Konkurs na 
Turystyczną Pamiątkę ze Szczawnicy” na adres Organizatora: 

Sekretariat Konkursu „Turystyczna Pamiątka ze Szczawnicy” 
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica, 34-460 Szczawnica, ul. Szalaya 
103, pokój nr 17. Prace można również dostarczyć osobiście na 
podany powyżej adres.

9. Do prac zgłoszonych do Konkursu należy dołączyć:
a) wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia, której wzór określono 

w załączniku nr 2,
b) oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego - wzór określono 

w załączniku nr 1.
10. Projekty muszą być pracami autorskimi, nie nagrodzonymi 

wcześniej w innych tego typu konkursach. 
11. Dostarczone na Konkurs materiały nie podlegają zwrotowi. Z 

chwilą nadesłania prac przechodzą one na własność Organizatora, 
który przejmuje autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach 
eksploatacji do nadesłanych prac. 

Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne z prze-
kazaniem majątkowych praw autorskich do tego projektu i jego 

nazwy na rzecz Miasta i Gminy Szczawnicy na polach eksploatacji 
dotyczących:
•	utrwalenia i zwielokrotnienia wszelkimi technikami,
•	publicznego prezentowania,
•	umieszczenia w sieci Internet,
•	nieodpłatnego wprowadzenia do obrotu projektu graficznego,
•	druku i produkcji materiałów informacyjnych i promocyjnych 

z wykorzystaniem projektu graficznego,
•	tworzenia na jego podstawie nowych opracowań,
•	zwielokrotnienia określoną techniką, w tym na nośnikach 

elektronicznych i udostępnienia osobom trzecim.
12. Nadesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem, przez osobą 

podpisującą kartę zgłoszenia, zgody na bezpłatne wykorzystywanie 
projektu przez Organizatora przez czas nieokreślony – bez uiszcze-
nia honorarium autorskiego. 

TERMIN
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2010 r. (decy-

duje data stempla pocztowego). Prace nadesłane po terminie nie 
będą brane pod uwagę w konkursie.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NAGRODY
1. Termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2010 r.
2. Oceny prac dokona Komisja konkursowa zwana dalej Komisją 

powołana przez Organizatora.
3. Sekretarz Komisji sporządzi protokół końcowy konkursu, który 

będzie podpisany przez przewodniczącego Komisji i przekazany 
Organizatorowi.

4. Laureat i ewentualni wyróżnieni zostaną powiadomieni o 
werdykcie Komisji listownie.

5. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagrody 
zostanie podana na stronie internetowej Organizatora.

6. Osoby nagrodzone w konkursie zaproszone zostaną na uro-
czystość ogłoszenia wyników. 

7. Ogłoszenie wyników konkursu zamieszczone zostanie na 
stronie internetowej organizatora.

NAGRODY
Komisja Konkursowa przyzna Nagrody Burmistrza Miasta i 

Gminy Szczawnica.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników, po wyrażeniu przez nich zgody 

podczas rejestracji, będą przetwarzane i używane w celach pro-
mocyjno-marketingowych przy zachowaniu zasad określonych w 
ustawie o ochronie danych osobowych.

2. Ograniczone dane (imię i nazwisko oraz miejscowość) doty-
czące autorów zwycięskich prac zostaną opublikowane wraz ze 
zdjęciami prac zgłoszonych do konkursu na stronie internetowej 
Organizatora.

3. Organizator konkursu zapewnia poufność danych osobowych 
uczestników konkursu (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2 po-
wyżej).

INNE POSTANOWIENIA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przesłane mate-
riały oraz za udział w Konkursie osób nieuprawnionych.

2. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika za naru-
szenie przez niego zasad Regulaminu.

3. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz 
przygotowaniem projektu ponosi uczestnik konkursu.

4. Złożenie podpisu na zgłoszeniu stanowi oświadczenie o 
przyjęciu zobowiązań i warunków wynikających z niniejszego 
regulaminu.

(Załączniki dostępne w Urzędzie Miasta Szczawnica 
i na www.szczawnica.pl)

Informacje przygotował Sekretarz Miasta Tomasz Hurkała


