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Filtry na stacji. Teraz czas na ściany.

Prace realizowane w ramach zadania „Rozbudowy i modernizacji ujęć i stacji uzdatniania wody dla mia-
sta Szczawnica z elementami ochrony środowiska” dofinansowanego w wysokości 8 000 000 w funduszy 
unijnych realizowane są zgodnie z harmonogramem.

- Dużym wyzwaniem było przetransportowanie i zamontowanie elementów systemu oczyszczania wody 
w nowej stacji uzdatniania – opowiada kierownik budowy, Grzegorz Wikar. - Z początkiem marca można 
było zaobserwować dłużnice przewożące przez  miasto wielkie stalowe zbiorniki. Przejazd przez Polskę 
to jedna rzecz, problem zaistniał ... 300 metrów od stacji uzdatniania. Mało brakowało, a ze względu, na 
nachylenie ostatniego odcinka drogi ul. Połoniny, „sputniki”(jak niektórzy gapie określali przewożone 
zbiorniki) nigdy nie dotarłyby do miejsca wbudowania. Pomagaliśmy sobie ciagnikami i jakoś się udało 
– kwituje Grzegorz Wikar.

Teraz, po ustawieniu na fundamentach zbiorników przyszedł czas na... wykonanie budynku. Ponieważ 
aparatura jest olbrzymia – nie było możliwości wstawienia jej do rozbudowanego budynku stacji uzdat-
niania, dlatego zaczęliśmy od końca – najpierw wyposażenie a na końcu obudowa ścianami.

Na zdjęciu: w budynku z prawej: separator Lamella służący do pierwszego oczyszczania wody do-
starczonej z ujęć, w budynku z lewej: zbiorniki filtrów pośpiesznych, przez które filtrowana jest woda 
po przejściu przez separator (wypychana przez odpowiedni piasek od dołu do góry). Zdjęcie wykonano  
z płyty górnej zbiornika rezerwowego.
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Burmistrz Szczawnicy 
z wykładem na konferencji 

studentów z Krakowa
Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda spotkał się w 

kwietniu w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica z trzydzie-
stoosobową grupą studentów z kierunku ekoinżynierii Uniwer-
sytetu Pedagogicznego w Krakowie. Spotkanie miało charakter 
konferencji naukowej, o zorganizowanie której poprosili żacy z 
Krakowa. Była to dla nich  okazja do skonfrontowania 
wiedzy zdobytej w trakcie studiów z praktycznymi re-
alizacjami szczawnickich inwestycji. Interesowały ich 
głównie ekologiczne inwestycje realizowane z funduszy 
unijnych takie jak: modernizacja i rozbudowa stacji ujęć 
i uzdatniania wody, kompleksowa rehabilitacja sieci 
wodociągowej, a przede wszystkim ograniczenie emisji 
poprzez montaż kolektorów słonecznych dla mieszkań-
ców Szczawnicy. Burmistrz Miasta Grzegorz Niezgoda 
zaprezentował słuchaczom ciekawy wykład na temat 
sposobu pozyskiwania funduszy europejskich od mo-
mentu przygotowania koniecznych dokumentów, w tym 
również strategicznych dla Miasta, do czasu podpisania 
i realizacji umowy, jak również szczegółowo omówił 
realizowane przez miasto w tym czasie inwestycje. W 
swoim wystąpieniu burmistrz odniósł się do wiedzy, 
zapału i konsekwencji jakimi trzeba się wykazać, by 
odnosić sukcesy w pozyskiwaniu środków unijnych, a 

tym samym realizowaniu tak wielu inwestycji.  Nad jakością 
merytoryczną spotkania czuwali opiekunowie studentów a 
zarazem przedstawiciele władz uczelni w osobach zastępcy 
Dziekana Wydziału Mat-Fiz-Tech dr inż. Pawła Kurtyki, Kie-
rownika Działu Nauczania i Współpracy z Oświatą mgr Moniki 
Topolnickiej – Stolzman oraz opiekuna roku dr Natalii Ryłko. 
Z prośbą o zorganizowanie podobnego spotkania wystąpiła w 
zeszłym roku grupa studentów z Lublina, która przyjechała 
do Szczawnicy, by porozmawiać z władzami Szczawnicy 
na temat realizowanych inwestycji, rozwoju turystyki oraz 
skutecznej promocji. 

Młodzież szczawnicka 
podejmuje ukraińskich 

rówieśników

Szczawnica otrzymała kolejne do-
finansowanie na zajęcia pozalekcyjne 
organizowane dla swojej młodzieży. 
Tym razem działaniami objęta zostanie 
również młodzież z Chmielnika na Ukra-
inie - miasta partnerskiego Szczawnicy, z 
którym od 17 sierpnia 2008 roku miasto 
podpisaną ma umowę o współpracy 
i partnerstwie. Chmielnik, podobnie 
jak Szczawnica jest miastem uzdrowi-
skowym, a jego działalność oparta jest 
na wykorzystaniu wód radonowych 
stosowanych w leczeniu chorób układu 
krążenia, schorzeń neurologicznych, 
ginekologicznych, chorób skóry, a także 
układu pokarmowego i układu ruchu.  

W ramach złożonego do Narodowego 
Centrum Kultury wniosku, szczawnicka 
i chmielnicka młodzież otrzymała ponad 
33 000 zł na realizację tygodniowego 
projektu pod nazwą „Poznajemy kul-
turę Pienin” realizowanego w dniach 
21-29.06.2010r na terenie Szczawnicy. 
W ramach zaplanowanych działań mło-
dzież m.in. zwiedzi zamek w Niedzicy, 
pozna uroki Pienin spływając Dunajcem, 

uczestniczyć będzie w warsztatach z 
malarstwa na szkle oraz pieczenia chle-
ba, jak również spędzi wolny czas na 
konkursach sportowych czy wspólnych 
zabawach i śpiewie przy ognisku. Celem 
głównym projektu jest poznanie zarówno 
historii lokalnej Szczawnicy jak również 
kultury regionu całego Podhala. Jest to 
też doskonała okazja do poznania języka, 
zwłaszcza polskiego przez młodzież z 
Chmielnickiego Związku Polaków na 
Ukrainie. Dzięki warsztatom pracy mło-
dzież rozwinie umiejętność wyrażania 
samych siebie w 
artystyczny spo-
sób, bez koniecz-
ności werbalnej 
k o m u n i k a c j i . 
Celem spotkania 
odnoszącym się 
do jego uczestni-
ków jest również 
zwiększenie ich 
śmiałości i ot-
wartości na inne 
osoby. 

„Pozyskana 
kwota pieniędzy 
w całości pokry-
wa zaplanowa-
ne we wniosku 

zajęcia, wyżywienie i noclegi, dzięki 
czemu młodzież nie musi ponosić żad-
nych dodatkowych kosztów. Mało tego, 
ukraińska młodzież otrzyma również 
niewielkie kieszonkowe na każdy dzień 
pobytu w Szczawnicy. Dzięki takim pro-
jektom, nie tylko pomagamy bardziej 
potrzebującej młodzieży z Ukrainy, ale 
również kształtujemy właściwe postawy 
młodych szczawniczan ukierunkowane 
na pomoc, tolerancję, wrażliwość i roz-
wój” – powiedział Grzegorz Niezgoda, 
burmistrz Szczawnicy.

 Szczawnica,  15 kwietnia 2010 r.                                       
                                             

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, że 
na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w terminie od 15 kwietnia 
2010r. do 06.05.2010 r. wywieszono wykaz nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica prze-
znaczonej do :
1.dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wniosko-
dawcy :
działka ewid. nr 528/6 o powierzchni ok. 40 m� położonej w 
Szczawnicy przy ul. Pienińskiej /przy parkingu w Pieninach/ 
z przeznaczeniem na handel pamiątkami.

JP
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 Szczawnica, 30 kwietnia 2010 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, 
że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w terminie od 30 kwietnia 
2010 r. do 21 maja 2010 r. wywieszono wykaz nieruchomości 
stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przezna-
czonych do :

-  dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnio-
skodawcy:

1. niezabudowanej działki ewid. nr 309 o powierzchni 919 
m2 położonej w obrębie Jaworki na okres 3 lat z przeznacze-
niem na cele rolnicze

2. niezabudowanej działki ewid. nr 74 o powierzchni 
1.9975 ha z obrębu Czarna Woda na okres 3 lat z przeznacze-
niem na cele rolnicze

3.  zabudowanej działki ewid. nr 614/9 i 613/3 o po-
wierzchni 0.1443 ha z obrębu Szlachtowa na okres 3 lat, z 
przeznaczeniem na cele siedliskowe.

4. część niezabudowanej działki ewid. nr 77 o powierzchni 
0.5065 ha z obrębu Czarna Woda na okres 3 lat, z przeznacze-
niem na cele rolnicze

5. niezabudowane działki ewid. nr 87 i 90/2 o powierzchni 
3.3880 ha z obrębu Czarna Woda z na okres 3 lat, przeznacze-
niem na cele rolnicze.

6. niezabudowane działki ewid. ewid. nr 90/1 i 81 o po-
wierzchni 2.1233 ha z obrębu  Czarna Woda na okres 3 lat, z 
przeznaczeniem pod uprawy rolne.

7. niezabudowaną działkę ewid. zmod. Nr 1220/52 o po-
wierzchni 47 m� położoną w Szczawnicy przy ul. Szalaya na 
okres 3 lat, z przeznaczeniem na skalniak przydomowy.

8. zabudowaną stacją trafo działkę ewid. nr 537/2 o po-
wierzchni 94 m� położoną w Szlachtowej – Malinowie  na 
okres 1 roku.

9. części działek ewid. zmod. Nr 528/3 i 528/26 o po-
wierzchni �� m� położone w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej 
/ przy parkingu w Pieninach / na okres do 31.10.2010 r. z 
przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.

- sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użyt-
kownika wieczystego :

1. działki ewid. zmod. Nr 5441/1 o powierzchni 0.1498 ha 
położonej w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej zabudowanej bu-
dynkiem stanowiącym siedzibę Klubu Sportowego Pieniny.

Szalayowie spoczną 
w godnym miejscu

Rozpoczęły się prace związane z uporządkowaniem sta-
rego cmentarza i kaplicy Szalayowskiej znajdujących się 
w samym centrum Szczawnicy. Natychmiast po przejęciu 
w użyczenie terenu przez władze Szczawnicy od dotych-
czasowego właściciela, którym była szczawnicka parafia, 
(przejęcie terenu umożliwiało rozpoczęcie przez samorząd 
modernizacji cmentarza) przystąpiono do opracowywania 
niezbędnej dokumentacji pozwalającej na rozpoczęcie prac 
modernizacyjnych zabytkowego cmentarza oraz kaplicy. Po 
uzgodnieniu zakresu prac z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków w pierwszej kolejności dokonano odkrywek w 80 
miejscach pomiędzy istniejącymi nagrobkami celem sprawdze-
nia ewentualnego istnienia grobów, których nagrobki uległy 
zniszczeniu. W żadnym jednak przypadku nie stwierdzono 
istnienia innych grobów poza tymi widocznymi, co pozwala 
w dalszym etapie na niwelację i uporządkowanie 
terenu.  Nieodłącznym elementem cmentarza jest 
bardzo zniszczona kaplica, w której spoczywają 
założyciele uzdrowiska – rodzina Szalayów. 
Opracowanie dokumentacji oraz sama renowacja 
kaplicy wraz z kryptą Szalayów wymaga otwarcia 
piwnic kaplicy i przeniesienia złożonych ciał w 
inne miejsce. O tym zamiarze poinformowany 
został Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym 
Targu, który wyraził pisemną zgodę na ekshu-
mację szczątków. Na tej podstawie oraz zgodnie 
z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
i Opieki Społecznej  w sprawie postępowania ze 
zwłokami szczątkami ludzkimi, przy obecności 
Proboszcza Parafii Szczawnica, Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków oraz Burmistrza 
Szczawnicy w dniu 13 kwietnia 2010 dokonano 
przeniesienia pochowanej w kaplicy rodziny 
Szalayów do podziemnej krypty kaplicy cmen-

tarza parafialnego w Szczawnicy. Spoczywać tam będą do 
chwili odnowienia zniszczonej kaplicy szalayowskiej, gdzie 
po zakończeniu prac renowacyjnych zostaną przeniesieni. O 
środki finansowe na renowację zabytkowego cmentarza władze 
miasta postarają się w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego działanie 3.2 schemat A Dziedzictwo 
Kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych, którego 
termin składania wniosków przypada na lipiec – sierpień br.    

„Pamięć i szacunek dla osób, które tworzyły nasze piękne 
uzdrowisko to nie tylko nasz obowiązek, ale dług wdzięczno-
ści, jaki jesteśmy winni rodzinie Szalayów. Zasługują oni na 
to by spoczywać w miejscu godnym ich pracy, poświęcenia i 
dokonań. W miejscu, które będzie wizytówką Szczawnicy mó-
wiącą o dumie jej mieszkańców nie zaś w zapomnianym przez 
wszystkich sypiącym się grobowcu. Dołożymy wszelkich starań 
by zniszczony przez dziesiątki lat zaniedbań cmentarz, stał się 
godnym miejscem spoczynku wszystkich osób tam pochowa-
nych, zwłaszcza zaś rodziny Szalayów” – podkreśla Burmistrz 
Grzegorz Niezgoda 
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Jak zaplanowane 
- tak realizowane
Rusza kolejny etap remontu drogi powiatowej na terenie 

Szczawnicy realizowany w ramach podpisanego w dniu 6 
listopada 2009r. porozumienia, pomiędzy Burmistrzem Miasta 
i Gminy Szczawnica Grzegorzem Niezgodą  a Starostą 
nowotarskim Krzysztofem Faberem. Tym razem, w 
ramach ogłoszonego w dniu 31 marca br. przez Powia-
towy Zarząd Dróg przetargu, wykonany zostanie remont 
odcinka ul. Szlachtowskiej w rejonie OHP.  Szczegó-
łowy zakres robót obejmujący dokończenie inwestycji 
rozpoczętej na tym odcinku w 2008r zawiera m.in.: 
wykonanie chodnika, ścinanie i uzupełnienie poboczy, 
wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz  przebudowę 
teletechniki. Wyłoniony w ramach przetargu wykonaw-
ca, zobligowany będzie wykonać powyższą inwestycję 
najpóźniej do dnia 15 lipca 2010r. W ramach zawartego 
porozumienia wykonany został już m.in. chodnik pod 
Gimnazjum Publicznym, realizowane są inwestycje na 
ul. Szalaya oraz na Jaworkach a w ramach ogłoszonych 
już przetargów czekają remonty mostów Krupianka i 
Czerszla na Szlachtowej. 

„To kolejny etap konsekwentnie realizowanego poro-
zumienia zawartego pomiędzy Szczawnicą a powiatem 
nowotarskim. Tylko dzięki przychylności nowotarskiego 

Ruszyły inwestycje ze środków 
powodziowych

Szczawnica pozyskała z Ministerstwa spraw Wewnętrznych 
i Administracji kolejne środki finansowe na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych. Otrzymana dotacja w wysokości 300 000 
zł. obejmuje wykonanie w 2010 r. zadań polegających na 
remoncie lub odbudowie obiektów zniszczonych lub uszko-
dzonych w wyniku powodzi mającej miejsce w 2009r. 

Jedną z inwestycji, jaka zostanie wykona w ramach tych 

Starosty oraz  konsekwencji szczawnickiego samorządu moż-
liwe jest w tym tempie wykonywanie zaplanowanych robót 
drogowych. Realizowana obecnie inwestycja poprawi nie tylko 
wizerunek i estetykę remontowanego odcinka drogi ale przede 
wszystkim zapewni bezpieczeństwo uczniów korzystających z 
pobliskiej placówki edukacyjnej oraz innych kierowców i pie-
szych pokonujących codziennie  ten odcinek drogi” – zaznaczył 
Burmistrz Grzegorz Niezgoda  

środków jest zadanie polegające na odbudowie uszkodzonej 
nawierzchni asfaltowej na ulicy Zaskalskie w Jaworkach.  Na 
odcinku ponad 350 mb. i szerokości prawie 4 m wykonana 
zostanie podbudowa drogi pokryta dwiema asfaltowymi war-
stwami. Dodatkowo z kruszywa łamanego wykonane zostaną 
półmetrowe pobocza. W wyniku przeprowadzonego przetargu 
nieograniczonego, wyłoniony wykonawca w terminie do 30 
maja 2010r. wykona całość zaplanowanych robót, których 
wartość wynosi 151 299,47 zł brutto. 

To kolejna inwestycja drogowa realizowana przez miasto 
na terenie Jaworek w ostatnich trzech latach. Do najważniej-
szych remontów dróg gminnych na tym terenie zaliczyć mo-

żemy przesklepienie rowu przy drodze do Białej 
Wody za kwotę 43 000zł, odbudowę korpusu 
drogi o długości 500 m na ul. Czarna Woda za 
kwotę 143 000zł, czy odbudowa dalszego odcinka 
uszkodzonej nawierzchni asfaltowej na tej samej 
ulicy za kwotę 178 000zł. Obecnie zaś, odnawiane 
jest centrum wsi Jaworki z uliczkami do niego 
prowadzącymi. 

„Jaworki to wyjątkowa miejscowość przycią-
gająca rocznie dziesiątki tysięcy gości, którzy 
podziwiając uroki przyrody borykali się z fatalną 
nawierzchnią dróg. Nowe, wyremontowane drogi 
znacznie poprawiają wizerunek Jaworek zapew-
niając jednocześnie bezpieczeństwo  nie tylko dla 
przybywających turystów ale  przede dla wszyst-
kich mieszkańców Jaworek” – podkreśla burmistrz 
Grzegorz Niezgoda   

Informacje przygotował
Sekretarz Miasta Tomasz Hurkała
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Uchwały L sesji Rady Miejskiej 
w Szczawnicy  z dnia 29 kwietnia 
2010r.:
      

Uchwała Nr L/394/10
w sprawie zatwierdzenia  rocznego 
sprawozdania finansowego Miejskiej 
Biblioteki Publicznej  w Szczawnicy 
za rok 2009. 

§  �
Zatwierdza się roczne sprawozdanie 
finansowe Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Szczawnicy za rok 2009, które 
zawiera:
1) Bilans za rok 2009 – stanowiący za-
łącznik nr 1 do uchwały,
2) Rachunek zysków i strat  2009 rok – 
stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,
3) Informację dodatkową do sprawozda-
nia finansowego za rok 2009 – stanowią-
cą załącznik nr 3 do uchwały. 

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

§  �
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Uchwała Nr L/395/10
w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Szczawnicy za 
rok 2009.

§  �
Zatwierdza się roczne sprawozdanie fi-
nansowe Miejskiego Ośrodka Kultury  w 
Szczawnicy za rok 2009, które zawiera:
1) Bilans za rok 2009 – stanowiący za-
łącznik nr 1 do uchwały,
2) Rachunek zysków i strat 2009 rok  – 
stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,
3) Informację dodatkową do sprawozda-
nia finansowego Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Szczawnicy za rok 2009 – sta-
nowiącą załącznik nr 3 do uchwały.

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

§  �
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Uchwała Nr L/396/10
w sprawie absolutorium dla Burmi-
strza Miasta i Gminy Szczawnica za 
rok 2009. 

§  �
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wyko-
nania budżetu Miasta i Gminy Szczaw-
nica za rok 2009 oraz po zapoznaniu 
się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej 
dotyczącym udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gminy, opinia-

mi Regionalnej Izby Obrachunkowej o 
przedłożonym przez Burmistrza spra-
wozdaniu z wykonania budżetu Miasta 
i Gminy Szczawnica za rok 2009 oraz o 
wniosku Komisji Rewizyjnej o udziele-
nie absolutorium Burmistrzowi Miasta i 
Gminy, udziela się  Burmistrzowi abso-
lutorium za rok 2009.  

§  �
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.
                              

Uchwała Nr L/397/10
w sprawie  wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie działek stanowiących 
własność Miasta i Gminy Szczawnica  
w trybie bezprzetargowym.

§ �
Wyraża się zgodę  na zawarcie przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica 
kolejnych umów  dzierżawnych na okres 
3 lat  następujących nieruchomości :
1. położonej w  obrębie Jaworki nieza-
budowanej działki ewidencyjnej  nr 309  
o powierzchni  919 m�

2. położonej w obrębie Czarna Woda 
niezabudowanej działki ewid. nr 74 o 
powierzchni 1.9975 ha
3. położonej w obrębie Szlachtowa za-
budowanej budynkiem mieszkalnym i 
gospodarczym stanowiącym własność 
dzierżawców działek ewid. nr 614/9 i 
613/3 o powierzchni 0.1443 ha.

§ �
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie:
1. na rzecz  Pana Kazimierza Chrobak 
działki ewid. nr 309 o powierzchni  919 
m�  na  okres 3 lat celem  wykorzysty-
wania dzierżawionej  nieruchomości  na 
cele rolnicze,
2. na rzecz  Pana Mariusza Sikora działki 
ewid. nr 74 o powierzchni 1.9975 ha 
na okres 3 lat celem wykorzystywania 
dzierżawionej nieruchomości na cele 
rolnicze,
3. na rzecz Pani Marii Chlipała, Józefa 
Chlipała, Stanisławy Chlipała i Kazimie-
ry Bąkowskiej działek ewid. nr 614/9 i 
613/3 o powierzchni 0.1443 ha na okres 
3 lat celem wykorzystywania dzierżawio-
nej nieruchomości na cele siedliskowe.

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

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.
        

Uchwała Nr L/398/10
w sprawie  wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie działek stanowiących 
własność Miasta i Gminy Szczawnica  
w trybie bezprzetargowym.

§ �
Wyraża się zgodę  na zawarcie przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica 
kolejnych umów  dzierżawnych na okres 
3 lat  następujących nieruchomości :
4. położonej w obrębie Czarna Woda nie-
zabudowanej części działki ewidencyjnej  
nr 77 o powierzchni  0.5065 ha
5. położonych w obrębie Czarna Woda 
niezabudowanych działek ewid. nr 87 i 
90/2 o powierzchni 3.3880 ha
6. położonych w obrębie Czarna Woda 
niezabudowanych działek ewid. nr 90/1 
i 81 o powierzchni 2.1233 ha
7. położonej w Szczawnicy przy ul. Sza-
laya niezabudowanej działki ewid. zmod. 
nr 1220/52 o powierzchni 47 m�

8. położonej w obrębie Szlachtowa / Ma-
linów / zabudowanej stacją trafo działki 
ewid. nr 537/2 o powierzchni 94 m�

9. położonej w Szczawnicy przy ul. 
Pienińskiej części działki ewid.zmod. Nr 
528/3 i 528/26 o powierzchni 12 m� .

§ �
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie 
4. na rzecz  Państwa Anny i Zbigniewa 
Jabłońskich części działki ewid. nr 77 
o powierzchni  5065 m�  na  okres 3 lat 
celem  wykorzystywania dzierżawionej  
nieruchomości  na cele rolnicze,
5. na rzecz  Pani Marii Biel działek ewid. 
nr 87 i 90/2 o powierzchni 3.3880 ha 
na okres 3 lat celem wykorzystywania 
dzierżawionej nieruchomości na cele 
rolnicze,
6. na rzecz Pani Władysławy Stawiarskiej 
działek ewid. nr 90/1 i 81 o powierzchni 
2.1233  ha na okres 3 lat celem wykorzy-
stywania dzierżawionej nieruchomości 
na cele rolnicze,
7. na rzecz Pana Mariana Wójcik działki 
ewid. zmod. nr 1220/52 o powierzchni 47 
m� na okres 3 lat celem wykorzystywania 
dzierżawionej nieruchomości jako tereny 
zielone (skalniak),
8. na rzecz Enion Spółka Akcyjna Od-
dział w Krakowie ul. Dajwór 27 30-960 
Kraków zabudowanej stacją trafo działki 
ewid. nr 537/2 o powierzchni 94 m� na 
okres 1 roku celem wykorzystywania 
dzierżawionej nieruchomości na cele 
statutowe.
9. Na rzecz Jadwigi Kluś części działki 
ewid. zmod. Nr 528/3 i 528/26 o po-
wierzchni �� m� na okres do 31.10.2010r. 
Celem wykorzystania dzierżawionej nie-
ruchomości na prowadzenie działalności 
handlowej.

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

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.
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Uchwała Nr L/399/10
w sprawie  zbycia nieruchomości w 
trybie bezprzetargowym na rzecz 
użytkownika wieczystego.

§ �
1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym na rzecz użytkowni-
ka wieczystego tj.  Klubu Sportowego 
„Pieniny” z siedzibą w Szczawnicy ul. 
Pienińska 13 nieruchomość oznaczoną 
jako działka ewid. zmod. nr 5441/1 
o powierzchni 0.1498 ha położoną w 
Szczawnicy przy ul. Pienińskiej, wpi-
saną w księdze wieczystej nr 111229 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w No-
wym Targu, zabudowaną budynkiem 2 
kondygnacyjnym stanowiącym siedzibę 
Klubu.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i 
Gminy do udzielenia bonifikaty na rzecz 
Klubu Sportowego Pieniny w wysokości 
99 % od należnej do zapłaty kwoty za 
sprzedaż nieruchomości.

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

§  �
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

        
Uchwała Nr L/400/10

w sprawie nabycia nieruchomości na 
rzecz Miasta i Gminy Szczawnica.

§ �
Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie 
na rzecz Miasta i Gminy Szczawnica na-
stępującej nieruchomości przeznaczonej 
pod poszerzenie ul. Szlachtowskiej :
1.działki ewid. zmod. nr 5264/2 o po-
wierzchni 0.0056 ha, objętej kw 89004.

§ �
Koszty umowy notarialnej poniesie Mia-
sto i Gmina Szczawnica.

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

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Uchwała Nr L/401/10
w sprawie podziału Miasta i Gminy 
Szczawnica na okręgi wyborcze, 
określenia ich granic i numerów oraz 
liczbie radnych wybieranych w każ-
dym okręgu.

§  �
Dokonuje się podziału Miasta i Gminy 
Szczawnica na 5 okręgów wyborczych, w  
których jest wybieranych 15 radnych. 

§  �
Numery, granice okręgów oraz liczbę 
radnych wybieranych w poszczególnych 
okręgach wyborczych określa załącznik 
do Uchwały.

§ � 
Traci moc Uchwała Nr XXII/154/08 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 
kwietnia 2008 roku  w sprawie podziału 
Miasta i Gminy Szczawnica na okręgi 
wyborcze, określenia ich granic i nume-
rów oraz liczbie radnych wybieranych w 
każdym okręgu.

§  4
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy.

§  5
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopol-
skiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Miasta i Gminy.

Załącznik do Uchwały 
Nr L/401/10 Rady Miejskiej 

w Szczawnicy

Podział Miasta i Gminy Szczawnica na 
okręgi wyborcze.

Numer 
okręgu

Granice okręgu Liczba mandatów

1

Sołectwo Jaworki
ulice: Biała Woda, Czarna Woda, Kościelna, Pod Homolami, Zaskalskie �

2

Sołectwo Szlachtowa
ulice: Berech, Cieśliska, Jana Pawła II, Kąty, Lipowa, Łemkowska, Sielska, 
Słona Młaka,  Wspólna

�

3

Szczawnica Wyżna
ulice: Brzeg, Gabańka, Kunie, Maćka zza Ławy, Niterbarg, Partyzantów, 
Samorody, Sopotnicka, Staszowa, Szlachtowska

�

4

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

5

5

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

4
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Uchwała Nr L/402/10
w sprawie utworzenia obwodów gło-
sowania na terenia Miasta i Gminy 
Szczawnica.

§  �
Tworzy się stałe obwody głosowania na 
terenie Miasta i Gminy Szczawnica oraz 
ustala ich granice i siedziby obwodowych 
komisji wyborczych, jak w załączniku nr 
1 do Uchwały.

§  �
Wykonanie Uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§  �
Traci moc Uchwała Nr XXII/155/08 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 
29 kwietnia 2008 roku w sprawie utwo-
rzenia obwodów głosowania na terenie 
Miasta i Gminy Szczawnica.

§  4
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopol-
skiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Miasta i Gminy.

Załącznik do Uchwały 
Nr L/402/10 Rady Miejskiej 

w Szczawnicy

Granice i numery obwodów głoso-
wania na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica

Numer 
obwodu

Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Sołectwo Jaworki
ulice: Biała Woda, Czarna Woda, Kościelna, Pod Homola-
mi, Zaskalskie

  Remiza OSP
  Jaworki, ul. Czarna Woda 2

2

Sołectwo Szlachtowa
ulice: Berech, Cieśliska, Jana Pawła II, Kąty, Lipowa, Łem-
kowska, Sielska, Słona Młaka,  Wspólna

  Szkoła Podstawowa 
  Szlachtowa, ul. Jana Pawła II 25

3

Miasto Szczawnica
ulice: Brzeg, Gabańka, Kunie, Maćka zza Ławy, Niterbarg, 
Partyzantów, Samorody, Sopotnicka, Staszowa, Szlachtow-
ska

  Remiza OSP
  Szczawnica, ul. Szalaya 84

4

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

  Szkoła Podstawowa Nr 1
  Szczawnica, ul. Główna 12

5

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

  Sanatorium Uzdrowiskowe     
  „Papiernik”
  Szczawnica,  Al. 1 Maja 3

6

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

  Gimnazjum Publiczne
  Szczawnica,  ul. Główna 116

Uchwała Nr L/403/10
w sprawie zmiany porozumienia Nr 
3/Szcz/2009 z dnia 27.03.2009r. zawar-
tego przez Miasto i Gminę Szczawnica 
z Powiatem Nowotarskim przy udziale 
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym 
Targu.

§�
Wyraża się zgodę na zmianę porozumie-
nia Nr 3/Szcz/2009 z dnia 27.03.2009r, 
zawartego pomiędzy Miastem i Gminą 

Szczawnica a Powiatem  Nowotarskim 
przy udziale Powiatowego Zarządu Dróg 
w Nowym Targu w sprawie powierzenia 
Miastu i Gminie Szczawnica prowadze-
nia zadania, polegającego na pełnieniu 
funkcji inwestora robót budowlanych 
– modernizacji odcinka drogi powiatowej 
nr K 1636 Krościenko – Szczawnica w 
miejscowości Jaworki.

§�
Projekt aneksu do w/w porozumienia sta-

nowi załącznik do niniejszej uchwały.
§�

Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.
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Informacja do uchwał Rady Miejskiej 
podjętych na L zwyczajnej sesji w dniu 
29 kwietnia 2010 roku. 

Uchwała Nr L/394/10 w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w Szczawnicy za rok 2009.

Uchwała Nr L/395/10 w sprawie za-
twierdzenia rocznego sprawozdania fi-
nansowego Miejskiego  Ośrodka Kultury 
w Szczawnicy za rok 2009. 

Ustawa z 29 września 1994 roku o ra-
chunkowości stanowi, że roczne sprawo-
zdanie finansowe jednostek budżetowych 
(a takimi są Miejska Biblioteka Publiczna 
i Miejski Ośrodek Kultury), podlega za-
twierdzeniu przez Radę Miejską, nie póź-
niej niż 6 miesięcy od dnia bilansowego  
(31 grudnia).

Ustawa o rachunkowości stanowi 
również, że przed zatwierdzeniem, rocz-
ne sprawozdanie jednostki budżetowej 
podlega badaniu, zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie. Wymóg ten został 
spełniony – roczne sprawozdania finanso-
we Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 
Miejskiego Ośrodka Kultury, zbadała w 
ramach kontroli Komisja Rewizyjna Rady 
Miejskiej. Pozytywne opinie Komisji do 
sprawozdań Biblioteki, jak i MOK były 
podstawą podjęcia przez Radę Miejską 
uchwał zatwierdzających sprawozdania 
finansowe obu jednostek. 

Uchwała Nr L/396/10 w sprawie 
absolutorium dla Burmistrza Miasta i 
Gminy Szczawnica za rok 2009

Spełniając coroczny obowiązek wyni-
kający z ustawy o samorządzie gminnym, 
Rada Miejska  rozpatrzyła sprawozdanie 
Burmistrza z wykonania budżetu Miasta 
i Gminy za ubiegły rok. Sprawozdanie 
podlegało szczególnie analizie Komisji 
Rewizyjnej, która z mocy ustawy jest 
uprawniona do wydania opinii o wyko-
naniu budżetu i skierowania do Rady 
wniosku dotyczącego absolutorium dla 
organu wykonawczego gminy, czyli 
Burmistrza.

Komisja Rewizyjna, po szczegółowej 
analizie budżetu, wydała pozytywną 
opinię i skierowała do Rady wniosek o 
udzielenie Burmistrzowi absolutorium. 
Opinia Komisji, jak również Sprawozda-
nie Burmistrza z wykonania budżetu, zo-
stały pozytywnie ocenione również przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową. 

Na tej podstawie, Rada Miejska udzie-
liła Burmistrzowi Miasta i Gminy absolu-
torium za rok 2009. 

Uchwała Nr L/397/10 w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

działek stanowiących własność Miasta 
i Gminy Szczawnica w trybie bezprze-
tragowym 

Uchwała Nr L/398/10 w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
działek stanowiących własność Miasta 
i Gminy Szczawnica w trybie bezprze-
targowym.  

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

Kolejna nowelizacja przepisów dopusz-
cza, by w jednej uchwale znalazły się usta-
lenia dotyczące większej liczby dzierżaw. 
Dlatego, Uchwały Nr L/397/10 i L/398/10 
dotyczą (każda) kilku tematów, a działki 
przeznaczone do dzierżawy trzyletniej 
są przeznaczone na cele rolnicze, siedli-
skowe, a w jednym przypadku statutowe 
dzierżawcy (stacja trafo). 

Uchwała Nr L/399/10 w sprawie 
zbycia nieruchomości w trybie bez-
przetargowym na rzecz użytkownika 
wieczystego. 

Zgodnie z ustawą o gospodarce nie-
ruchomościami Rada Miejska posiada 
uprawnienie  do wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od należnej kwoty 
za sprzedaż nieruchomości na rzecz 
użytkownika wieczystego. Z wnioskiem 
o sprzedaż działki ewid. zmod. nr 5441/1 
wystąpił jej użytkownik wieczysty – Klub 
Sportowy „Pieniny” w Szczawnicy. Dział-
ka, położona przy ul. Pienińskiej, nad 
Dunajcem,  jest zabudowana  budynkiem 
stanowiącym siedzibę Klubu.

Uchwała Nr  L/400/10  w sprawie 
nabycia nieruchomości na rzecz Miasta 
i Gminy Szczawnica. 

Działka nr 5264/2  jest własnością pry-
watną   Właściciel działki wyraził zgodę 
na jej odpłatne zbycie w celu poszerzenia 
drogi gminnej. Temat nabycia działki na 
cele miasta, został zaopiniowany pozy-
tywnie przez komisje Rady Miejskiej w 
Szczawnicy, co dało podstawę do podjęcia 
uchwały. 

Uchwała Nr L/401/10 w sprawie po-
działu Miasta i Gminy Szczawnica na 
okręgi wyborcze, określenia ich granic 
i numerów oraz liczbie radnych wybie-
ranych w  każdym okręgu. 

Dotychczas obowiązująca uchwała w 
sprawie podziału Miasta i Gminy  Szczaw-
nica na okręgi wyborcze nie zawierała 
wyszczególnienia ulic znajdujących się 
w granicach okręgów – sołectw Jaworki i 

Szlachtowa, ponieważ na etapie podejmo-
wania tej uchwały w roku 2008, nie były 
jeszcze ustalone i nadane nazwy ulic. Ze 
względu na planowane wybory, zostało 
dokonane uszczegółowienie tabeli przed-
stawiającej granice okręgów wyborczych 
Nr 1 i 2 – sołectwa Jaworki i sołectwa 
Szlachtowa, poprzez wyszczególnienie 
ulic na terenie tych sołectw – wzorem 
okręgów na terenie Miasta Szczawnica. 

Uchwała Nr L/402/10 w sprawie 
utworzenia obwodów głosowania na 
terenie Miasta i Gminy  Szczawnica.

Wzorem zmiany dokonanej w uchwale 
o podziale Miasta i Gminy na okręgi wy-
borcze, nastąpiło szczegółowienie tabeli 
przedstawiającej granice obwodów głoso-
wania Nr 1 i 2 – sołectwa Jaworki i sołe-
ctwa Szlachtowa, poprzez wyszczególnie-
nie ulic na terenie tych sołectw – wzorem 
obwodów na terenie Miasta Szczawnica.  
Ponadto, nastąpiło uzupełnienie dotyczące 
siedzib Obwodowych Komisji Wybor-
czych Nr 1 i 2, poprzez podanie aktual-
nych nazw ulic i numerów budynków 
będących siedzibami OKW. 

Uchwała Nr L/403/10 w sprawie zmia-
ny porozumienia Nr 3/Szcz/2009 z dnia 
27.03.2009r. zawartego przez Miasto 
i Gminę Szczawnica z Powiatem No-
wotarskim przy udziale Powiatowego 
Zarządu Dróg w Nowym Targu 

Uchwała dotyczy zmiany porozumienia 
pomiędzy Powiatem Nowotarskim przy 
udziale Powiatowego Zarządu Dróg w No-
wym Targu a Miastem i Gminą Szczawni-
ca. Porozumienie dotyczący powierzenia 
Miastu i Gminie prowadzenia zadania po-
legającego na pełnieniu funkcji inwestora 
robót budowlanych obejmujących moder-
nizację odcinka drogi powiatowej K1636 
Krościenko-Szczawnica w miejscowości 
Jaworki, będącej w zarządzie PZD. 

Zadanie to obejmuje realizację tzw. 
„małego rynku rusnackiego” oraz realiza-
cję pieszego ciągu turystycznego. Roboty 
będą realizowane w ramach projektu o 
nazwie „Odnowa centrum wsi Jaworki” 
współfinansowanego ze środków Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
2007-2013 na które Szczawnica uzyskała 
dofinansowanie w wysokości 500 000,00 
zł. Przedłużająca się procedura oceny 
ww. wniosku zakończyła się pod koniec 
października 2009 roku, a nie jak było 
w założeniach regulaminu konkursu w 
czerwcu 2009 roku. Podpisanie umowy 
na dofinansowanie nastąpiło w listopadzie 
2009 roku. W związku z powyższym nie-
zbędna była  zmiana porozumienia.
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PROJEKTY W TRAKCIE 
REALIZACJI

„Modernizacja ujęć wody i ruro-
ciągów przesyłowych z elementami 
ochrony środowiska oraz rozbudowa 
Stacji Uzdatniania Wody w Szczaw-
nicy” Koszt całości zadania wynosi 
blisko 16 000 000,00 zł z czego pozy-
skano maksymalnie możliwe dofinan-
sowanie w wysokości  8 000 000,00 zł. 

Zakończono budowę zbiornika wody 
pitnej przy stacji uzdatniania wody. 
Obecnie trwają prace związane z prze-
budową obiektów kubaturowych na uję-
ciu Sewerynówka oraz z kompleksową 
rozbudową budynków stacji. Kolejnym i 
ostatnim etapem robót będzie przebudo-
wa ujęcia wody Pokrzywy oraz montaż 
o rozruch technologii (filtrów pośpiesz-
nych) przeznaczonych do oczyszczania 
wody pitnej.  

 

 „Kompleksowa rehabilitacja i mo-
dernizacja sieci kanalizacyjnej i wo-
dociągowej dla uzdrowiska Szczaw-
nica”. Koszt całości zadania wynosi 
7 686 000,00 zł

 W miesiącu marcu  rozpoczęte 
zostały roboty na ulicy Szalaya, gdzie 
planowany termin zakończenia inwe-
stycji to koniec lipca 2010r. 

„MOJE BOISKO – ORLIK 2012” 

W ramach w/w inwestycji wykonane 
zostało: Boisko piłkarskie,  boisko wie-
lofunkcyjne (kosz/siatka, piłka ręczna/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 nastąpiło 
2 maja 2010r.           

 „PROMENaDa SPaCERO-
Wa  WZDłUż GRaJCaRKa” 

Projekt złożony przez władze Szczaw-
nicy w październiku 2008r, został zaak-
ceptowany do dofinansowania końcem 
maja 2009r. a całkowita jego wartość 
wynosi 2 412 278,52 EURO. Zakłada 
on budowę promenady spacerowej 
wzdłuż prawego brzegu Grajcarka wraz 
z elementami małej architektury. Znajdą 
się tam ławeczki do odpoczynku, doni-
ce 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 chwili obecnej firma 
Mostmar przystąpiła do prac inwestycyj-
nych których termin ukończenia przewi-
duje się na 24 grudnia 2010r. 

”Modernizacja budynku Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Szczawnicy”. 
łączna wartość wniosku wynosi po-
nad 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.
W wyniku rozstrzygniętego już przetar-
gu, prace budowlane wykonuje firma 
Erbet Sp. z o.o.. W chwili obecnej wy-
konywane są prace remontowe budynku, 
których termin zakończenia wypada do 
31 lipca 2010r. 

  

 „Orlik PLUS”. 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 ciepłej wody użytkowej dla 
istniejącego budynku szatni , wykonanie 
ogrodzenia  oraz wykonanie niwelacji 
murawy.  Prace zakończone zostały 15 
grudnia 2009. 

POSTĘPY REaLIZOWaNYCH 
INWESTYCJI W RaMaCH 

PROJEKTÓW EUROPEJSKICH  
I KRaJOWYCH Na TERENIE 

MIaSTa I GMINY 
SZCZaWNICa
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„ Odnowa centrum Wsi Jaworki”. 
łączna wartość projektu wynosi po-
nad 1 000 000, 00 z czego dofinanso-
wanie 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 wykonuje konsorcjum 
firm Rem-Bud i Budeko z Nowego Są-
cza,  Obecnie rozpoczęły się już prace 
budowlane a termin ich zakończenia to 
31 lipca 2010r. 

   

 „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 promocja 
walorów przyrodniczych Miasta i Gminy 
Szczawnica poprzez publikację albumów 
i folderów, utworzenie strony interne-
towej oraz rozmieszczenie po mieście 
tablic informujących o atrakcjach tury-
stycznych miejscowości.  
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   

„Przenikanie kultur: polsko – słowa-
cka 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. 
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 „Rewitalizacja uzdrowiskowego Parku 
Dolnego w Szczawnicy wraz z elementa-
mi małej architektury uzdrowiskowej”. 
Zakłada on rewaloryzację istniejących 
obiektów znajdujących się na terenie 
Parku oraz wzbogacenie ich o nowe 
elementy przestrzenne takie jak np: al-
tano-kawiarnia, mini golf, place zabaw, 
karuzele, kaskady wodne, staw czy raba-
ty kwiatowe. Wartość projektu wynosi 
łącznie 4 512 400, 00 zł. W następnej 
kolejności zostanie podpisana umowa z  
Zarządem Województwa Małopolskie-
go oraz ogłoszenie przetargu na roboty 
budowlane. 
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 „Rewitalizacja Pl. Dietla oraz promena-
dy spacerowej do pijalni wraz z elemen-

tami małej architektury uzdrowiskowej 
i przebudową pijalni wody mineral-
nej”. Polega on na zagospodarowaniu 
uzdrowiskowego centrum Szczawnicy, 
którego centralnym miejscem jest plac 
Dietla. Wartość zaakceptowanego wnio-
sku wynosi łącznie 6 450 000, 00 zł. 
Kolejnym etapem jest podpisanie umowy 
z  Zarządem Województwa Małopolskie-
go oraz ogłoszenie przetargu na roboty 
budowlane.

ZŁOŻONE WNIOSKI 
O DOFINANSOWANIE  

„Schetynówka”, - przebudowa 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 ochronnych, remont 
elementów konstrukcyjnych mostu, 
przeniesienie przystanku i budowę zatoki 
autobusowej oraz uzupełnienie oświetle-
nia ulicznego wraz z wycinką drzew. 
W ramach naboru złożono 115 wniosków 
z całego województwa małopolskiego. 
Wniosek Szczawnicy znalazł się na 41 
miejscu i na liście rezerwowej oczekuje 
na dofinansowanie. Obecnie dofinanso-
waniem zostało wspartych pierwsze 29 
wniosków.  
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Władze Miasta i Gminy Szczawnica 
złożyły wniosek w ramach funduszy 
unijnych, na poprawę organizacji selek-
tywnej zbiórki odpadów komunalnych 
na terenie gminy Szczawnica.
 Aby usprawnić i utrwalić sy-
stem selektywnej zbiórki odpadów 
na terenie miasta i gminy Szczawnica 
składany projekt przewiduje zakupienie 
min:  śmieciarki o dużej pojemności za-
ładowczej , śmieciarki o małych gaba-
rytach mogącej obsługiwać wąskie uli-
ce, samochód kontenerowy – hakowiec, 
pojemniki na odpady segregowane oraz 
materiały niebezpieczne 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.

„INTERNET W DOMaCH 
MIESZKańCÓW 
SZCZaWNICY”. 

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 
domowych 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.

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 za-
dania. 

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. 

 „Doskonalenie kwalifikacji kadry 
urzędniczej Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica”.  
Wychodząc naprzeciw ciągłym zmianom 
prawa realizowanego przez pracowni-
ków Urzędu, składany projekt zakłada 
organizację cyklu szkoleń podnoszących 
kwalifikacje pracowników Urzędu Mia-
sta i Gminy Szczawnica oraz wdrożenie 
usprawnień zarządczych podnoszących 
jakość obsługi klienta. Obecnie wniosek 
poddawany jest ocenie formalnej.

 „Budowa poziomowego par-
kingu”  W ramach projektu przewidywa-
na jest przebudowa istniejącego parkingu 
oraz utworzenie nad nim drugiej płyty na 
wysokości jezdni. Dodatkowo wzdłuż 
drogi powstaną pasaże handlowo – usłu-
gowe oraz centrum informacji turystycz-
nej. Zrealizowana inwestycja w dużej 
mierze rozwiąże problem parkowania w 
Szczawnicy oraz poprawi infrastrukturę 
w rejonie Pienin.

  „Rozbudowa systemu wodno-
kanalizacyjnego Szczawnicy i Spiškiej 
Beli, jako element ochrony środowiska 
i budowania wspólnej oferty turystycz-
nej„  zakładający budowę ujęć  i stacji 

uzdatniania wody na Czarnej Wodzie 
wraz z siecią wodociągową dla  Szlachto-
wej i Jaworek. W chwili obecnej wniosek 
oczekuje na ocenę. 

  „Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych dzieci i młodzieży w Mieści 
i Gminie Szczawnica”. Łączny koszt 
projektu wynosi. 1 650 000,00 zł i jest 
on pokrywany w 100% ze środków unij-
nych. 
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  

  „Odnowa centrum wsi Szlach-
towa”. W ramach składanego projektu 
odnowiony zostanie ciąg komunikacyjny 
w centrum Szlachtowej, wyposażony w 
elementy małej architektury oraz wy-
konane zostanie wielofunkcyjne boisko 
sportowe na terenie przy szkole pod-
stawowej . Planowany termin złożenia 
wniosku to czerwiec 2010 roku.  

 W ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 planowane 
jest złożenie wniosku na budowę parkin-
gu samochodowego w Jaworkach obok 
Wąwozu Homole. Planowany termin 
ogłoszenia naboru to połowa 2010r.

  Planowane jest złożenie wnio-
sku na renowację przejętego przez miasto 
od parafii Szczawnica,  zabytkowego 
cmentarza szalayowskiego. Ogłoszenie 
naboru na to zadanie nastąpi w lipcu 
2010r. Obecnie trwa przygotowywanie 
dokumentacji projektowej. 
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URZĄD MIaSTa i GMINY SZCZaWNICa
oraz 

URZĄD MaRSZałKOWSKI WOJEWÓDZTWa MałOPOLSKIEGO

ZaPRaSZaJĄ 

 mieszkańców miasta i gminy Szczawnica
 na indywidualne bezpłatne konsultacje  

z tematyki pozyskiwania dotacji  
z funduszy europejskich

termin dyżuru :

18 maja 2010 roku (wtorek) 
godz. 9.00-15.00

miejsce:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica

Ul. Szalaya 103, Szczawnica, sala USC
Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane dofinansowaniem 

z funduszy europejskich projektów związanych z:

- otwarciem lub rozwojem działalności gospodarczej,

- szkoleniami zawodowymi,

- inwestycjami,

- dofinansowaniem projektów edukacyjnych,

- ochroną środowiska


