
1

MAJ 2011

PROMENADA  - obiekt monitorowany
Docelowo 16 kamer będzie monitorowało przez 24 godziny na dobę nowopowstałą promenadę spacerową w Szczawnicy. 

Obecnie zamontowanych jest siedem kamer, które już na drugi dzień po uruchomieniu, pomogły policji w identyfikacji agre-
sywnych sprawców zakłócających spokój przechodniom. Obraz z wszystkich kamer przechowywany jest przez 14 dni, co po-
zwoli na sprawne jego odtworzenie nawet kilka dni po zdarzeniu. W najbliższym czasie zamontowane zostaną również kamery 
monitorujące boisko wielofunkcyjne „Orlik” oraz okolice przystanku autobusowego obok zejścia na promenadę przy środkowej 
kładce gdzie powstanie nowa rzeźba kwiatowa.  Kamery monitorujące np. zegar kwiatowy czy centrum miasta wielokrotnie 
pomagały w dotarciu do sprawców wielu wykroczeń, którzy musieli ponieść koszty wyrządzonych przez siebie szkód. 

„To dla nas bardzo ważne by chronić nowe i atrakcyjne obiekty powstające w Szczawnicy, ale przede wszystkim zadbać  
o bezpieczeństwo mieszkańców i coraz liczniej przybywających gości. W tym zadaniu ma właśnie pomóc ciągle rozbudowywany 
system monitoringu miasta” – podkreśla burmistrz Grzegorz Niezgoda. 
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Prezydent RP otrzymał 
zaproszenie do Szczawnicy

Podczas ostatniej wizyty na Podhalu Prezydent Rzeczpo-
spolitej Polskiej Bronisław Komorowski otrzymał osobiście z 
rąk burmistrza Szczawnicy Grzegorza Niezgody zaproszenie 
na obchody uroczystego otwarcia trans granicznej promenady 
spacerowej nad Grajcarkiem w ramach obchodów 200 lecia 
Uzdrowiska Szczawnica. Przypomnijmy, iż 2 maja bardzo 
uroczyście obchodziliśmy zakończenie budowy promenady, 
podczas którego burmistrz wraz z Marszałkami Województwa 
Małopolskiego oraz włodarzami gmin słowackich zasadzili 
ostatnie drzewa promenady. Na uroczyste przecięcie wstęgi 
i otwarcie prawie dwukilometrowego deptaka trzeba będzie 
poczekać do przyjazdu Pana Prezydenta, z kancelarią które-

Internet w domach 
mieszkańców Miasta 
i Gminy Szczawnica

Trwa instalacja długo oczekiwanego 
Internetu w gospodarstwach domowych 
uczestników projektu „Internet w do-
mach mieszkańców Szczawnicy”. Pomi-
mo początkowych trudności związanych 
z dostępnością do sieci niektórych go-
spodarstw, problem został rozwiązany i 
dzisiaj wszyscy bez wyjątku mogą się już 
cieszyć z dostępu do Internetu. 

Wszystkie szczegóły udziału w pro-
jekcie, korzystania ze sprzętu kompute-

rowego wyposażonego dodatkowo m.in. 
w kamery i UPS-y  oraz inne świadczenia 
otrzymywane przez uczestników, zostały 
omówione podczas spotkania z przed-
stawicielami Urzędu Miasta i Gminy w 
dniu 27 kwietnia 2011r. Jednym z ustaleń 
jaki zapadły podczas spotkania jest to, 
iż w terminie od 9 do 20 maja, wszyscy 
uczestnicy projektu zobowiązani są 
podpisać stosowne dokumenty. Można 
to uczynić w Urzędzie Miasta i Gminy  
w pok. nr 12. 

Przypomnijmy, iż projekt dofinan-
sowany w 85% z funduszy Unii Eu-
ropejskiej obejmuje dostawę sprzętu 
komputerowego oraz montaż Internetu 
wraz z jego dostawą przez okres 3 lat 

dla 110 gospodarstw domowych z terenu 
Miasta i Gminy Szczawnica. Uczestnicy 
projektu nie ponoszą żadnych wydatków 
w związku z uczestnictwem w projekcie, 
gdyż pozostałe 15% kosztów zapewnia 
Miasto i Gmina Szczawnica.  

„Komputery z Internetem podobnie 
jak montaż solarów to projekty przede 
wszystkim dla wytrwałych. Skomplikowa-
ne procedury i gąszcz przepisów sprawiły 
bowiem, że od momentu złożenia wniosku 
do czasu jego realizacji upłynęło sporo 
czasu. Efekty jednak są już widoczne i 
przez kolejne lata zarówno Internet jak 
i solary w znaczący sposób poprawią 
jakość życia naszych mieszkańców” – 
dodaje burmistrz Grzegorz Niezgoda. 

go nadal trwają rozmowy i uzgodnienia przyjazdu.  Bardzo 
liczymy na przyjazd głowy naszego Państwa, który byłby 
niewątpliwie pierwszym i najważniejszym wydarzeniem tego 
typu w Szczawnicy. 

Remonty w ramach współpracy 
z powiatem nowotarskim

Jesienią, ubiegłego roku Miasto i Gmina Szczawnica wspól-
nie z Powiatowym Zarządem Dróg w Nowym Targu zleciło 
projekt techniczny przebudowy drogi powiatowej na odcinku 
biegnącym od Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w 
Szczawnicy do centrum Jaworek.

W ramach tego zadania zaprojektowane zostały nowe mosty, 
nowe zatoki dla autokarów oraz chodnik wzdłuż drogi. Pro-
jekt ten pozwoli w przyszłości na etapową realizację całości 
inwestycji.

Niezbędny natomiast w najbliższym czasie stał się remont 
przepustu, obok dawnej strażnicy Straży Granicznej i obec-
nej - nowej siedziby Muzeum Pienińskiego w Szlachtowej, 
uszkodzonego podczas ubiegłorocznej powodzi.

Rozstrzygnięty końcem marca br. przetarg nieograniczony 
na realizację zadania współfinansowanego przez Miasto i Gmi-
nę Szczawnica i Starostwo Powiatowe, przewiduje wykonanie 
m.in. fundamentu pod przepust ramowy, przepust ramowy, 
umocnienie brzegów koszami siatkowo-kamiennymi, odbudo-
wę drogi o nawierzchni bitumicznej, wykonanie bariero-poręcz 
oraz wykonanie chodnika z kostki.

Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm FHU 

KOŚMIDER Kośmider Stanisław z Rabki-Zdroju i Firma 
Usługowo-Handlowa „KOMBUD” Franciszek Kowalczyk z 
Łętowni, które podjęło się realizacji przedmiotowego zadania 
do 31 lipca 2011 r. za łączną kwotę 350.000,00 zł
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Szczawnica,  20 kwietnia 2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, 
że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta 
i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na 
stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie 
od 20 kwietnia 2011 r. do 21 maja  2011r. wywie-
szono wykaz nieruchomości stanowiących własność 
Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonych do :

dzierżawy w trybie bezprzetargowym 1. 
na rzecz wnioskodawców:

działka ewid. nr 104 z obrębu Czarna −	
Woda o powierzchni 3.6479 ha z przezna-
czeniem na uprawy rolne na okres 3 lat,
część działki ewid. nr 124/1 z obrębu Ja-−	
worki o powierzchni ok. 430 m2 z przezna-
czeniem na uprawy rolne na okres 3 lat,
część działki ewid. zmod. Nr 528/26 po-−	
łożonej w Szczawnicy przy ul. Flisackiej 
o powierzchni 160m2 z przeznaczeniem 
jako droga dojazdowa i tereny zielone na 
okres 3 lat,
działki ewid. nr 224 i 225 z obrębu Jaworki −	
o powierzchni 3105m2 z przeznaczeniem 
na uprawy rolne na okres 3 lat,
część działki ewid. nr 183 z obrębu Jawor-−	
ki o powierzchni 385 m2 z przeznaczeniem 
na uprawy rolne na okres 3 lat,
część działki ewid. zmod. Nr 1917/136  −	
o powierzchni 12,76m2 położonej w 
Szczawnicy na os. XX-lecia w Szczaw-
nicy z przeznaczeniem na  wiatę śmiet-
nikową.
część działki ewid. zmod. Nr 1220/49 −	
o powierzchni ok. 1550m2 położonej 
w Szczawnicy przy ul. Głównej / przy 
DSKL Palenica/ z przeznaczeniem na 
prowadzenie parkingu do dnia 31 marca 
2012 roku.  

2.   sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bez-
przetargowym na rzecz najemcy:
-     lokal mieszkalny nr 6 w budynku komunalnym 
przy ul. Jana Wiktora 7A
-     lokal mieszkalny nr 11 w budynku komunalnym 
nr 4 na os. XX-lecia w Szczawnicy
3.  sprzedaży w trybie przetargu ustnego nie-
ograniczonego :
-    działka ewid. zmod. Nr 1404 o powierzchni 
0.0396 ha położona w Szczawnicy przy  ul. Ko-
walczyk
4.  darowizny na rzecz wnioskodawcy:
-  niezabudowane działki ewid. nr 335/1, 334/5 i 
333/3 o powierzchni 0.2540 ha położone w Szlach-
towej przy ul. Łemkowskiej na rzecz Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Szczawnicy z siedzibą 34-450 
Krościenko ul. Trzech Koron 1 na cele statutowe tj. 
budowę budynku mieszkalno-usługowego dla osób 
niepełnosprawnych.
5. dokonania zmiany :
- działka ewid. zmod. Nr 1125/5 o powierzchni 
518 m2 położona w Szczawnicy przy ul. Nad 
Grajcarkiem za działkę ewid.zmod. Nr 1124/4 o 
powierzchni 41m2 położona w Szczawnicy przy ul. 
Nad Grajcarkiem z dopłatą.

Szczawnica,  30 grudnia 2010 r.                                                                                    

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że na tablicach ogłoszeń 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na 
stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 30 grudnia 2010r. do 
20 stycznia 2011 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do:
1.sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Najemcy :

lokal mieszkalny nr 34 w budynku wielorodzinnym nr 1 na osiedlu −	
XX-lecia w Szczawnicy
lokal mieszkalny nr 33 w budynku wielorodzinnym nr 2 na osiedlu −	
XX-lecia w Szczawnicy

JP

Uchwałą Nr XXX/218/08 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 listopada 
2008 roku została wprowadzona opłata od posiadania psów. Opłatę pobiera się 
od osób fizycznych posiadających psy. Każdy posiadacz psa zobowiązany jest 
zgłosić ten fakt w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica (Referat Finansowo 
– Budżetowy i Podatków) w styczniu każdego roku lub do końca miesiąca, w 
którym pies ukończył dwa miesiące życia. Zgłoszeniu podlegają również oko-
liczności powodujące ustanie obowiązku podatkowego (np. uśpienie psa).  

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w kasie Urzędu Miasta 
i Gminy Szczawnica lub na rachunek bankowy Urzędu nr  60 8817 0000 2001 
0000 0589 0101 w terminie do dnia 15 lutego każdego roku lub do końca mie-
siąca, w którym nastąpiło zgłoszenie psa.  

Na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 
2010 roku, Nr 95, poz 613 z późn. zm.) opłaty od posiadania psów nie pobiera 
się od:

członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów » 
konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, 
umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami 
polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumie-» 
niu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawo-» 
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu 
posiadania psa asystującego
osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo » 
domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania » 
nie więcej niż dwóch psów.

Wysokość rocznej stawki opłaty określana jest przez Radę Miejską w drodze 
uchwały. Nie może ona jednak przekroczyć górnej stawki określonej przez 
Ministra Finansów w drodze obwieszczenia, która w roku 2011 ustalona zo-
stała na poziomie 110,66 zł. Wysokość opłaty od posiadania psów na obszarze 
Miasta i Gminy Szczawnica  wynosi  45 zł od jednego psa i od roku 2008 nie 
ulegała zmianie. 

Wielkość dochodów osiągniętych w I kwartale br. z tytułu opłaty od posia-
dania psów  stanowi kwotę 3.510 zł, co oznacza, że opłatą zostało objętych 78 
psów. Organ podatkowy ma świadomość, że nie są nią objęte wszystkie psy z 
terenu gminy, dlatego też będą podejmowane przez Straż Miejską czynności 
kontrolne.  Kontrola w zakresie  podatków i opłat lokalnych jest zadaniem obo-
wiązkowym organu podatkowego j.s.t., wynikającym ze stosowania w praktyce 
przepisów – prawa „Ordynacja podatkowa”. 

W przypadku nieopłacenia należności podatkowej w przewidzianym w 
uchwale terminie organ podatkowy ma obowiązek wszcząć postępowanie 
egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia zaległości w trybie egzekucji 
administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenia kosztami egzekucji. W 
związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica przypomina o 
obowiązku rejestracji psów i uiszczeniu opłaty od posiadania psa. 

BURMISTRZ SZCZAWNICY INFORMUJE
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POSTĘPY REALIZOWANYCH INWESTYCJI W RAMACH 
PROJEKTÓW EUROPEJSKICH  I KRAJOWYCH NA TERENIE 

MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

L.P
Nazwa i wartość  

inwestycji 
Opis inwestycji

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

1.

Modernizacja ujęć wody oraz 
rozbudowa Stacji Uzdatniania 

Wody w Szczawnicy

15 135 028,93 zł

Zakończono budowę zbiornika wody pitnej przy stacji uzdatniania wody 
oraz prace związane z wykończeniem obiektów kubaturowych i wykona-
niem nawierzchni. Roboty hydrotechniczne zostały ukończone. Wykona-
no rozruch próbny ujęć wody oraz filtrów. Gotowe urządzenia czekają na 
zakończenie robót związanych z modernizacją sieci wodociągowej. 

2.

Kompleksowa rehabilitacja  
i modernizacja sieci kanali-
zacyjnej i wodociągowej dla 

uzdrowiska Szczawnica

7 686 000,00 zł

Projekt obejmuje kompleksową wymianę i rozbudowę przestarzałej sieci 
wodociągowej na terenie Szczawnicy. Obecnie kończone jest odtwarza-
nie nawierzchni po robotach realizowanych w 2010r. Kolejno odtwarzane 
będą ulice: Pod Sadami – odcinek górny, Wygon, Sopotnicka podjazd 
oraz boczna, Widok, Języki, Kowalczyk

3.

Promenada spacerowa   
wzdłuż Grajcarka

9 000 000,00 zł

Zakończono budowę promenady spacerowej wzdłuż prawego brzegu 
Grajcarka wraz z elementami małej architektury. Obecnie trwa rozlicza-
nie końcowe projektu. 

4
Solarna Szczawnica 

7 116 903,86 zł

Projekt związany z dostawą i montażem kompletnych instalacji solarnych 
dla obiektów gospodarstw domowych. Wszystkie roboty zostały zakoń-
czone i odebrane. Trwa rozliczenie projektu.  

5

Modernizacja budynku  
Miejskiego Ośrodka Kultury  

w Szczawnicy 

1 200 000, 00zł 

Został zakończony etap remontu elewacji budynku, powierzchni dacho-
wej i piwnic oraz wyposażenia sali kina w sprzęt nagłaśniający, scenę i 
oświetlenie. Trwa rozliczanie wniosku

6

Rewitalizacja uzdrowiskowego 
Parku Dolnego w Szczawnicy 

wraz z elementami małej archi-
tektury uzdrowiskowej

4 512 400, 00 zł.

Projekt realizowany wspólnie z Uzdrowiskiem Szczawnica S.A. Zakła-
da 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. Wyłoniono wykonawcę, który rozpoczął roboty bu-
dowlane.  

7

Rewitalizacja Pl. Dietla oraz 
promenady spacerowej  

do pijalni wód

6 450 000, 00 zł.

Projekt realizowany wspólnie z Uzdrowiskiem Szczawnica S.A. Polega 
na zagospodarowaniu uzdrowiskowego centrum Szczawnicy, którego 
centralnym miejscem jest plac Dietla. W ramach projektu m.in. odkryty 
zostanie potok płynący pod ul. Zdrojową. Wyłoniono wykonawcę robót 
budowlanych.

8

Internet w domach  
mieszkańców Szczawnicy

568 700,00

W ramach projektu wykonywane jest podłączenie Internetu na obszarach 
Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek, wraz z dostarczeniem zestawów 
komputerowych z odpowiednim oprogramowaniem. Zestawy kompute-
rowe zostały zamontowane. Trwa instalacja Internetu. 

PROJEKTY
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ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

9
Budowa poziomowego parkingu 

w Pieninach

W ramach projektu przewidywana jest przebudowa istniejącego parkingu 
oraz utworzenie nad nim drugiej płyty na wysokości jezdni. Dodatkowo 
wzdłuż drogi powstaną pasaże handlowo – usługowe oraz centrum infor-
macji turystycznej. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania. 
Przygotowywane jest podpisanie umowy. 

10
Budowa ujęcia wody  i sieci 

wodociągowej na Szlachtowej  
i Jaworkach 

Projekt zakłada budowę ujęć  i stacji uzdatniania wody na Czarnej Wo-
dzie wraz z siecią wodociągową dla  Szlachtowej i Jaworek. Wniosek 
znajduje się na liście rezerwowej o dofinansowanie. Pomimo tego złożo-
ny zostanie kolejny wniosek na to zadanie do Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. 

11
Renowacja zabytkowego  

cmentarza i kaplicy Szalayow-
skiej w Szczawnicy 

W ramach działań przewidziano renowację istniejących grobów  i tere-
nu cmentarza jak również odbudowę zniszczonej kaplicy Szalayowskiej. 
Wniosek na to zadanie złożony został do Ministra Kultury. Przeszedł po-
myślnie pierwszy etap oceny.  

12
Odnowa centrum  
wsi Szlachtowa

W ramach składanego projektu odnowiony zostanie ciąg komunikacyjny 
w centrum Szlachtowej (drogi, chodniki), wyposażony w elementy małej 
architektury. Wniosek został złożony w styczniu 2011r. Trwa jego oce-
na. 

PLANOWANE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

13
Mamy równe prawa  

do nauki

Projekt zakłada realizację zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży ta-
kich jak min.: zawody sportowe, wycieczki turystyczne, kółka zaintere-
sowań z malarstwa i muzyki, konkursy wiedzy, nauka języków obcych, 
obozy językowe za granicą, wyjazdy do kina, teatru. Łączny koszt pro-
jektu wynosi. 1 150 000,00 zł i jest on pokrywany w 100% ze środków 
unijnych.

14
Integracja społeczna, zajęcia 

dla dzieci i młodzieży

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki planowane jest złoże-
nie kilku wniosków m.in. na zajęcia dla przedszkolaków, warsztaty z gry 
na instrumentach dla młodzieży, zawody sportowe oraz spotkania inte-
gracyjne dla mieszkańców Miasta i Gminy Szczawnica. 

PROJEKTY ZREALIZOWANE

15
Odnowa centrum Wsi Jaworki

1 100 000, 00

Głównym celem projektu było przywrócenie dawnych i nadanie nowych 
funkcji centrum wsi Jaworki, sprowadzenie ruchu turystycznego z oko-
lic szlaków do centrum wsi i podniesienie atrakcyjności turystycznej 
Jaworek. 

16

Promocja Szczawnicy na mię-
dzynarodowym rynku tury-

stycznym

200 160,00

Głównym celem projektu była promocja walorów przyrodniczych 
Szczawnicy poprzez publikację albumów i folderów oraz rozmieszczenie 
po mieście tablic informujących o atrakcjach turystycznych miejscowo-
ści.  

17

Przenikanie kultur: polsko – 
słowacka wymiana środowisk 

twórczych

190 260, 00

Celem projektu było zorganizowanie na terenie Szczawnicy cyklu imprez 
kulturalnych, warsztatów rzeźbiarskich, malarskich i muzycznych oraz 
wystaw i wernisaży szczawnickich artystów jak również zakup sprzętu 
umożliwiającego sprawne organizowanie imprez: nagłośnienie, światła, 
ławeczki dla widowni itp. 

PROJEKTY
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Uchwały z VIII sesji Rady Miejskiej w 
Szczawnicy, z dnia 18 kwietnia 2011r.:

Uchwała Nr VIII/24/2011
w sprawie  wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie działek stanowiących własność 
Miasta i Gminy Szczawnica  w trybie 
bezprzetargowym.

§ 1
Wyraża się zgodę  na zawarcie przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Szczawnica kolejnych 
umów  dzierżawnych   następujących nieru-
chomości :

położonej w  obrębie Czarna Woda 1) 
niezabudowanej działki ewid. nr 104 o 
powierzchni 3.6479 ha,

p o ł o ż o n e j  w  o b r ę b i e  J a w o r k i 2) 
niezabudowanej części działki ewid. nr 
124/1o powierzchni 0.0430 ha,

położonej w Szczawnicy przy ul. 3) 
Flisackiej niezabudowanej części działki 
ewid. nr 528/26 o powierzchni 0.0160 ha,

położonych w obrębie  Jaworki 4) 
niezabudowanych działek ewid. nr 224 i 225 
o powierzchni ogólnej 0.3105 ha,

p o ł o ż o n e j  w  o b r ę b i e  J a w o r k i 5) 
niezabudowanej części działki 183 o 
powierzchni 0.0385 ha,

położonej w Szczawnicy na Os. XX-6) 
lecia w Szczawnicy zabudowanej wiatą części 
działki ewid. nr 1917/136 o powierzchni 
12,76 m2.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie 

na rzecz  Pana Piotra Gumulak działki 1) 
ewid. nr 104 o  powierzchni ogólnej 3.6479 ha  
na  okres 3 lat celem  wykorzystywania dzier-
żawionej  nieruchomości  na cele rolnicze,

na rzecz Państwa Marii i Zbigniewa 2) 
Gasińskich części działki ewid. nr 124/1 o 
powierzchni 0.0430 ha na okres 3lat, celem 
wykorzystywania dzierżawionej nieruchomo-
ści na cele rolnicze,

na rzecz pana Henryka Majerczak części 3) 
działki ewid. nr 528/26 o powierzchni 0.0160 
ha na okres 3 lat, z przeznaczeniem jako droga 
dojazdowa oraz teren zieleni,

na rzecz Pana Tadeusza Nieć działek 4) 
ewid. nr 224 i 225 o powierzchni ogólnej 
0.3105 ha na okres 3 lat, celem wykorzy-
stywania dzierżawionych działek na cele 
rolnicze,

na rzecz Pana Tomasza Porębskiego 5) 
części działki ewid. nr 183 o powierzchni 
0.0385 ha na okres 3 lat, celem wykorzysty-
wania dzierżawionej nieruchomości na cele 
rolnicze,

na rzecz Zarządcy Wspólnoty Mieszka-6) 
niowej Os. XX-lecia 1 Spółdzielni Mieszka-
niowej L-W Połoniny Os. Połoniny 2a 34-460 
Szczawnica części działki ewid. nr 1917/136 
o powierzchni 12,76 m2 na okres 3 lat, z 
przeznaczeniem na składowanie przedmiotów 
wielkogabarytowych oraz pojemników do 
segregacji odpadów.

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

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

Uchwała Nr VIII/25/2011

w sprawie zamiany działki stanowiącej 
własność Miasta i Gminy Szczawnica. 

§ 1
Wyraża  s ię  zgodę  na  zamianę 1. 

nieruchomości obejmującej niezabudowaną 
działkę ewid. zmod. nr 1125/5 o powierzchni 
0.0518 ha z obrębu 1 położoną w Szczawnicy 
przy ul. Nad Grajcarkiem, objętą księgą 
wieczystą nr NS1T/00067390/1 stanowiącą 
własność Miasta i Gminy Szczawnica , 
na niezabudowaną działkę ewid. zmod. nr 
1124/4 o powierzchni 0.0041 ha, położoną 
w Szczawnicy przy ul. Nad Grajcarkiem, 
objętą księgą wieczystą nr NS1T/00102418/2 
stanowiącą własność Pani Wiesławy  
Dziedzina.

Różnica wartości  zamienianych 2. 
nieruchomości regulowana będzie w formie 
dopłat.

§ 2
Koszty sporządzenia umowy notarialnej, 
wpisu do ksiąg wieczystych oraz opłaty 
sądowej poniosą właściciele w/w działek 
po połowie.

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

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

Uchwała Nr VIII/26/2011
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 
nieruchomości. 

§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Szczawnica kolejnej 
umowy dzierżawy z Klubem Sportowym 
„Jarmuta” 34-460 Szczawnica ul. Zawodzie 
6d nieruchomości  stanowiącej własność 
Miasta i Gminy Szczawnica  obejmującej 
część działki ewid.  nr 1220/49 z obrębu 1 o 
powierzchni  1550 m2 z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności parking, na okres 
do 31 marca 2012 roku.

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

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

Uchwała Nr VIII/27/2011
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 
darowizny nieruchomości.

§ 1
Wyraża się zgodę na dokonanie 1. 

darowizny nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Miasta i Gminy 
Szczawnica, objętą księgą wieczystą Nr 
NS1T/00118708/7, figurującą w operacie 
ewidencji gruntów i budynków jako 
niezabudowane działki ewid. nr 335/1, 334/5 
i 333/3 o powierzchni ogólnej  0,2540ha, na 
rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Szczawnicy 34-450 Krościenko ul. Trzech 
Koron 1 na cele statutowe tj. budowę 
budynku mieszkalno usługowego dla osób 
niepełnosprawnych.

Wyraża się zgodę na ustanowienie 2. 
służebności przejazdu, przechodu, przegonu 
biegnącą pasem szerokości 5 m utartym 
szlakiem na gruncie przez działki ewid. 
nr 333/4, 334/6 na rzecz każdoczesnego 

właściciela działek ewid. nr 333/3, 334/5 i 
335/1. 

§ 2
Koszty związane ze sporządzeniem umowy  
darowizny poniesie  obdarowany.

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

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

Uchwała Nr VIII/28/2011
w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości.

§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie prze-
targu ustnego nieograniczonego z zasobu 
Miasta i Gminy Szczawnica niezabudowaną 
nieruchomość stanowiącą działkę ewid. 
zmod. nr 1404 z obrębu 1 m. Szczawnica o 
powierzchni 0.0396 ha położoną w Szczaw-
nicy przy ul. Kowalczyk, objętą księgą 
wieczystą nr  2067 prowadzoną przez Sąd 
Rejonowy w Nowym Targu Wydział V Ksiąg 
Wieczystych.

§ 2
Uchyla się Uchwałę Rady Miejskiej w 
Szczawnicy Nr XXXIII/236/09 z dnia 30 
stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie nieruchomości w trybie bezprze-
targowym.

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

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

 
Uchwała Nr VIII/29/2011

w sprawie  wyrażenia zgody na poszerzenie 
Rezerwatu Przyrody Biała Woda o teren 
stanowiący własność Miasta i Gminy 
Szczawnica. 

§ 1
Wyraża się zgodę na poszerzenie Rezerwatu 
Przyrody Biała Woda o część działki ewid.  
nr 62 o powierzchni 193m2 z obrębu Biała 
Woda, która stanowi drogę gminną będącą  w 
posiadaniu Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 2
Nie wyraża się zgody na poszerzenie Rezer-
watu Przyrody „Wąwóz Homole” o część 
działki ewid. nr 278 o powierzchni 4773m2 z 
obrębu Jaworki, objętej KW nr 98250, będącą 
własnością Miasta i Gminy Szczawnica 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Szczawnica

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VIII/30/2011
w sprawie udzielenia Powiatowi Nowotar-
skiemu pomocy finansowej.

§ 1
Udziela się pomocy finansowej dla 1. 

Powiatu Nowotarskiego w formie dotacji 
celowej w kwocie 40 000 zł brutto, na 
realizację zadania, polegającego na „Remont 
przepustu w km 9 + 235 (Szlachtowa ul. 
Łemkowska) w ciągu drogi powiatowej nr 
1636 K Krościenko – Szczawnica”.

Zasady przyznania dotacji celowej 2. 

UCHWAŁY
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wymienionej w ust. 1 określone zostaną 
w  umowie  zawartej   z  Powiatem 
Nowotarskim.

§ 2
Źródłem pokrycia zobowiązania, o którym 
mowa w § 1 będzie zabezpieczenie w dziale 
600 roz. 60014 § 6620 kwoty 40 tyś. zł. po-
chodzącej z dochodów i przychodów MiG 
Szczawnica w 2011 r.

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

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

Uchwała  Nr  VIII/31/2011
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej 
Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2011 
Nr IV/8/10 Rady Miejskiej w Szczawni-
cy z dnia 30 grudnia 2010 oraz zmian w 
budżecie miasta i gminy Szczawnica na 
rok 2011.

§ 1
Zwiększa się dochody budżetu na rok 2011 
o kwotę zł: 728.445 
w tym:

dochody bieżące o kwotę zł: 1) 228.445 
dochody majątkowe o kwotę zł: 2) 

500.000
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały

§ 2
Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2011 
o kwotę zł: 1.015.920,90
w tym:

dochody bieżące o kwotę zł: 1) 228.445
dochody majątkowe o kwotę zł: 2) 

787.475,90
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały

§ 3
Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2011 o 
kwotę zł: 479.626
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały
z czego :

Wydatki bieżące na łączną kwotę zł: 1. 
203.445
w tym:

wydatki bieżące jednostek budżetowych 1) 
w kwocie łącznej zł: 103.445 z czego: 

wydatki związane z realizacją zadań sta-2) 
tutowych jednostek budżetowych w kwocie 
zł: 103.445 

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 3) 
udzielonych przez jednostkę samorządu tery-
torialnego, przypadające do spłaty w danym 
roku budżetowym w kwocie zł: 100.000
- jak w załączniku 2.1
z czego na wydatki bieżące na programy 
finansowane z pomocy zagranicznej w 
łącznej kwocie 15.000 zł, w tym ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
w kwocie 0  zł, 
- jak w załączniku 2.1.1
2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę zł: 
276.181 w tym: wydatki na inwestycje i zaku-
py inwestycyjne w kwocie zł: 276.181 
- jak w załączniku 2.2
z czego na wydatki majątkowe na programy 
finansowane z pomocy zagranicznej w łącz-
nej kwocie 236.181 zł, w tym ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
w kwocie 177.136 zł, 

- jak w załączniku 2.2.1
§ 4

Zmniejsza się wydatki budżetu  na rok 2011 
o kwotę zł: 479.626
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały
z czego :
1.  Wydatki bieżące na łączną kwotę zł: 
243.445
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w 
kwocie zł: 241.945 z czego: 
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane w kwocie zł: 54.000
b) wydatki związane z realizacją zadań sta-
tutowych jednostek budżetowych w kwocie 
zł: 187.945
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób 
fizycznych w kwocie zł: 1.500 
- jak w załączniku 2.1
z czego na wydatki bieżące na programy 
finansowane z pomocy zagranicznej w łącz-
nej kwocie 190.000 zł, w tym ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
w kwocie 183.350 zł, 
- jak w załączniku 2.1.1
2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę zł: 
236.181 w tym: wydatki na inwestycje i zaku-
py inwestycyjne w kwocie zł: 236.181
- jak w załączniku 2.2
z czego na wydatki majątkowe na programy 
finansowane z pomocy zagranicznej w łącz-
nej kwocie 236.181 zł, w tym ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
w kwocie 177.136 zł, 
- jak w załączniku 2.2.1

§ 5
W wyniku zmian budżetowych zapisanych 
w § 1 – 4 i po zaktualizowaniu wielkości 
wolnych środków w budżecie dokonuje 
się zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i 
Gminy Szczawnica na rok 2011 Nr IV/8/10 
w następujący sposób:

§ 3 w pkt. 1 deficyt budżetowy w kwo-1) 
cie: „-8.998.535” zastępuje się kwota zł:

 „-9.286.010,90”2)  i wielkość wolnych 
środków pochodzących z nadwyżki środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
w kwocie zł: „98.535” zastępuje się kwotą 
zł: „386.010,90”

w § 3 pkt. 2 przychody budżetu w kwo-3) 
cie zł: „10.798.535” zastępuje się kwotą zł: 
„11.086.010,90” 

dokonuje się zmiany brzmienia za-4) 
łącznika Nr 3, który przyjmuje oznaczenie 
załącznika nr 3 do niniejszej uchwały; 

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym 
przepisami szczególnymi. 
     Uchwała Nr VIII/32/2011                               

w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/7/10 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 
grudnia 2010 w w sprawie wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2020 

§ 1
Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica na 
lata 2011 – 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 
1 do niniejszej Uchwały.

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

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

       Uchwała Nr VIII/33/2011                               

w sprawie  wniesienia aportu do Spółki 
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komu-
nalne Sp. z o. o. w Nowym Targu z/s Aleja 
Tysiąclecia 35a, 34-400 Nowy Targ.

§ 1
Postanawia wnieść do spółki Podhalańskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o. w 
Nowym Targu odcinek kanalizacji sani-
tarnej na ulicy Maćka zza Ławy w formie 
aportu rzeczowego na pokrycie rzeczywiście 
objętych udziałów w spółce Podhalańskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o. w 
Nowym Targu z/s Aleja Tysiąclecia 35a, 
34-400 Nowy Targ.

§ 2
Traci moc uchwała Rady Miejskiej Szczaw-
nica nr XXXVII/288/09 z dnia 9 czerwca 
2009 r.

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

§ 4
Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Uchwała Nr VIII/34/2011
w sprawie rozpatrzenia skargi nr 1/2011 
na działalność Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Szczawnica.

§  1
Po rozpatrzeniu skargi na działalność Bur-
mistrza Miasta i Gminy Szczawnica złożonej 
przez państwa Magdalenę i Rafała Szołtysik 
oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczawnicy w 
sprawie zarzutów postawionych w skardze, 
Rada Miejska uznaje skargę za bezzasadną, 
z przyczyn określonych w uzasadnieniu, 
stanowiącym załącznik do Uchwały.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Przewod-
niczącemu Rady Miejskiej.

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

Uchwała Nr VIII/35/2011
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej 
w Szczawnicy Nr LIV/432/10 z dnia 28 
października 2010 roku.

§1
W Uchwale Nr LIV/432/10 z dnia 28 paź-
dziernika 2010 roku

w § 1 skreśla się pkt. 2 i zastępuje się pkt. 1. 
2 o następującej treści: „terenów oznaczonych 
„B”MN24 w zakresie zmiany zapisów doty-
czących realizacji zabudowy mieszkaniowej 
na tym terenie”

w § 1 skreśla się pkt. 7.2. 
§2

Wykonanie uchwały zaleca się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Szczawnica

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁY
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Informacje przygotował sekretarz miasta

Tomasz Hurkała

Park Dolny 
– porozumienia budują 
 
Ruszyły prace związane z gruntowną przebudową parku 

dolnego w ramach projektu pod nazwą  „Rewitalizacja uzdro-
wiskowego Parku Dolnego w Szczawnicy wraz z elementami 
małej architektury uzdrowiskowej”. Wykonawcą inwestycji, z 
którym burmistrz w obecności władz przedsiębiorstwa uzdro-
wiskowego uroczyście podpisał umowę w dniu 4 kwietnia 
2011r. została firma BUDMEX z Nowego Sącza.

 Wniosek złożony wspólnie przez Miasto i Gminę Szczaw-
nica oraz Uzdrowisko Szczawnica S.A 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 

Delegacje z miast partnerskich 
z wizytą w Szczawnicy

W dniach od 29 kwietnia do 03 maja 2011 r. na zaproszenie 
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorza Niezgody, 
gościły na terenie miasta delegacje z pięciu miast partnerskich: 
Oliveto Citra /Włochy/, Perleberg /Niemcy/, Spiska Bella i 
Leśnica/Słowacja/ oraz z ukraińskiego miasta uzdrowiskowego 
Chmielnik.

Okazją do tegorocznego, międzynarodowego spotkania 
były uroczyste obchody 200. lecia Uzdrowiska Szczawnica 
organizowane w ramach Święta Wód Szczawnickich, a także 
uroczystość zakończenia budowy najdłuższej w Polsce pro-
menady spacerowej.

Spotkanie stanowiło ponadto doskonałą okazję do poznania 
skutecznych i sprawdzonych sposobów organizowania życia 
społecznego, gospodarczego i kulturalnego na terenie part-
nerskich miejscowości, wymiany doświadczeń dotyczących 
pozyskiwania i wykorzystywania funduszy zewnętrznych, a 
przede wszystkim do ożywienia partnerskich stosunków po-
między wszystkimi miastami, czego skutkiem są składane do 
końca maja projekty dotyczące wymiany młodzieży.  

Podczas zorganizowanej w siedzibie Kina Pieniny wspólnej 
konferencji, Burmistrz Grzegorz Niezgoda zaprezentował re-
alizowane przez miasto inwestycje oraz zakres robót gotowych 

kompozycja alejek to 
tzw. „koło zabaw” w 
centralno-wschodniej 
części, w której zloka-
lizowane były główne 
atrakcje Parku Dolne-
go. Nowa kompozycja 
ma również kształt koła 
i skupia szereg zróż-
nicowanych atrakcji. 
Koncepcja uwzględnia 
obecne zadrzewienie parku i pozostałości dawnego układu. 

W nawiązaniu do dawnych funkcji „koła zabaw” wpro-
wadzono elementy do niego przylegające, takie jak placyk z 
altano-kawiarnią czy karuzelę. Koncepcja rewaloryzacji Parku 
Dolnego ma na celu przywrócenie jego świetności i znaczenia 
poprzez szereg zabiegów. Konserwacja obejmuje istniejący 
drzewostan oraz zabytkowe obiekty architektoniczne. Koncep-
cja projektowa przewiduje nowy układ kompozycyjny alejek 
spacerowych, nowe nasadzenia zieleni niskiej oraz nowe obiek-
ty infrastruktury technicznej, małej architektury, oświetlenia i 
iluminacji wzbogacające program parku. Wprowadzone nowe 
elementy oraz nowa lokalizacja i aranżacja istniejących obiek-
tów parkowych, zwłaszcza pomników ma na celu integracje i 
uporządkowanie przestrzeni parku.

„Porozumienia budują”– mówi Grzegorz Niezgoda – 
Burmistrz Szczawnicy. „Dzięki współpracy z Uzdrowiskiem 
Szczawnica S.A. możliwe było złożenie aż dwóch wniosków 
o dofinansowanie unijne i co ważne obydwa zakończyły się 
sukcesem. Teraz czeka nas sporo pracy w samym sercu uzdro-
wiska, jakim jest zarówno Park Dolny oraz Plac Dietla i ul. 
Zdrojowa. Gwarantuję jednak, iż efekty tegorocznych prac 
będą zachwycać przez długie lata nie tylko mieszkańców naszej 
gminy ale również przybywających coraz liczniej gości”- dodaje 
na zakończenie burmistrz.

do podjęcia. Wizja w terenie była okazją do rozmów i wymiany 
poglądów na temat zastosowanych rozwiązań technologicz-
nych. „Spotkania i rozmowy z naszymi zagranicznymi partne-
rami to nie tylko wymiana samorządowych doświadczeń, ale 
również źródło inspiracji do podejmowania nowych i ciekawych 
zadań” – dodaje burmistrz Grzegorz Niezgoda.


