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CZERWIEC 2011

W dniu 06 maja br. w Cafe Helenka przy Placu Dietla pod-
pisana została pomiędzy Burmistrzem Szczawnicy - Grzego-
rzem Niezgodą a Andrzejem Dudą, przedstawicielem konsor-
cjum firm Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „ Beskid” 
Sp.j. z Raby Wyżnej i firmy „Profexim” z Rabki Zdroju, umo-
wa na „Rewitalizację Placu Dietla oraz promenady spacero-
wej do pijalni wraz z elementami małej architektury uzdrowi-
skowej i przebudową pijalni wody mineralnej”.

W spotkaniu uczestniczyli również radni Rady Miejskiej w 
Szczawnicy, prezes firmy Thermaleo Spółka z o.o. - Krzysz-
tof Mańkowski,  prezes Uzdrowiska Szczawnica S.A., Antoni 
Sławik oraz kierownik nadzoru robót Krzysztof Szlaga.

Genezę tworzenia wniosku do Małopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego skierowanego do gmin uzdrowi-
skowych przedstawił burmistrz Grzegorz Niezgoda. „Wszyst-
kie dokumenty strategiczne, potrzebne do złożenia wniosku, 
przygotował Urząd Miasta i Gminy Szczawnica. Projekt zo-
stał złożony do Urzędu Marszałkowskiego w grudniu 2009 r., 
a w czerwcu 2010 r., została podpisana umowa z Urzędem 
Marszałkowskim o dofinansowanie zadania przez wojewódz-
two małopolskie w 75%. Wartość projektu wynosi 6 450 000 
zł, a wkład własny w wysokości 1 612 000 zł został zabez-
pieczony w budżecie miejskim z kolei dokumentacja technicz-
na wniosku została zlecona i sfinansowana przez partnera 
miasta – Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Szczawnica S.A.”  

Rusza przebudowa Placu Dietla i ul. Zdrojowej



2

Dyrektor generalny firmy Thermaleo – Nicolas Mań-
kowski, opowiedział zebranym o planowanych innowacjach 
i rozwiązaniach architektonicznych w ramach projektu. 
Całość zadania składać się będzie z dwóch podstawowych 
elementów. W części pierwszej przewiduje się modernizację 
nawierzchni placów i ciągów pieszych wraz z moderniza-
cją fontanny w centralnej części placu. Dodatkową atrakcją 
podkreślającą zarówno architekturę samej fontanny, jak i 
kompozycję całego placu będzie jej nocna iluminacja. Nie-
wątpliwa atrakcją będzie także tzw. sztuczna rzeka wraz 
z wodospadem, która nada tej przestrzeni niepowtarzalny 
charakter. Dla jej stworzenia wykorzystany zostanie istnie-
jący ciek wodny i poprzez budowę nowego koryta wraz ze 
specyficznym ukształtowaniem powstanie ciekawy element 
kompozycyjny przestrzeni. Kolejnym elementem projek-
tu będzie modernizacja pijalni wody mineralnej, która w 
obecnym kształcie nie współgra z otoczeniem i nie nawią-
zuje do obowiązującego w tej części Uzdrowiska stylu. 
Stary pawilon zostanie rozebrany, a w to miejsce zo-
stanie zbudowana nowa, otwarta konstrukcja drew-
niana z ogólnodostępną czerpnią wody mineralnej. 
Prace uzupełni gruntowna modernizacja ciągów pieszych i 
wyposażenie ich w elementami małej architektury. Ostatnim 
elementem architektonicznym w tej części będzie posadowie-
nie nowej fontanny na placu przy ZPL. Ułatwiona zostanie 
ponadto komunikacja pomiędzy Inhalatorium, a ul. Zdrojową, 
dzięki wybudowaniu ciągu schodów łączących te dwa miejsca. 
Na drugą część projektu składać się będzie remont alejek wraz 
z wymianą krawężników, przebudowa placu dolnego wraz z 
budową na nim fontanny, a także remont trawników wraz  
z nowymi nasadzeniami. 

Darmowy internet 
w domach naszych 

mieszkańców 
Zakończyły się już prace związane z 

montażem komputerów oraz internetu 
w domach uczestników projektu  p.n. 
„Internet w domach mieszkańców 
Szczawnicy”. W czerwcu, wszyscy 
beneficjenci objęci wsparciem, wezmą 
udział w szkoleniu z zakresu obsługi 
komputera i korzystania z internetu. 
Osoby podpisujące umowy związane z 
projektem, otrzymały dodatkowo mate-
riały promocyjne w formie kubka, dłu-
gopisu i podkładki pod myszkę. 

Przypomnijmy, iż działania projektu 
obejmują zakup dla 110 rodzin z terenu 
Miasta i Gminy Szczawnica kompute-
rów z pełnym oprogramowaniem, UPS
-em i kamerą oraz pokrycie kosztów 
dostępu i korzystania z internetu przez 
okres trzech lat. Łączna wartość całego 
zadania opiewa na kwotę  568 700,00 
zł  z czego dofinansowanie z funduszy 
unijnych wynosi aż 85%. Pozostałą 
część kosztów pokrywa miasto, co zo-
stało zapewnione uchwałą Rady Miej-
skiej z września 2009r. 

„Jest to trudne zadanie ze względu 
na trudny górzysty układ Szczawnicy, 
gdzie nie do każdego miejsca dochodzi 
linia telefoniczna czy zasięg radiowy. 
Na dzień dzisiejszy udało się jednak 
zapewnić dostęp do Internetu miesz-
kańcom nawet w najdalszych zakątkach 
Szczawnicy, Szlachtowej czy Jaworek, 
czego również założeniem była realiza-
cja projektu.” – mówi burmistrz Grze-
gorz Niezgoda.  

 
„Prace objęte niniejszym projektem zakończone zostaną jesz-
cze w tym roku i nie zdezorganizują funkcjonowania Placu 
Dietla w sezonie. Harmonogram prac zostanie tak sporzą-
dzony, by zminimalizować utrudnienia w okresie wakacyjnym 
zarówno dla turystów jak i mieszkańców” – powiedział bur-
mistrz – Grzegorz Niezgoda.
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BURMISTRZ SZCZAWNICY INFORMUJE

Szczawnica,  25 maja 2011 r.       

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 VIII/28/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 
dnia 18 kwietnia 2011 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. 
Kowalczyk stanowiącej :

niezabudowaną działkę ewid. zmod. nr 1404 z obrębu 1 
m. Szczawnica położoną w Szczawnicy przy ul. Kowalczyk 
o powierzchni 0.0396 ha, objętej księgą wieczystą nr 2067 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział 
V Ksiąg Wieczystych

Cena wywoławcza  wynosi 2.500,00  zł / słownie :  dwa  
tysiące pięćset złotych/ 

Wadium wynosi  250.00 zł / słownie dwieście pięćdziesiąt  
złotych/

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

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od 
towarów i usług z dnia 11.03.2044 r. Dz. U Nr 54 poz. 535 z 
póżn. zm. sprzedaż działki zwolniona jest z opodatkowania 
podatkiem Vat.

W/w działka położona jest w terenach rolniczych- grunty 
orne, łąki i pastwiska/ symbol planu R,  strefa „A” Uzdrowi-
ska. 

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

Przetarg odbędzie się w dniu  5 lipca  2011  r. o godzinie 
10.00 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  01.07.2011 r. 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 właściwych pełno-
mocnictw 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

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I ustny 
nieograniczony przetarg na najem na okres  3 lat  nieruchomości 
zabudowanej punktem handlowym o powierzchni użytkowej 
38 m2, położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej wraz z czę-
ścią działki ewid. zmod. nr 1220/12 o powierzchni 0.0111 ha 
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej / 
kiosk posiada instalację elektryczną, brak podłączenia do sieci 
wodociągowej  i kanalizacyjnej/.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu przed-
miotowej nieruchomości wynosi 531,00 zł / słownie pięćset 
trzydzieści jeden złotych/ + Vat.

Wadium wynosi 53,10 zł /słownie pięćdziesiąt trzy złote 
10/100 groszy /

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie 
wadium oraz złożenie oświadczenia przez oferenta, iż zapo-
znał się ze stanem technicznym lokalu i nie zgłasza żadnych 
zastrzeżeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2011 r. o godzinie 
10.00 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 Krościenko Nr 60 8817 0000 
2001 0000 0589 0101 do dnia 22 czerwca 2011 r. Przed przy-
stąpieniem do przetargu należy okazać dowód wpłaty wadium 
oraz dowód tożsamości. 

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.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie  Gospodarki 
Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawni-
ca ul. Szalaya 103, pokój nr 17, tel.18 262 22-03 wew. 29

JP  

Szczawnica,  31 maja 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 01 czerwca 2011 r. do 21 
czerwca  2011r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowią-
cych własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonych 
do :

dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz 1. 
wnioskodawców  :

½ część działki ewid. nr 49 z obrębu Jaworki o po-−	
wierzchni 0.5843 ha z przeznaczeniem na uprawy rolne 
na okres 3 lat,
część działki ewid. nr 227 z obrębu Jaworki o po-−	
wierzchni ok. 900 m2 z przeznaczeniem na uprawy 
rolne na okres 3 lat,
część działki ewid. nr 1064/1 o powierzchni ok.46m−	 2 
położonej w Szczawnicy przy ul. Główna 66 / przy bu-
dynku komunalnym/ z przeznaczeniem na posadowie-
nie tymczasowego garażu oraz komórki gospodarczej 
związanych z lokalem mieszkalnym w/w budynku na 
okres 3 lat
działka ewid. nr 2542/6 o powierzchni 0.2296 ha poło-−	
żonej w Szczawnicy przy ul. Sopotnickiej z przezna-
czeniem na uprawy rolne na okres 3 lat.
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POSTĘPY REALIZOWANYCH INWESTYCJI W RAMACH 
PROJEKTÓW EUROPEJSKICH  I KRAJOWYCH NA TERENIE 

MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

PROJEKTY

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 
wykonaniem nawierzchni. Roboty hydrotechniczne zostały ukończone. 
Wykonano rozruch próbny ujęć wody oraz filtrów. Gotowe urządzenia 
czekają na zakończenie robót związanych z modernizacją sieci 
wodociągowej. 

2.

Kompleksowa rehabilitacja 
i modernizacja sieci 

kanalizacyjnej 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 
odtwarzanie nawierzchni po robotach realizowanych w 2010r. Kolejno 
odtwarzane są ulice: Pod Sadami – odcinek górny, Sopotnicka, 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 rozliczanie 
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 
zakończone i odebrane. Trwa rozliczenie projektu.  

5

Modernizacja budynku 
Miejskiego Ośrodka Kultury w 

Szczawnicy

1 200 000, 00zł 

Został zakończony etap remontu elewacji budynku, powierzchni dachowej 
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 
architektury uzdrowiskowej

4 512 400, 00 zł.

Projekt realizowany wspólnie z Uzdrowiskiem Szczawnica S.A. 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. Wyłoniono wykonawcę, który rozpoczął roboty 
budowlane.  

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 
komputerowe zostały zamontowane. Trwa instalacja Internetu. 
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PROJEKTY

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 informacji turystycznej. Projekt został zakwalifikowany do 
dofinansowania. Przygotowywane jest podpisanie umowy. 

10
Nasze artystyczne przedszkole

50 000,00zł 

Wniosek złożony w ramach PO Kapitał Ludzki obejmujący zajęcia 
plastyczne, muzyczne i teatralne oraz wyjazdy do kina i teatru dla dzieci 
z przedszkola w Szczawnicy. Projekt w 100% finansowany ze środków 
unijnych 

11
Renowacja zabytkowego 

cmentarza i kaplicy 
Szalayowskiej w Szczawnicy 

W ramach działań przewidziano renowację istniejących grobów  i terenu 
cmentarza jak również odbudowę zniszczonej kaplicy Szalayowskiej. 
Wniosek na to zadanie złożony został do Ministra Kultury. Przeszedł 
pomyślnie 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 
ocena. 

13
Edukacja przez sztukę

50 000,00zł

Projekt zakłada organizację przez MOK w Szczawnicy warsztatów 
muzycznych dla młodzieży – naukę gry na instrumentach ludowych oraz 
estradowych. Projekt w 100% finansowany ze środków unijnych

PLANOWANE WNOSKI O DOFINANSOWANIE

14 Mamy równe prawa do nauki

Projekt zakłada realizację zajęć pozaszkolnych dla dzieci takich jak 
min.: zawody sportowe, wycieczki turystyczne, kółka zainteresowań z 
malarstwa i muzyki, konkursy wiedzy, nauka języków obcych, obozy 
językowe za granicą, wyjazdy do kina, teatru. Projekt pokrywany jest w 
100% ze środków unijnych.

15
Integracja społeczna, zajęcia 

dla dzieci i młodzieży

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki planowane jest 
złożenie 3 wniosków m.in. na zajęcia sportowe dla młodzieży oraz ich 
rodziców, jak również na zajęcia taneczne i teatralne 

16
Budowa ujęcia wody  i sieci 

wodociągowej na Szlachtowej i 
Jaworkach 

Projekt zakłada budowę ujęć  i stacji uzdatniania wody na Czarnej Wodzie 
wraz z siecią wodociągową dla  Szlachtowej i Jaworek. Wniosek złożony 
zostanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

PROJEKTY ZREALIZOWANE

17
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 
okolic szlaków do centrum wsi i podniesienie atrakcyjności turystycznej 
Jaworek. 

18

Promocja Szczawnicy na 
międzynarodowym rynku 

turystycznym

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 miejscowości.  

19

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. 
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UCHWAŁY

Uchwały 36 sesji Rady Miejskiej w 
Szczawnicy, z dnia 30 maja 2011r.:

Uchwała Nr IX/36/2011
w sprawie  wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie działek stanowiących własność  
Miasta i Gminy Szczawnica  w trybie 
bezprzetargowym.

§ 1
Wyraża się zgodę  na zawarcie przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica 
kolejnych umów  dzierżawnych   nastę-
pujących nieruchomości :

położonej w  obrębie Jaworki nieza-1) 
budowanej części działki ewid.  nr 227  
o powierzchni 0.0900 ha,

położonej w obrębie 1 w Szczaw-2) 
nicy przy ul. Głównej zabudowanej 
tymczasowym garażem oraz komórką 
gospodarczą części działki ewid. nr 
1064/1 o powierzchni 0.0046 ha,

położonej w Szczawnicy przy ul. 3) 
Sopotnickiej niezabudowanej działki 
ewid. nr 2542/6 o powierzchni 0.2296 
ha.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie :

na rzecz  Państwa Joanny i Marcina 1) 
Szczepaniak części działki ewid. nr 227  
o powierzchni ogólnej 0.0900 ha na  
okres 3 lat celem wykorzystywania 
dzierżawionej  nieruchomości  na cele 
rolnicze,

na rzecz Pani Izabeli Zelek Ła-2) 
buda części działki ewid. nr 1064/1 o 
powierzchni 0.0046 ha na okres 3lat, 
celem wykorzystywania dzierżawionej 
nieruchomości na posadowienie tymcza-
sowego garażu oraz komórki gospodar-
czej związanych z lokalem mieszkalnym 
w budynku komunalnym w Szczawnicy 
przy ul. Głównej 66,

na rzecz Pana Bronisława Piecyk 3) 
działki ewid. nr 2542/6 o powierzchni 
0.2296 ha na okres 3 lat, z przeznacze-
niem na cele rolnicze.

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

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Uchwała Nr IX/37/2011
w sprawie zmian w budżecie miasta i 
gminy Szczawnica na rok 2011.

§ 1
Zwiększa się dochody budżetu na rok 
2011 o kwotę zł: 572.003,01 
w tym:

dochody bieżące o kwotę zł: 1) 
140.252,01

dochody majątkowe o kwotę zł: 2) 

431.751,00
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały

§ 2
Zmniejsza się dochody budżetu na rok 
2011 o kwotę zł: 431.751,00
w tym:

dochody majątkowe o kwotę zł: 1) 
431.751,00 
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały

§ 3
Zwiększa się wydatki budżetu na rok 
2011 o kwotę zł: 2.027.235,01
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały
z czego :

Wydatki bieżące na łączną kwotę 1. 
zł: 414.720,01
 w tym:

wydatki bieżące jednostek budże-1) 
towych w kwocie łącznej 373.586,01 
zł z czego:  
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane w kwocie zł: 143.916,76  
b) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych w 
kwocie    zł: 229.669,25

wydatki na świadczenia na rzecz 2) 
osób fizycznych w kwocie 41.134 zł
- jak w załączniku 2.1
z czego na wydatki bieżące na programy 
finansowane z pomocy zagranicznej w 
łącznej kwocie 357.302,01 zł, w tym ze 
środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej w kwocie 303.702,83  zł, 
- jak w załączniku 2.1.1
2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 
zł: 1.612.515,00 w tym: wydatki na inwe-
stycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 
zł: 1.612.515,00
- jak w załączniku 2.2
z czego na wydatki majątkowe na progra-
my finansowane z pomocy zagranicznej 
w łącznej kwocie 1.612.515,00 zł, w tym 
ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej w kwocie 376.873 zł, 
- jak w załączniku 2.2.1

§ 4
Zmniejsza się wydatki budżetu  na rok 
2011 o kwotę zł: 1.886.983,00
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały
z czego :
1.  Wydatki bieżące na łączną kwotę zł: 
80.195,00
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżeto-
wych w kwocie zł: 39.511,00 z czego: 
a) wydatki na wynagrodzenia i składki 
od nich naliczane w kwocie zł: 31.736,00 
b) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych w 

kwocie zł: 7.775,00
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób 
fizycznych w kwocie zł: 40.684,00
- jak w załączniku 2.1
2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 
zł: 1.806.788,00 w tym: wydatki na inwe-
stycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 
zł: 1.806.788,00
- jak w załączniku 2.2
z czego na wydatki majątkowe na progra-
my finansowane z pomocy zagranicznej 
w łącznej kwocie 194.273,00 zł, w tym 
ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej w kwocie 165.130,00 zł, 
- jak w załączniku 2.2.1

§ 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. 

UZASADNIENIE
Projekt uchwały w sprawie zmian w 
budżecie obejmuje:

Zmiany w dochodach 1. 
zwiększające w łącznej kwocie 1) 

zł: 572.003,01, w tym: 
kwota zł: 140.252,01 pocho-a) 

dzi ze środków europejskich (POKL) na 
zadanie pn. „Twoja aktywność szansą na 
odniesienie sukcesu” realizowane przez 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Szczawnicy

kwota zł: 431.751 – stanowi b) 
wielkość (różnica) udziału Stowarzysze-
nia EKO Szczawnica po zaktualizowaniu 
przedsięwzięcia solarnego

zmniejszające w kwocie zł: 2) 
431.751 – w części udziału własnego na 
zadanie pn. Rewitalizacja Parku Dolnego 
(na zasadzie kompensaty)

Zmiany w wydatkach obejmują upo-2. 
rządkowanie w wielkościach i klasyfika-
cjach budżetowych zadań powiązanych 
dofinansowaniem z UE, a występujących 
na etapie realizacji:

zwiększenie w dziale 853 rozdz. a) 
85395 o kwotę zł: 140.252,01 – równo-
legle do dochodów (ust.1 pkt. 1 a) – na 
zadnie j/w

uporządkowanie wydatków bu-b) 
dżetowych  na zasadzie przeniesienia:

z działu 600 rozdz. 60016 	
do działu 900 rozdz. 90001 -  kwotę zł: 
1.169.135 dot. planowanych środków na 
wydatki w zakresie odbudowy po kom-
pleksowej rehabilitacji i modernizacji 
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla 
miasta Szczawnica

w dziale 720 rozdz. 72095 	
– przekwalifikowanie wydatków mająt-
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UCHWAŁY

kowych na wydatki bieżące w zakresie 
realizowanego zadanie pn. „Internet w 
domach mieszkańców Szczawnicy”

w dziale 852 – przesunięcia 	
w poszczególnych rozdziałach klasyfika-
cji budżetowej dotyczą przede wszystkim 
zabezpieczenia udziału własnego (z 
czwartą cyfrą paragrafu „9”) zadania 
określonego w ust. 1 pkt 1 a i załączniku 
nr 2.1.1. do projektu uchwały

Uchwała Nr IX/38/2011
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek nauczycielom, którym powie-
rzono stanowiska kierownicze w szko-
łach i placówkach oświatowych.

§ 1
Nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze w szkołach i 
przedszkolu, obniża się tygodniowy 
obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuńczych 
określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 
26.01.1982 r.– Karta Nauczyciela  i usta-
la się obowiązkowy tygodniowy wymiar 
godzin zgodnie z tabelą:

Lp. Stanowisko kierownicze
Tygodniowa 
liczba godzin 

1 2 3

1.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dzien-
nie liczącego: 

84-6 oddziałów

2.

Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej:

6-8 oddziałów 8

9-16 oddziałów 5

17 i więcej oddziałów 3

3.
Zastępca  Dyrektora  szkoły każdego typu, liczącej:

12 i więcej oddziałów 14

§ 2
Nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze w szkołach i 
przedszkolu, godziny ponad wymiarowe 
nie mogą przekroczyć ½ obowiązkowego 
tygodniowego wymiaru godzin okre-
ślonych niniejszą Uchwałą chyba, że z 
planów nauczanego przedmiotu wynika 
potrzeba przydzielenia większej liczby  
godzin.

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

§ 4
Traci moc Uchwała nr XVIII/110/2004 
Rady Miasta Szczawnica  z dnia 27 
września 2004 r. 

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia , z mocą obowiązującą od 1 
września 2011.

SZCZAWNICA 
– najlepsza w Małopolsce 

i na szóstkę w Polsce

Szczawnica już po raz kolejny okazała się najlepiej 
inwestującą gminą w województwie małopolskim 
zajmując bardzo wysokie szóste miejsce w skali ca-
łego kraju. Według rankingu gazety Rzeczpospo-
lita, Szczawnica z kwotą 4 956 zł., zainwestowała 
najwięcej w całym województwie małopolskim w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca, a w całej Pol-
sce jest przed nią tylko pięć miejscowości. Kolej-
na gmina po Szczawnicy z małopolski, uplasowała 
się dopiero na 21 miejscu z inwestycjami niemal o 
połowę mniejszymi od naszego miasta. Zestawienie 
inwestycji powstało na podstawie danych z Mini-
sterstwa Finansów za 2010r. Z przeprowadzonej 
analizy wynika, iż średnio w Polsce inwestycje gmin 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły w 
2010r ok. 1 tyś zł., czyli prawie pięciokrotnie mniej 
niż w Szczawnicy. Poniżej tej średniej znalazło się 
jednak aż 60 proc. jednostek. W 482 gminach (20 
proc.) wskaźnik inwestycji okazał się niższy niż 500 
zł na osobę. Jak wskazuje Jakub Borowski, główny 
ekonomista Invest Banku, inwestycje prowadzone 
przez samorządy w znaczący sposób przyczyniły się 
do szybszego tempa rozwoju gospodarki naszego 
kraju. 
„Wysoka lokata Szczawnicy w skali kraju oraz po-
zycja lidera w województwie małopolskim daje 
niewątpliwie powód do dumy, ale przede wszyst-
kim motywuje do dalszej wytrwałej pracy na rzecz 
Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek oraz ich miesz-

kańców. Taki wynik to efekt dobrej współpracy z Radą Miejską, su-
miennej pracy kadry Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica jak również 
zaangażowania różnych instytucji oraz życzliwości i pomocy wielu 
osób – najważniejsza jest jednak konsekwencja w działaniu” – podkre-
śla burmistrz Grzegorz Niezgoda.  
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Informacje przygotował sekretarz miasta

Tomasz Hurkała

Przyjadę do Szczawnicy – słowa Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
Wizyta Prezydenta USA Baracka Obamy w Polsce, spotkanie prezydentów Europy Środkowej w Warszawie i związane 

z tym zaangażowanie większe niż zwykle Kancelarii Prezydenta i Biura Ochrony Rządu były powodem  ogranicze-
nia do minimum wizyty Prezydenta Bronisława Komorowskiego na Podhalu 31 maja 2011r.– tak komentowali w Nowym 
Targu nieobecność głowy państwa w Szczawnicy pracownicy BOR i Kancelarii Prezydenta. 

Jeszcze w trakcie wizyty na Podhalu, Kancelaria Prezydenta skontaktowała się z burmistrzem Grzegorzem Niezgodą 
przepraszając za zaistniałą sytuację, przejawiając jednocześnie zainteresowanie zorganizowania spotkania w Szczaw-
nicy w najbliższym możliwym terminie. Obecnie trwają uzgodnienia pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Szczawnica a 
Kancelarią Prezydenta RP dotyczące przyjazdu. Pozytywnie na temat wizyty w Szczawnicy wypowiedział się również sam 
zainteresowany, wyrażając potrzebę odwiedzenia naszego uzdrowiska. Na szczegóły trzeba będzie jednak jeszcze trochę 
poczekać. 

Remont murów bulwarowych 
przy Grajcarku

Zeszłoroczne powodzie poważnie uszkodziły m.in. mury 
bulwarowe i linię brzegową Grajcarka, co obecnie stwarza 
zagrożenie dla sąsiadujących gospodarstw domowych. Jed-
nostką odpowiedzialną za utrzymanie koryta rzeki w należy-
tym stanie technicznym jest RZGW Zarząd Zlewni Górnego 
Dunajca z siedzibą w Nowym Targu, obejmujący zakresem 
utrzymania rzeki 17 gmin powiatów nowotarskiego i tatrzań-
skiego – w tym również Szczawnicy.  Problemem zniszczo-
nych koryt rzek, głownie w skutek zeszłorocznych powodzi, 
zajęła się Komisja Infrastruktury Rady Powiatu Nowotarskie-
go, której przewodniczy Tomasz Hurkała – Sekretarz Miasta 
i Gminy Szczawnica. Podczas posiedzenia komisji, przedsta-
wiciele RZGW zapewniali, że systematycznie w miarę posia-
danych środków będą poprawiać uszkodzone koryta rzek, a w 
tym roku mają na ten cel łącznie 1 200 000zł – do podziału na 
17 gmin objętych ich działalnością. Jest to kwota wielokrot-
nie mniejsza niż oszacowane straty, dlatego wybór inwestycji 
do realizacji nie był łatwy. Zarząd podjął jednak decyzję, by 
sporą jej część w wysokości 190 000 zł przeznaczyć na od-
budowę zniszczonego brzegu przy ul. Szalaya boczna oraz 
remont murów bulwarowych na Grajcarku. 

„Przedstawiciele Zarządu RZGW obecni na posiedzeniu 
Komisji Infrastruktury Rady Powiatu Nowotarskiego zapew-
niali, iż robią wszystko by pozyskać środki finansowe na dal-
sze prace związane z poprawą koryt rzek na obszarze swej 
działalności. Nas cieszy fakt, że już w tym roku wykonany zo-
stanie częściowy remont brzegów Grajcarka i będziemy czynić 
starania by był kontynuowany również w latach kolejnych” – 
mówi Tomasz Hurkała, radny powiatu nowotarskiego. 

Remont przepustu w Szlachtowej

Przystąpiono do remontu przepustu na drodze powiato-
wej w Szlachtowej, uszkodzonego podczas zeszłorocznych 
powodzi. Zadanie współfinansowane przez Miasto i Gminę 
Szczawnica i Starostwo Powiatowe, przewiduje wykonanie 
m.in. fundamentu pod przepust ramowy, przepust ramowy, 
umocnienie brzegów koszami siatkowo-kamiennymi, odbu-
dowę drogi o nawierzchni bitumicznej, wykonanie bariero-
poręcz oraz wykonanie chodnika z kostki. Roboty wykonu-
je 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. 


