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SIERPIEŃ 2011

„Jestem pod wrażeniem Szczawnicy i tego, co się tutaj udało zrobić. Tu naprawdę oczy się cieszą, 
a na zarządzających tych miastem warto liczyć i powierzyć im losy Szczawnicy”   

- powiedział podczas wizyty w Szczawnicy Premier Rządu Donald Tusk 

Premier Donald Tusk – jestem pod wrażeniem Szczawnicy!

fot. Monika Ignatowska
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Spotkanie samorządowców 
z wiceministrem środowiska

Wiceminister Ochrony Środowiska Stanisław Gawłowski, poseł na 
sejm Andrzej Gut Mostowy oraz wiceprezes Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Małgorzata 
Skucha, byli gośćmi spotkania zorganizowanego w Szczawnicy w 
sanatorium Spa Budowlani 4 lipca 2011r. 

Do uczestnictwa w panelu dyskusyjnym, gospodarz spotkania 
burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda, zaprosił również przed-
stawicieli samorządów gmin ościennych: Czorsztyna, Krościenka, 
Muszyny i Piwnicznej. Głównym tematem inspirowanego od dawna 
spotkania, były kwestie inwestycji na terenach gmin znajdujących 
się w bezpośrednim sąsiedztwie z Pienińskim Parkiem Narodowym. 
Okazuje się bowiem, że tzw. otulina a tym bardziej terem samego 
parku stanowią istotny problem w podejmowaniu przez samorządy 
niektórych inicjatyw związanych z poprawą warunków życia ich 
mieszkańców. 

Samorządowcy z gminy Krościenko pod przewodnictwem wójta 
Stanisława Gawędy oraz przewodniczącego Rady Wiesława Kwiatka, 
zwracali uwagę na nieaktualne opracowania dotyczące korytarzy 
ekologicznych oraz problemy związane z pozwoleniami na odbudo-
wę zniszczonej kładki na Dunajcu czy budowy nowych wyciągów 
narciarskich. Gmina Czorsztyn, którą reprezentowali wójt Tadeusz 
Wach, przewodniczący Rady Stanisław Chmiel oraz radni gminy 

i sołtysi wsi Sromowce Wyżne i Niżne, nie ukrywali oburzenia w 
związku z m.in. blokowaną budową masztu telefonii komórkowej jak 
również osuwiskiem przy Macelowej Górze. Sprawami poruszanymi 
przez gminy uzdrowiskowe: Szczawnicę, którą prócz burmistrza re-
prezentowali zastępca Tomasz Moskalik, sekretarz Tomasz Hurkała 
oraz radni Wiesław Warzecha i Waldemar Wiercioch, jak również 
Piwniczną i Muszynę z burmistrzami Edwardem Bogaczykiem i Janem 
Golbą na czele, były głównie raporty oddziaływania na środowisko 
oraz dodatkowe restrykcje środowiskowe wynikające z charakteru 
miejscowości. Wiceminister Ochrony Środowiska odnosząc się do 
stawianych tez, poprosił o konkretne dokumenty, na podstawie których 
oceni sytuację i podejmie odpowiednie kroki. Pomoc w tej kwestii 
zadeklarował poseł Andrzej Gut Mostowy, który osobiście dostarczy 
zgromadzone przez gminy materiały do Ministerstwa Środowiska.  Na 
zakończenie spotkania wiceprezes NFOŚ Małgorzata Skucha przed-
stawiła samorządowcom możliwość pozyskania środków finansowych 
na inwestycje związane z ochroną środowiska jak np.; przydomowe 
oczyszczalnie ścieków oraz przyłącza do kanalizacji sanitarnej. 

Pamiątkami ze spotkania w Szczawnicy jakie otrzymali zaproszeni 
goście, były obrazy szczawnickiego artysty Franciszka Kolkowicza 
z widokiem na Pieniny, które mają przypominać im w Warszawie 
wagę poruszanych spraw. 

„Cieszę się, że do Szczawnicy przyjechały najwyższe władze 
Ministerstwa Środowiska, parlamentarzyści oraz wiceprezes NFOŚ. 
Świadczy to o tym, że poważnie traktują nasz region a problemy 
naszych społeczności są również ich problemami” podsumowuje 
spotkanie burmistrz Grzegorz Niezgoda. 

Remont Remizy OSP 
w Szczawnicy

W ramach ogłoszonego przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego konkursu 
„Małopolskie Remizy 2011”, Miasto i Gmina 
Szczawnica pozyskało dofinansowanie na 
realizację prac budowlano-remontowych w 
remizie strażackiej w Szczawnicy.

Środki finansowe w wysokości 39 200 
zł udzielone zostaną w ramach pomocy fi-
nansowej i przekazane przez Województwo 
Małopolskie w formie dotacji.

Obecnie budynek remizy OSP Szczawnica 
posiada dwa garaże samochodowe. Jedno 
z pomieszczeń garażowych, po przeprowa-
dzonej rozbudowie w latach 2004-2005, 
zostało przystosowane do garażowania trzech 
samochodów pożarniczych. Ze względu jed-
nak na znikomą ilość środków finansowych, 
pomieszczenie zostało oddane do użytku w 
stanie surowym. Aby pomieszczenie mogło 
zostać właściwie wykończone niezbędne jest 
wyrównanie ścian, położenie okładzin gip-

sowo-kartonowych, nałożenie tynków oraz 
zagruntowanie i wymalowanie pomieszczenia 
garażowego. Ponadto konieczne jest wyma-
lowanie pomieszczenia sali konferencyjnej 
wraz z zapleczem kuchennym, które usytu-
owane są bezpośrednio nad remontowanym 
garażem.

W dniu 06 lipca 2011 r. ogłoszony został 
przetarg nieograniczony na roboty budow-
lane w ramach zadania realizowanego pod 
nazwą „Wykonanie robót remontowych w 
budynku OSP w miejscowości Szczawnica 
– ul. Szalaya”. 

Przedmiotem zamówienia objęte zostały 
następujące prace:

roboty demontażowe,•	
wykonanie nowych okładzin •	

ścian,
wykonanie nowych powłok malar-•	

skich w sali konferencyjnej,
kapitalny remont pomieszczenia •	

zaplecza kuchennego.
Przewidywany termin zakończenia robót 

remontowych ustalono na dzień 15 września 
2011 r.

Całkowity koszt realizacji przedmiotowego 

zadania ustalony zostanie po rozstrzygnięciu 
postępowania przetargowego i podpisaniu z 
wykonawcą stosownej umowy.

„Nasze jednostki OSP na terenie Miasta 
i Gminy Szczawnica pomimo wielu jeszcze 
potrzeb, bardzo sprawnie realizują swoje 
zadania, wykazując się wiedzą i zaradnością. 
Inwestycja w straż pożarną to przede wszyst-
kim inwestycja w bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców i gości - dlatego tak bardzo 
cieszy każda złotówka wydana na ten cel. ” – 
podkreśla burmistrz Grzegorz Niezgoda
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BURMISTRZ SZCZAWNICY INFORMUJE

Szczawnica,  26 lipca  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 26 lipca 2011 r. do 16 sierp-
nia  2011r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonych do :

dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnio-1. 
skodawców:
działki ewid. nr 1453/1 z obrębu 1 o powierzchni 0,50 m2  −	
z przeznaczeniem na posadowienie automatu telefonicz-
nego na okres 3 lat,
działki ewid. nr 206 z obrębu Jaworki o powierzchni 0.4032 −	
ha z przeznaczeniem na uprawy rolne na okres 1 roku,
część działki ewid. nr 124/4 o powierzchni 0.0682ha po-−	
łożonej w obrębie Jaworki z przeznaczeniem na uprawy 
rolne
część działki 869/23 o powierzchni 85 m−	 2 położonej w 
Szczawnicy przy ul. Skotnickiej z przeznaczeniem na 
usytuowanie tymczasowego garażu na okres 3 lat
umieszczenie reklamy na dachu kiosku handlowego w −	
Szczawnicy przy ul. Głównej o powierzchni 4 m2.
Działka ewid. zmod. Nr 1112/11 o powierzchni 187m−	 2 
położona w Szczawnicy przy ul. Nad Grajcarkiem na okres 
3 lat z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

najmu nieruchomości komunalnej w trybie przetargu 2. 
ustnego nieograniczonego:
działka ewid. zmod. Nr 1609/1 o powierzchni 245 m−	 2 

zabudowanej budynkiem usługowym o powierzchni użyt-
kowej 97 m2 położona w Szczawnicy przy ul. Szalaya 84a 
na okres 3 lat.
sprzedaży w trybie bezprzetargowej nieruchomości 3. 
stanowiącej własność Gminy Szczawnica:

-  działka ewid. zmod. Nr 708/49 z obrębu 1 o powierzchni 
661 m2 położona w Szczawnicy przy ul. Zawodzie za-

budowana budynkiem magazynowym stanowiącym  
własność Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w 
Szczawnicy,

-    działka ewid. nr 125/4 o powierzchni 67 m2 położona w 
Jaworkach przy ul. Kościelnej na poprawę zagospodaro-
wania działki przyległej tj. 125/3.

Szczawnica,  27 lipca  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 27 lipca 2011 r. do 17 
sierpnia 2011 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :
1.dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
część działki ewid. zmod. nr 1220/15 z obrębu 1 położonej 
w Szczawnicy przy ul. Głównej – umieszczenie reklamy o 
powierzchni użytkowej ok. 4 m2

Szczawnica,  29 lipca  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 29 lipca 2011 r. do 19 sierp-
nia  2011 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :
1.dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wniosko-
dawcy :

część działki ewid. nr 1660/2 z obrębu 1 o powierzchni −	
ok. 38 m2 położonej w Szczawnicy przy ul. Szalaya na okres 
3 lat z przeznaczeniem na ogródek przydomowy

część działki ewid. nr 1660/2 z obrębu 1 o powierzchni −	
ok. 88 m2 połozonej w Szczawnicy przy ul. Szalaya na okres 
3 lat z przeznaczeniem na dojazd do domu oraz ogródek 
przydomowy.

Uchwały z XII sesji Rady Miejskiej w 
Szczawnicy, z dnia 25 lipca 2011r.:

Uchwała Nr XII/49/2011
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargo-
wym działki stanowiącej własność Miasta 
i Gminy Szczawnica.

§ 1
Wyraża   się   zgodę   na  sprzedaż w trybie 
bezprzetargowym działki ewid. nr 125/4  o 
powierzchni ogólnej   0.0067 ha z obrębu Ja-
worki, objętej kw. NS1T/00059526/5 położo-
nej w Jaworkach przy ul. Kościelnej na rzecz 
Państwa Krystyny i Zbigniewa Potrawiak dla 
poprawienia warunków zagospodarowania 
działki  ewid. nr  125/3  stanowiącej  własność   
nabywców.

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

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

Uchwała Nr XII/50/2011
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieru-
chomości w trybie bezprzetargowym.

§ 1
Wyraża się zgodę na  sprzedaż w  trybie 1. 

bezprzetargowym z zasobu Miasta i Gminy 
Szczawnica zabudowanej nieruchomości  
stanowiącej działkę ewid. zmod.  nr 708/49 
z obrębu 1 m. Szczawnica o powierzchni 
ogólnej wynoszącej 0.0661  ha  położonej w 
Szczawnicy przy ul. Zawodzie, objętą księgą 
wieczystą  nr  NS1T/0067390/1  prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wy-
dział V Ksiąg Wieczystych  na rzecz Gmin-
nej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w 
Szczawnicy ul. Główna 3.

Na gruncie znajduje się budynek maga-2. 
zynowy wzniesiony przez Gminna Spółdziel-
nię „Samopomoc Chłopska” w Szczawnicy. 

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

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

Uchwała Nr XII/51/2011
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 1 przy ul. Zdrojowej 1) 
w Szczawnicy niezabudowanej części działki 
ewid. nr 1453/1 o  powierzchni 0,50 m2,

położonej w obrębie Jaworki przy ul. 2) 
Czarna Woda niezabudowanej działki ewid. 
nr 206 o powierzchni 0.4032 ha,

położonej w obrębie Jaworki przy ul. 3) 
Czarna Woda niezabudowanej części działki 
ewid. nr 124/1 o powierzchni 0.0682 ha. 

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie:

na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. 1) 
00-105 Warszawa ul. Twarda 18 części dział-
ki ewid. nr 1453/1 o powierzchni ogólnej 0,50 
m2  na  okres 3 lat celem wykorzystywania 

UCHWAŁY  UCHWAŁY  UCHWAŁY  UCHWAŁY  UCHWAŁY 
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UCHWAŁY

dzierżawionej  nieruchomości  na posadowie-
nie automatu telefonicznego,

na rzecz Pani Władysławy Bielskiej 2) 
działki 206 o powierzchni 0.4032 ha na okres 
1 roku z przeznaczeniem na uprawy rolne, 

na rzecz Pani Stanisławy Marszyckiej 3) 
części działki 124/1 o powierzchni 0.0682 ha 
na okres 3 lat z przeznaczeniem na uprawy 
rolne.

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

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała  Nr  XII/52/2011
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 
Szczawnica na rok 2011.

§ 1
Zwiększa się dochody budżetu na rok 2011 o 
kwotę zł: 104.926;  w tym: dochody bieżące 
o kwotę zł: 104.926
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały

§ 2
Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2011 o 
kwotę zł: 5.100; w tym: dochody majątkowe 
o kwotę zł: 5.100
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały

§ 3
Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2011 o 
kwotę zł: 102.927
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 
z czego :

Wydatki bieżące na łączną kwotę zł: 1. 
99.826
 w tym:

wydatki bieżące jednostek budżetowych 1) 
w kwocie łącznej 58.977 z czego:  wydatki na 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 
kwocie 58.977

wydatki na dotacje na zadania bieżące 2) 
w kwocie zł: 26.622

wydatki na świadczenia na rzecz osób 3) 
fizycznych w kwocie zł: 14.227
- jak w załączniku 2.1
2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę zł: 
3.101 w tym: wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne w kwocie zł: 3.101
- jak w załączniku 2.2
z czego na wydatki majątkowe na progra-
my finansowane z pomocy zagranicznej w 
łącznej kwocie 3.101 zł, w tym ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 
kwocie 2.635 zł, 
- jak w załączniku 2.2.1

§ 4
Zmniejsza się wydatki budżetu  na rok 2011 
o kwotę zł: 3.101
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały
z czego : Wydatki majątkowe na łączną kwotę 
zł: 3.101 w tym: wydatki na inwestycje i za-
kupy inwestycyjne w kwocie zł: 3.101
      - jak w załączniku 2.2

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 6
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia 

i podlega ogłoszeniu w trybie określonym 
przepisami szczególnymi. 

Uchwała  Nr  XII/53/2011
w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

§ 1
Miasto i Gmina Szczawnica wyemituje 1. 

obligacje komunalne na okaziciela w łącznej 
liczbie 10.700 (dziesięć tysięcy siedemset) 
sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN 
(jeden tysiąc złotych) każda, na łączną 
kwotę 10.700.000 PLN (dziesięć milionów 
siedemset tysięcy złotych). 

Emisja obligacji zostanie dokonana w 2. 
trybie oferty niepublicznej poprzez skierowa-
nie propozycji nabycia obligacji do indywi-
dualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 
100 (sto) osób.

Obligacje wyemitowane zostaną w 6  3. 
(słownie: sześciu) seriach w 2011 roku:

Seria A11: obligacje 7 – letnie na kwo-a) 
tę 2.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia    
   2011 roku;

Seria B11: obligacje 7 – letnie na kwo-b) 
tę 1.600.000 zł, nie później niż 31 grudnia  
  2011 roku;

Seria C11: obligacje 8 – letnie na kwo-c) 
tę 2.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia  
   2011 roku;

Seria D11: obligacje 8 – letnie na kwo-d) 
tę 2.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia  
   2011 roku;

Seria E11: obligacje 9 – letnie na kwotę e) 
2.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 
   2011 roku.

  Seria F11: obligacje 9 – letnie na kwo-f) 
tę 1.100.000 zł, nie później niż 31 grudnia 
   2011 roku

Cena emisyjna jednej obligacji bę-4. 
dzie równa wartości nominalnej obligacji 
– 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych). 

Obligacje nie będą miały formy 5. 
dokumentu. 

Obligacje nie będą zabezpieczone. 6. 
§ 2

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środ-
ków na zadania inwestycyjne w zakresie in-
frastruktury komunalnej.

§ 3
Obligacje zostaną wykupione z dochodów 
własnych i przychodów budżetu Miasta i 
Gminy Szczawnica w latach 2018– 2020. 

§ 4
Oprocentowanie obligacji będzie zmien-1. 

ne, ustalane przed rozpoczęciem każdego 
półrocznego (6 – miesięcznego) okresu 
odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 
6M ustalana na podstawie notowania na dwa 
dni robocze przed rozpoczęciem danego 
okresu odsetkowego, powiększona o marżę 
dla inwestorów.

Oprocentowanie wypłaca się w okresach 2. 
półrocznych (6 – miesięcznych) liczonych 
od daty emisji, w następnym dniu roboczym 
po upływie danego okresu odsetkowego, co 
określone zostanie w propozycji nabycia 
obligacji. Jeżeli termin wypłaty przypadnie w 
sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 
wypłata oprocentowania nastąpi w najbliż-
szym dniu roboczym.

Obligacje nie będą oprocentowane po-3. 

czynając od dnia wykupu.
§ 5

Wykup obligacji nastąpi po upływie:1. 
7 lat od daty emisji obligacji serii A11, a) 
7 lat od daty emisji obligacji serii B11, b) 
8 lat od daty emisji obligacji serii C11,c) 
8 lat od daty emisji obligacji serii D11,d) 
9 lat od daty emisji obligacji serii E11,e) 
9 lat od daty emisji obligacji serii F11,f) 

Wykup obligacji następować będzie 2. 
według wartości nominalnej. Jeżeli termin 
wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub 
dzień ustawowo wolny od pracy, wykup 
nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

Dopuszcza się możliwość nabycia przez 3. 
emitenta obligacji dowolnej serii przed termi-
nem wykupu w celu ich umorzenia.

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

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

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XII/54/2011 
w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i 
Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2011 
– 2015. 

§  1
Strategię Integracji i Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych Miasta i Gminy Szczawni-
ca na lata 2011 – 2015, stanowiącą załącznik 
do uchwały.

§  2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr XII/55/2011
w sprawie zabezpieczenia w budżecie 
Miasta i Gminy Szczawnica środków 
finansowych na opracowanie ekspertyzy 
mającej na celu wykazanie możliwości 
lokalizacji budynku usługowego na działce 
ewid. nr 2852/1 z obrębu 1 Miasta i Gminy 
Szczawnica.

§ 1
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gmi-1. 

ny Szczawnica do zaciągnięcia zobowiązania 
finansowego na opracowanie ekspertyzy 
mającej na celu wykazanie możliwości lo-
kalizacji budynku usługowego na działce 
ewid. nr 2852/1 z obrębu 1 Miasta i Gminy 
Szczawnica, przekraczającego rok budżetowy 
2011 w kwocie 30 504,00 zł. 

Środki na wykonanie powyższego zada-2. 
nia zostaną zabezpieczone w budżecie Miasta 
i Gminy na 2012 rok.     

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

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.
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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 wszystkich obiektów hydrotechnicznych. Gotowe urzą-
dzenia czekają na zakończenie robót związanych z modernizacją sieci wodo-
ciągowej. Komplet dokumentów odbiorowych został przekazany do instytucji 
odpowiedzialnych za udzielenie pozwolenia na użytkowanie. 

2.

Kompleksowa rehabilitacja i 
modernizacja sieci kanalizacyj-
nej i wodociągowej dla uzdrowi-

ska Szczawnica
7 686 000,00 zł

Projekt obejmuje kompleksową wymianę i rozbudowę przestarzałej sieci wodo-
ciągowej na terenie Szczawnicy. Obecnie wykonywane są przełączenia do nowej 
sieci na osiedlu XX-lecia oraz ulicach Zawodzie, Sopotnicka i Św. Krzyża. 

3.
Promenada spacerowa  

wzdłuż Grajcarka
9 000 000,00 zł

Zakończono budowę promenady spacerowej wzdłuż prawego brzegu Grajcar-
ka 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 Miej-
skiego 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 archi-
tektury uzdrowiskowej

4 512 400, 00 zł.

Projekt 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. Obecnie wykonywana jest infrastruktura podziemna. Trwają prace 
przy przebudowie stawu oraz przy kompozycji układu alejek.  

7

Rewitalizacja Pl. Dietla oraz 
promenady spacerowej do 

pijalni wód
6 450 000, 00 zł.

Projekt polega na zagospodarowaniu uzdrowiskowego centrum Szczawnicy, 
którego centralnym miejscem jest plac Dietla. W ramach projektu m.in. odkry-
ty zostanie potok płynący pod ul. Zdrojową. Po rozebraniu pijalni Magdalena 
przygotowywane są komory technologiczne pod fontanny przy ZPL, trwają 
prace konstrukcyjne przy sztucznym potoku. 

8
Internet w domach mieszkań-

ców Szczawnicy
568 700,00

W ramach projektu wykonywane jest podłączenie Internetu na obszarach Szczaw-
nicy, Szlachtowej i Jaworek, wraz z dostarczeniem zestawów komputerowych z 
odpowiednim oprogramowaniem. Zestawy komputerowe z Internetem zostały 
zamontowane, uczestnicy przeszkoleni, projekt jest w trakcie realizacji.  
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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 pod-
pisanie 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 cmen-
tarza i kaplicy Szalayowskiej w 

Szczawnicy 

W ramach działań przewidziano renowację istniejących grobów  i terenu cmen-
tarza 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 cen-
trum Szlachtowej (drogi, chodniki), wyposażony w elementy małej architektury. 
Wniosek pozytywnie przeszedł wszystkie etapy oceny i został zakwalifikowany 
do dofinansowania.  

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 WNIOSKI 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, n  auka języków obcych, obozy językowe za granicą, wyjazdy 
do kina, teatru. Projekt pokrywany jest w 100% ze środków unijnych.

15
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

16
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. 

17

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 miejscowości.  

18

Przenikanie kultur: polsko – 
słowacka wymiana środowisk 

twórczych
190 260, 00

Celem projektu było zorganizowanie na terenie Szczawnicy cyklu imprez kul-
turalnych, 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

Dalszy remont ul. Głównej
21.07.2011r Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu w ra-

mach porozumienia podpisanego ze Szczawnicą, ogłosił przetarg 
na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Szczawnica 
na ul. Głównej. Roboty mają rozpocząć się już końcem sierpnia, 
w zakresie nieutrudniającym ruchu pieszo samochodowego w 
tym rejonie podczas sezonu. 

W ramach prac planuje się m.in. wykonanie niezbędnych 
poszerzeń jezdni w celu ujednolicenia jej szerokości oraz za-
chowania wymaganych parametrów wynikających z przepisów 
o drogach publicznych, wykonanie korekty niwelety drogi, przy 
zachowaniu maksymalnego dopasowania się do istniejącej, wy-
konanie nowej konstrukcji nawierzchni w miejscach poszerzeń, 
wykonanie nowej warstwy ścieralnej na całości jezdni projek-
towanego odcinka, wymianę zniszczonego krawężnika betono-
wego, uregulowanie odwodnienia powierzchniowego poprzez 
odpowiedni nadanie spadków podłużnych i poprzecznych na 
nawierzchni jezdni, wykonanie powierzchniowego umocnienia 
skarp prefabrykowanymi elementami betonowymi, remont 
istniejącego obiektu mostowego, remont i wymianę odcinkowa 
infrastruktury technicznej (sieci wodociągowej i kanalizacyjnej). 
Całość zaplanowanych prac zakończona zostanie najpóźniej do 
końca listopada 2011r. 

„W porozumieniu z Powiatem Nowotarskim realizujemy już od 
2010 roku inwestycje związane z głównym traktem Szczawnicy, 
czyli ulicą Główną oraz ulicą Szalaya. W zeszłym roku został 
wykonany odcinek blisko 1,5 km tj. ul. Szalaya i część ulicy 
Głównej. Na ten rok została przewidziana kontynuacja zadania 
tzn. przebudowa ulicy Głównej od Alei Parkowej praktycznie do 
restauracji „Koci Zamek”. Jest to blisko kolejnych 800 metrów 
wraz z przebudową obiektu mostowego  na potoku Skotnickim 
oraz parkingiem obok cmentarza komunalnego. Rozmawiamy ze 
starostą Krzysztofem Faberem o planie inwestycji na kolejne lata, 
w którym chcielibyśmy uwzględnić zakończenie ulicy Głównej w 
kierunku wjazdu do Szczawnicy, realizację projektu przebudowy 
ulicy powiatowej w kierunku Jaworek wraz z przebudową obiek-
tów mostowych na potokach Sielskim oraz Malinów, jak i przy-
gotowanie projektu i realizację przebudowy drogi Krościenko- 
Szczawnica wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika 
dla pieszych. – podkreśla burmistrz Grzegorz Niezgoda.

Odnowa Szlachtowej
Kolejne środki finansowe pozyskane z funduszy europejskich 

zasiliły budżet Miasta i Gminy Szczawnica. Tym razem w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich władze Szczawnicy 
pozyskały dofinansowanie w wysokości 480 000 zł na reali-
zację zadania pod nazwą: „Odnowa centrum wsi Szlachtowa”. 
Inwestycja, której łączna wartość wynosi 876 000,00 zł. ma na 
celu podniesienie jakości życia mieszkańców oraz estetyki wsi 
Szlachtowa poprzez modernizację placu przy remizie OSP, mo-
dernizację dróg i chodników oraz oświetlenia ulicznego. 

„Cieszę się, że wnioski mieszkańców Szlachtowej zgłaszane na 
zebraniach, wśród których jest również zakres odnowy centrum 
wsi, są konsekwentnie realizowane. Odnowa centrum Szlachto-
wej znacznie poprawi wizerunek naszej miejscowości, do której 
corocznie przybywa coraz więcej gości” – zauważa były sołtys 
a obecnie radny ze Szlachtowej Jan Kozielec. 

Inwestycje realizowane w ramach otrzymanego dofinan-
sowania, nawiązują do czasów, gdy Szlachtowa była jedną z 
części Rusi Szlachtowskiej. Zabudowana ona została w zgo-
dzie z tradycyjnym układem urbanistycznym wsi rusnackich, 
w których gospodarstwa lokalizowane były wzdłuż głównej 
drogi przez wieś. Budynki mieszkalno-gospodarcze budowano 
bezpośrednio przy drodze, zaś poza nimi lokalizowano obiekty 
gospodarcze, inwentarskie i przydomowe ogrody. Za nimi zaś 
z biegiem lat powstawały nowe drogi, usytuowane równolegle 
do drogi głównej, pełniące najpierw funkcję drogi dojazdowej 
do „zaplecza” gospodarstw, a później wytyczały kolejną linię 
zabudowy nowymi obiektami. Taki też układ dróg mają ulice Jana 
Pawła II (najstarszy ciąg drogowy w Szlachtowej), równolegle 
do niej usytuowana ul. Wspólna, oraz łączniki między nimi – ul. 
Lipowa i ul. Kąty – ulice objęte modernizacją. Wyznaczają one 
najstarszą część Szlachtowej, z dwoma punktami centralnymi 
– byłą cerkwią, a obecnie kościołem parafialnym oraz remizą 
strażacką. Odnowa Centrum Wsi Szlachtowa to inwestycja po-
legająca na modernizacji tradycyjnego układu urbanistycznego, 
jako scalonego i nierozerwalnego elementu układu wsi. 

Po podpisaniu stosownej umowy, ogłoszony zostanie przetarg 
na wykonanie robót. Zgodnie z wnioskiem wszystkie inwestycje 
powinny zakończyć się do końca czerwca przyszłego roku.  

„Pozyskując środki finansowe na to zadanie, wykorzystujemy 
100% możliwości, jakie daje Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na odnowy centrów wsi. Zgodnie z założeniami Programu, 
na każdą wioskę w gminie można było pozyskać do 500000 zł. 
Dla Jaworek i Szlachtowej właśnie to zostało zrobione. Staramy 
się pozyskiwać środki finansowe na inwestycje w każdej części 
uzdrowiska, gdyż zależy nam na równomiernym rozwoju wszyst-
kich naszych miejscowości: Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek” 
– dodaje burmistrz Grzegorz Niezgoda. 
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SZCZAWNICA PONOWNIE W CZOŁÓWCE POLSKICH GMIN !

Postęp prac w ramach rewitalizacji Parku Dolnego, 
ul. Zdrojowej oraz Placu Dietla

Informacje przygotował sekretarz miasta
Tomasz Hurkała

Park Dolny roboty zabezpieczające 
na starym drzewostanie

Komora technologiczna fontanny. Park Dolny

Ukazały się prestiżowe rankingi gazety Rzeczpospolita miast 
oraz miast i gmin które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie 
jakości życia mieszkańców. Spośród ponad 900 gmin miejskich 
i miejsko wiejskich całej Polski, Szczawnica znajduje się na 4 
miejscu w kategorii „Najlepsza gmina miejska i miejsko – 
wiejska” oraz zajęła 7 miejsce w kategorii gmin najskutecz-
niej pozyskującej fundusze unijne. Warto podkreślić, iż w I 
etapie rankingu sporządzanego na podstawie danych z rocznych 
raportów składanych w regionalnych izbach obrachunkowych, 
Szczawnica zajęła 1 miejsce w całej Polsce. Rankingi sporzą-
dzane przez Rzeczpospolitą to niezależne i wiarygodne źródło 
informacji, dające prawdziwy obraz działań podejmowanych 
przez lokalne władze a tym samym ich ocenę.  Do sporządzenia 

rankingu wzięte zostały m.in. takie dane jak: dochód i wydatki 
gminy, pozyskane środki unijne, nakłady na organizacje poza-
rządowe, gospodarkę mieszkaniową czy promocję. 

„Czwarta najlepsza gmina w Polsce to wielki sukces 
naszej miejscowości oraz jej mieszkańców. To ocena pracy 
jaką wykonuje Burmistrz, Urząd Miasta i Gminy oraz Rada 
Miejska.  Są jednak tacy, którzy za wszelką cenę starają się 
zdyskredytować nasze działania, stawiając lokalne władze w 
niekorzystnym świetle, manipulując informacjami. Na szczęście 
są narzędzie takie jak niezależne i poważne rankingi, które dają 
prawdziwy obraz i ocenę pracy, za którą wszystkim dziękuję” 
– podsumowuje historyczny sukces Szczawnicy burmistrz 
Grzegorz Niezgoda. 

Plac Dietla, fundamenty pod nową pijalnię Magdalena Plac Dietla, konstrukcja żelbetowa sztucznego potoku


