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SZCZAWNICA 
-  najwyżej oceniona 

w Małopolsce

W tegorocznym rankingu  Zrównoważonego Rozwoju Jed-
nostek Samorządu Terytorialnego, Szczawnica spośród miast 
i gmin całej Polski zajęła 6 miejsce w kategorii „Samorząd 
Zrównoważonego Rozwoju”. Kolejna miejscowość z Małopol-
ski uplasowała się dopiero na 19 miejscu. Współorganizatorem 
rankingu jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, wspiera-
jąca m.in. promocję najlepszych polskich samorządów, wyłania-
jąc Laureatów Konkursu „Teraz Polska” dla Gmin.  

Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda otrzymał za-
szczytny tytuł „Najpopularniejszego Burmistrza Małopolski” 
w plebiscycie organizowanym przez Gazetę Krakowską oraz 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Spośród 47 
burmistrzów biorących udział w plebiscycie, honorowymi 
insygniami oraz dyplomami zostało odznaczonych pięciu 
gospodarzy miast, w tym również Grzegorz Niezgoda. 

„Dziękuję wszystkim którzy oddali na mnie swój głos, a 
otrzymany tytuł traktuję jako narzędzie promocji Miasta i Gminy 
Szczawnica do której serdecznie zapraszam przy każdej możliwej 
okazji – również podczas gali wręczania odznaczeń” 

– komentuje burmistrz Grzegorz Niezgoda.   

Grzegorz  N iezgoda 
Najpopu la rn ie j s zy  Burmis t r z  Małopo l sk i

Głównym celem tego zestawienia jest próba prezentacji naj-
lepiej rozwiniętych miast i gmin w Polsce oraz analiza głównych 
czynników rozwoju. Racjonalne wykorzystywanie zasobów 
gminnych, wieloletni plan na jej rozwój, a przede wszystkim 
kontrola realizacji tego planu, przy jednoczesnej deklaracji do 
poszanowania środowiska naturalnego jest obecnie jednym z 
podstawowych i najważniejszych zadań każdej jednostki samo-
rządowej. 

Badanie oparte na danych Głównego Urzędu Statystycznego 
daje gwarancję niezależności i rzetelności rankingu, który prze-
krojowo pokazuje jak rozwijają się wszystkie gminy w Polsce. 
Ranking opiera się na analizie 16 wskaźników GUS obejmują-
cych trzy zasadnicze obszary funkcjonowania wszystkich jed-
nostek samorządowych: gospodarczy, społeczny oraz ochronę 
środowiska. 

„To dla nas kolejne wyróżnienie w tym roku otrzymane z nie-
zależnych i wiarygodnych instytucji.  Jest to niewątpliwie powód 
do radości ale zwłaszcza sygnał, że podejmowane i planowane 
działania idą w dobrym kierunku. Szczawnica to obecnie jedna z 
najszybciej rozwijających się miejscowości Województwa Mało-
polskiego oraz Polski, z czego jesteśmy bardzo dumni” – dodaje 
burmistrz Grzegorz Niezgoda.  

Przypomnijmy, iż w tym roku w rankingu gazety „Rzeczpo-
spolita”,  Szczawnica uplasowała się na 4 miejscu w Polsce jako 
„Najlepsza gmina miejska i miejsko – wiejska”, na 6 miejscu 
pod kątem wielości inwestycji oraz zajęła 7 miejsce w kategorii 
gmin najskuteczniej pozyskującej fundusze unijne – to wszystko 
w skali kraju. 
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Nowa nawierzchnia ulicy Słonecznej
Długie lata czekała na gruntowny remont ul. Słoneczna w Szczawnicy. W zeszłym miesiącu, m.in. dzięki pozyskanym fundu-
szom unijnym został zakończony jej kompleksowy remont. W ramach prowadzonych robót wymieniono sieć wodociągową, 
częściowo została wymieniona kanalizacja deszczowa oraz w całości nawierzchnia drogowa na kostkę brukową betonową.
Inwestycję za kwotę 84 161,78 zł wykonała firma  „BRUK – OGRÓD – NOWAK” z Chełmca. 

Zakończono II etap przebudowy ulicy Głównej
Zakończone zostały prace remontowe kolejnego odcinka drogi Głównej w Szczawnicy.  Zakres zrealizowanych robót, 

których wykonawcą było Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Nowego Targu obejmował m.in.: poszerzenie 
jezdni w celu ujednolicenia jej szerokości, korektę niwelety drogi, wymianę zniszczonych krawężników betonowych, prze-
budowa zjazdów, wykonanie studzienek ściekowych, remont i wymianę odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 
położenie nowych warstw asfaltu. Wartość całego zadania wyniosła 937 533,93 zł , z czego wkład Miasta i Gminy Szczawnica 
zabezpieczony został w wysokości 500 000,00 zł. Resztę środków pochodzi z Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu. 
 „Przebudowany odcinek drogi, jest kontynuacją remontów rozpoczętych w poprzednim roku. Zostały wówczas kom-
pleksowo przebudowane odcinki drogi od Urzędu Miasta do ul. Zdrojowej oraz od ul. Zdrojowej do dworca autobusowego. 
Na przyszły rok planujemy wykonać  kolejny odcinek w kierunku Pienin, co na mocy podpisanego w powiatem porozumienia, 
mam nadzieję uda się zrealizować. My jesteśmy do tego zadania gotowi– dodaje burmistrz Grzegorz Niezgoda.
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BURMISTRZ SZCZAWNICY INFORMUJE

Szczawnica, 18  listopada  2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nica  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 21 listopada 2011 r. do 12 
grudnia 2011r. wywieszono wykaz nieru-
chomości stanowiących własność Miasta i 
Gminy Szczawnica przeznaczonych do :

dzierżawy w trybie przetargu 1. 
pisemnego nieograniczonego  :

część działki ewid. nr 1220/49 −	
z obrębu 1 o powierzchni ok. 3000  m2 
położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej 
/ w sąsiedztwie DSJKL Palenica / prze-
znaczona do wydzierżawienia na okres 
do 31.12.2014 r. z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności gastronomicz-
nej i handlowej.

2. najemu w trybie przetargu ustne-
go nieograniczonego :

część działki ewid. zmod. Nr −	
1467/10 o powierzchni 630m2 położonej 
w Szczawnicy przy ul. Zdrojowej na okres 
3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności parkingowej.

Szczawnica,  01 grudnia  2011 r.    
                                                                                
Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-

nica  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 grudnia 2011 r. do 21 
grudnia 2011 r. wywieszono wykaz nieru-
chomości stanowiącej własność Miasta i 
Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

1.dzierżawy w trybie bezprzetargowej 
na rzecz wnioskodawcy :

działka ewid. zmod. Nr 1220/23  −	
z obrębu 1 położonej w Szczawnicy 
przy ul. Głównej o powierzchni 0.0117 
ha zabudowana kioskiem handlowym / 
kwiaciarnia/ wydzierżawiana na okres 1 
roku z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności handlowej

część działki ewid. nr 124/1 z −	
obrębu Jaworki o powierzchni 0.1363 
ha na okres 3 lat z przeznaczeniem na 
uprawy rolne

część działki ewid. zmod. Nr −	
708/20 o powierzchni 0.0043 ha położonej 
w Szczawnicy przy ul. Nad Grajcarkiem 
na okres do 30.11.2014 r. z przeznacze-
niem na urządzenie placu zabaw.

JP

Rozstrzygnięcie „Konkursu na najpiękniejsze ukwiecenie 
posesji prywatnych przy budynkach jednorodzinnych 
na terenie Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2011”

Podczas zwyczajnej sesji  Rady Miejskiej  w Szczawnicy, która 
odbyła się dnia 30 listopada 2011 r. ostatecznie rozstrzygnięto „Kon-
kurs na najpiękniejsze ukwiecenie posesji prywatnych przy budynkach 
jednorodzinnych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2011”.  
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica – Grzegorz Niezgoda i Przewodniczący 
Rady Miejskiej – Kazimierz Zachwieja wręczyli dyplomy i czeki pieniężne dla 
laureatów tegorocznej edycji Konkursu.

Przed przystąpieniem do ogłoszenia oficjalnych wyników Burmistrz Szczaw-
nicy przedstawił założenia organizowanego cyklicznie konkursu oraz przybliżył 
procedurę postępowania konkursowego. 

Oceny ukwieconych posesji dokonywała Komisja Konkursowa w składzie: 
- dwóch przedstawicieli Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Miej-

skiej,
jeden przedstawiciel Klubu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych Koło - 
„Pieniny”,
dwóch przedstawicieli Urzędu - 
Miasta i Gminy Szczawnica,
 jeden przedstawiciel Miejskiego - 
Ośrodka Kultury i Sportu.

Członkowie Komisji Konkursowej w 
okresie od czerwca 2011 r. dokonywali 
oceny 16  zgłoszonych do konkursu 
posesji, a ostateczne ustalenie wyników 
nastąpiło w dniu 15 września 2011 r.

Komisja dokonując oceny poszczegól-
nych obiektów przydzielała od 1-10 punk-
tów za dobór i różnorodność wykorzysta-
nych kwiatów, krzewów i drzew, ilość 
kwiatów oraz pomysłową kompozycję.

W ramach organizowanego konkursu, 
który na stałe wpisał się w kalendarz lokal-
nych wydarzeń, nagradzamy najpiękniej 
ukwiecone i estetycznie zagospodarowane 
posesje, które stanowią wzorce do naśla-
dowania dla pozostałych mieszkańców. 
Wyróżniamy państwa inwencję, poświę-
cony czas i zaangażowanie w upiększe-
nie swojego otoczenia” – powiedział 
Burmistrz Grzegorz Niezgoda gratulując 
tegorocznym laureatom zwycięstwa w 
Konkursie.

Laureaci tegorocznej edycji kon-
kursu:

 
I miejsce – Państwo Maria i Krzysztof 
Knap
II miejsce – Pani Anna Gąsienica
III miejsce – Państwo Janina i Marian 
Wójcik
 
Wyróżnienia:
Państwo – Irena i Stanisław Zaród
Państwo – Krystyna i Jakub Mastalscy 

A/Sz
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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

Kompleksowa rehabilitacja i mo-
dernizacja 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 wykonywane są ostatnie 
przełączenia do nowej sieci wodociągowej. 

2
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.  

3

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.  

4

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, schodach do Inhalatorium oraz 
fontannie na Placu Dietla. 

5
Internet w domach mieszkańców 

Szczawnicy
568 700,00

W ramach projektu podłączono Internet na obszarach Szczawnicy, Szlach-
towej i Jaworek, oraz dostarczono zestawy komputerowe z odpowiednim 
oprogramowaniem. Zestawy komputerowe z Internetem zostały zamontowane, 
uczestnicy przeszkoleni, projekt jest w trakcie realizacji.  

6
Odnowa centrum wsi Szlachtowa

588 756,39

W ramach realizowanego projektu odnowiony zostanie ciąg komunikacyjny 
w centrum Szlachtowej (drogi, chodniki), wyposażony w elementy małej 
architektury. Wyłoniona w przetargu firma rozpocznie roboty w przyszłym 
roku.  

ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

7
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. Przygoto-
wywane jest podpisanie umowy. 

8
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, przeszedł 
pozytywnie ocenę formalną.  

9
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. Znajduje się na liście rezerwowej o dofinasowanie. 
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PROJEKTY

10

Budowa ujęcia wody w Jawor-
kach oraz sięgacza kanalizacji 

sanitarnej w Szlachtowej
7 605 726,00 zł 

Projekt złożony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zakłada budowę 
ujęcia oraz stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej na terenie Jaworek, 
oraz sięgacza kanalizacji sanitarnej w Szlachtowej. Jest to pierwszy etap 
inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla 
Szlachtowej i Jaworek. Trwa ocena formalna wniosku

11
Edukacja przez sztukę

50 000,00zł

Projekt zakłada organizację przez MOK w Szczawnicy warsztatów muzycz-
nych dla młodzieży – naukę gry na instrumentach ludowych oraz estrado-
wych. Projekt w 100% finansowany ze środków unijnych. Projekt oceniony 
pozytywnie oczekuje na dofinansowanie. 

12
Indywidualizacja nauczania w 
klasach I-III szkół podstawo-

wych

W ramach wniosku realizowane będą zajęcia dodatkowe dla uczniów klas 
I-III szkoły podstawowej w Szczawnicy i Szlachtowej, takie jak m.in.: zajęcia 
przyrodnicze, matematyczne, językowe, informatyczne, psychoedukacyjne i 
logopedyczne. Wartość projektu to blisko 100 000 zł. w całości pokrywany 
ze środków unijnych. 

PLANOWANE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

13 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 gra-
nicą, wyjazdy do kina, teatru. Projekt pokrywany jest w 100% ze środków 
unijnych.

14
Poprawa gospodarki segregacji 

śmieci na terenach wiejskich 

Projekt zakłada zakup sprzętu do sprawnego utrzymania segregacji śmieci. 
Wniosek zostanie złożony w ramach funduszy przeznaczonych na obszary 
wiejskie. 

15
Budowa parkingu i ścieżek edu-

kacyjnych w Jaworkach
Projekt zakłada budowę parkingu obok wejścia do Wąwozu Homole, a w nim 
samym budowę tras widokowych i ścieżek edukacyjnych. 

16

II edycja projektu „Internet w 
domach mieszkańców Szczaw-

nicy

W ramach projektu planowane jest podłączenie Internetu na obszarach 
Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek, wraz z dostarczeniem zestawów kom-
puterowych z odpowiednim oprogramowaniem zarówno dla mieszkańców 
jak również dla szkół

PROJEKTY ZREALIZOWANE

17

Modernizacja ujęć wody oraz 
rozbudowa Stacji Uzdatniania 

Wody w Szczawnicy
15 135 028,93 zł

Zakończono budowę wszystkich obiektów hydrotechnicznych. Wykonane 
zostały nowe ujęcia wody na Sewerynówce i Pokrzywach, Stacja Uzdatniania 
Wody oraz zbiornik zapasu wody uzdatnionej. 

18
Promenada spacerowa  wzdłuż 

Grajcarka
 2 053 784,73 euro

Zakończono budowę promenady spacerowej wzdłuż prawego brzegu Graj-
carka wraz z elementami małej architektury.

19

Modernizacja budynku Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Szczaw-

nicy
1 200 000, 00zł 

Został zakończony etap remontu elewacji budynku, powierzchni dachowej i 
piwnic oraz wyposażenia sali kina w sprzęt nagłaśniający, scenę i oświetlenie. 
Obecnie budynek pełni funkcję Kinoteatru Pienińskiego. 

20
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. 

21
Promocja Szczawnicy na między-
narodowym 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.  

22

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 umożliwia-
jącego sprawne organizowanie imprez: nagłośnienie, światła, ławeczki dla 
widowni itp. 

*wartość może się zmieniać w zależności od zakresu realizowanych robót. 
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UCHWAŁY

Podczas XVII sesji Rady Miejskiej w 
Szczawnicy, w dniu 30 listopada 2011r. 
radni podjęli uchwały:

       Uchwała Nr XVII/72/2011
w sprawie przyjęcia na rok 2012 Programu 
współpracy z organizacjami  pozarządowy-
mi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego.

§ 1
Uchwala się na rok 2012 Program współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego w brzmieniu określonym 
w załączniku stanowiącym integralną część 
niniejszej Uchwały.

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

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

Uchwała Nr XVII/73/2011 
w sprawie zatwierdzenia do realizacji 
projektu pn. „Indywidualizacja nauczania 
w klasach I – III szkół podstawowych” w 
ramach działania 9.1.  Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości  usług edukacyjnych świadczonych 
w systemie oświaty.

§  1
Zatwierdza się do realizacji projekt pn. „In-
dywidualizacja nauczania w klasach I – III 
szkół podstawowych” w ramach Działania: 
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej jakości usług eduka-
cyjnych świadczonych w systemie oświaty, 
Podziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic 
w jakości usług edukacyjnych.

§  2
Projekt konkursowy finansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

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

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

Uchwała Nr XVII/74/2011
w sprawie oddania w dzierżawę zabudowa-
nej działki ewid.  nr  1220/23.    

§ 1
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na 
rzecz Pani Zofii Dubiel zabudowanej kio-
skiem handlowym działki ewid. nr  1220/23 
o powierzchni ogólnej 0.0117 ha na  okres 1 
roku celem  wykorzystywania dzierżawionej 
nieruchomości pod  działalność handlową.

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

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

Uchwała Nr  XVII/75/2011
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej 
Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2011 
Nr IV/8/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy 
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: 257.826 
w tym:

dochody bieżące o kwotę zł: 1) 225.553 
dochody majątkowe o kwotę zł: 2) 

32.273
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały

§ 2
Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2011 
o kwotę zł: 205.523
w tym:

dochody bieżące o kwotę zł: 1) 250
dochody majątkowe o kwotę zł: 2) 

205.273
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały

§ 3
Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2011 o 
kwotę zł: 67.946
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały
z czego :

Wydatki bieżące na łączną kwotę zł: 1. 
42.419
w tym:

wydatki bieżące jednostek budżeto-1) 
wych w kwocie łącznej zł: 18.870 z czego:  
wydatki związane z realizacją zadań statu-
towych jednostek budżetowych w kwocie 
zł: 18.870 

wydatki na świadczenia na rzecz osób 2) 
fizycznych w kwocie zł: 23.549
- jak w załączniku 2.1
z czego na wydatki bieżące na programy 
finansowane z pomocy zagranicznej w 
łącznej kwocie 540 zł, w tym ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
w kwocie 390 zł, 
- jak w załączniku 2.1.1
2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę zł: 
25.527 w tym: wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne w kwocie zł: 25.527 
- jak w załączniku 2.2

§ 4
Zmniejsza się wydatki budżetu  na rok 2011 
o kwotę zł: 738.321
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały

z czego :
1.  Wydatki bieżące na łączną kwotę zł: 
9.008
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w 
kwocie zł: 9.008 z czego: 

wydatki na wynagrodzenia i skład-a) 
ki od nich naliczane w kwocie zł: 4.841
b) wydatki związane z realizacją zadań sta-
tutowych jednostek budżetowych w kwocie 
zł: 4.167
- jak w załączniku 2.1
z czego na wydatki bieżące na programy 
finansowane z pomocy zagranicznej w 
łącznej kwocie 8.758 zł, w tym ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 
kwocie 6.328  zł, 
- jak w załączniku 2.1.1
2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę zł: 
729.313 w tym: wydatki na inwestycje i zaku-
py inwestycyjne w kwocie zł: 729.313
- jak w załączniku 2.2

z czego na wydatki majątkowe na programy 
finansowane z pomocy zagranicznej w łącz-
nej kwocie 729.313 zł, w tym ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
w kwocie 88.954 zł, 
- jak w załączniku 2.2.1

§ 5
Dokonuje się zmian w dochodach i wydat-
kach związanych z realizacją zadań zleconych 
z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącz-
nikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 6
W wyniku zmian budżetowych zapisanych w 
§ 1 – 4 dokonuje się zmian w Uchwale Bu-
dżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 
2011 Nr IV/8/10 w następujący sposób:

§ 3 w pkt. 1 deficyt budżetowy w kwo-1) 
cie: „9.286.010,90” zastępuje się kwotą zł: 
”7.563.332,90” 

w § 3 pkt. 2 przychody budżetu w kwo-2) 
cie zł: „11.086.010,90” zastępuje się kwotą 
zł: „9.363.332,90” 

w § 3 pkt. 3 a roczny limit dla zobo-3) 
wiązań na sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetowego na łączną kwotę 
zł: „10.700.000”  z tytułu emisji obliga-
cji komunalnych  zastępuje się kwotą zł:  
„8.977.322”

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

§ 7
Wykonan ie  uchwały  powie rza  s i ę 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 8
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia 
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym 
przepisami szczególnymi. 

Uchwała Nr XVII/76/2011
w sprawie zmian w uchwale nr Nr XII
/53/2011 z dnia 25 lipca 2011 r w sprawie  
emisji obligacji komunalnych 

§ 1
Dokonuje się zmian w Uchwale Rady Miej-
skiej w Szczawnicy Nr XII/53/2011 z dnia 25 
lipca 2011 r. w następujący sposób:

W  § 1 pkt. 1 łączną liczbę i zapis  1. 
„10.700 (dziesięć tysięcy siedemset ) sztuk”  
zastępuje się zapisem: „4.000 (cztery tysiące) 
sztuk” oraz po przecinku zapis „na łączna 
kwotę 10.700.000 PLN (dziesięć milionów 
siedemset tysięcy złotych)” zastępuje się 
zapisem: „4.000.000 PLN (cztery miliony 
złotych)”.

Skreśla się punkt 3 w całości i zastępuje 2. 
treścią: 
„Obligacje wyemitowane zostaną w 6  (słow-
nie: sześciu) seriach w 2011 roku:

Seria A11: obligacje 7 – letnie na a) 
kwotę 1.500.000 zł, nie później niż 31 grudnia 
2011 roku;

Seria B11: obligacje 7 – letnie na b) 
kwotę 1.500.000 zł, nie później niż 31 grudnia 
2011 roku;

Seria C11: obligacje 7 – letnie na c) 
kwotę 1.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 
2011 roku;

W § 3 skreśla zapis „w latach 2018 3. 
– 2020” zastępując je zapisem „w roku 
2018”.

W § 5 ust. 1 skreśla się zapisy pkt d, e, 4. 
f; a w pkt c zapis „8 lat” zastępuje się zapi-
sem   „7 lat”
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Pozostałe zapisy i postanowienia nie 5. 
ulegają zmianom 

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

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

Uchwała Nr XVII/77/2011
w sprawie przedłużenia czasu obowiązy-
wania taryfy dla zbiorowego  zaopatrze-

nia w wodę.  
§  1

Przedłuża się na okres jednego roku, tj. do 
dnia 31 grudnia 2012 r, czas obowiązywania 
dotychczasowej taryfy dla zbiorowego za-
opatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica, w wysokości:

Opłata za 1 m1) 3 pobranej wody – 4,17 
zł + VAT

Opłata stała miesięczna wodomierzo-2) 
wa:

wodomierz o średnicy 15 – 20 mm –   4,16 a) 
zł + VAT

wodomierz o średnicy 25 – 40 mm –   8,33 b) 
zł + VAT

wodomierz o średnicy 50 – 80 mm – 20,37 c) 
zł + VAT

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

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 
roku.

Uchwała Nr XVII/78/2011
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe 
odprowadzanie ścieków.

§ 1
Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowa-
dzanie ścieków określoną w załączniku do 
uchwały.

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

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 
roku.

Załącznik do Uchwały 
Nr XVII/78/2011

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków z terenu Miasta i Gminy Szczawnica
Lp. Taryfowa 

grupa od-
biorców

Wyszczególnienie C e n a / s t a w k a 
opłaty

Jednostka miary

netto z VAT
1

Grupa I

Cena za odprowadzo-
ne ścieki

Stawka opłaty abona-
mentowej

7,56

9,94

8,16  

10,74

zł/m3

zł/odbiorcę usług/
miesiąc

2

Grupa II

Cena za odprowadzo-
ne ścieki

Stawka opłaty abona-
mentowej

7,56

7,61

8,16

8,22

zł/m3 

zł/odbiorcę usług/
miesiąc

Wyremontowano kolejny odcinek ulicy Czarna 
Woda w Jaworkach za kwotę 170 000,00 zł

Zaczęliśmy gruntowną modernizację Parku Dol-
nego - altanki, ścieżki, jeziorko - wszystko zyska 
nową szatę

Pozostałe uchwały i załączniki do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Szczawnicy

Dla dorożek oraz autobusów wykonane zostały 
oddzielne zatoczki postojowe

Miasto przekazało działkę pod budowę domu 
pomocy dla niepełnosprawnych

8 par w tym roku obchodziło 50-cio lecie 
pożycia małżeńskiego

Dla 110 gospodarstw domowych Szczawnicy, 
Szlachtowej i Jaworek dostarczyliśmy darmowy 
internet i sprzęt komputerowy
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Najważniejsze samorządowe inwestycje i wydarzenia 2011r.

Zorganizowaliśmy prace użytecznie społeczne 
m.in. dla społeczności Romskiej

Wyremontowany został budynek Kina i oddana 
do użytku nowoczesna sala kinowa

Wyremontowaliśmy ulicę Wygon

Premier Donald Tusk podziwiał szczawnicką tra-
dycję, kulturę i sztukę

Największa i najbardziej oczekiwana  inwesty-
cja Szczawnicy. Nowe ujęcia wody i stacja jej 
oczyszczania zostały oddane do użytku

Rozpoczęliśmy przebudowę Placu Dietla i Ulicy 
Zdrojowej -nowa fontanna, sztuczna rzeka, prze-
piękne schody - nowymi atrakcjami Szczawnicy

Na zaproszenie burmistrza do Szczawnicy przy-
jechał Minister Rolnictwa który spotkał się z sa-
morządowcami

strony 3 i 4\NIe zabrakło imprez sportowych ta-
kich jak m.in  Zjazd Alpejski o Puchar Burmi-
strza

Otoczenie przedszkola zyskało nową nawierzch-
nię oraz wygląd

Oddana została do użytkowania najdłuższa w Pol-
sce promenada spacerowa

Otwarcie promenady nad Grajcarkiem przycią-
gnęło nie tylko mieszkańców

Nową nawierzchnię zyskała ulica Widok

W remizie OSP wyremontowane zostały po-
mieszczenia


