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STYCZEŃ 2013

  W czwartek 13 grudnia 2012 re-
mont drogi prowadzącej z Krościenka 
do Szczawnicy został uroczyście pod-
sumowany symbolicznym przecięciem 
wstęgi. Gospodarze - burmistrz miasta 
i gminy Szczawnica Grzegorz Niezgo-
da, starosta nowotarski Krzysztof Faber, 
dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w 
Nowym Targu-Robert Waniczek wraz z 
Wykonawcą w krótkich wystąpieniach 
przedstawili przebieg samej inwestycji, 
oraz podziękowania dla wszystkich osób 
i instytucji zaangażowanych w to przed-
sięwzięcie. 

Zakończona odbudowa nawierzchni 
drogi powiatowej Krościenko - Szczaw-
nica realizowana była w ramach progra-
mu Ministerstwa Administracji i Cyfry-
zacji związanego z usuwaniem zagrożeń 
na drogach lokalnych oraz powiatowych. 
Również ta inwestycja jest przykładem 
dobrej współpracy starosty powiatowego 
oraz Powiatowego Zarządu Dróg z sa-
morządami lokalnymi. W tym przypad-

ku miasto i gmina Szczawnica udzieliło 
Powiatowemu Zarządowi na realizację 
zadania pomoc finansową w formie do-
tacji celowej w wysokości zaledwie 20 
000 zł brutto. Środki finansowe w ca-
łości zostały pozyskane z budżetu pań-
stwa przez PZD. Roboty wykonywane 
były w dwóch etapach, najpierw odbu-
dowie poddano nawierzchnię na odcin-
ku od mostu na Dunajcu w Krościenku 
do granicy miejscowości Krościenko i 
Szczawnica. Kolejnym etapem odbu-
dowy nawierzchni drogi był odcinek od 
przystani flisackiej do skrzyżowania z 
ul. Pienińską w Szczawnicy. Dodatkowe 
prace związane z odbudową drogi objęły 
odnowienie i regulację studni kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, regulacje zjaz-
dów oraz uzupełnienie poboczy. Łączny 
koszt odbudowy prawie 3 km drogi wy-
niósł 2 199 502,98 zł brutto.

Bardzo cieszę się ze współpracy z 
naszym starostą. W 2008 roku kiedy 
„burzliwie” dyskutowaliśmy o potrze-

bach naszych, związanych z remontem 
drogi powiatowej przebiegającej przez 
całą Szczawnicę, nikt, włącznie ze mną, 
nie przypuszczał, że po czterech latach, 
poprzez realizację 5 odrębnych przed-
sięwzięć, całkowicie odnowimy drogę od 
Urzędu Miasta do mostu w Krościenku. 
To blisko 6 km trudnych do przebudowy 
odcinków drogi powiatowej. Zaangażo-
waniu dyrektora Waniczka oraz starosty 
Fabera zawdzięczamy tą ostatnią inwe-
stycję, a pozyskanie tych środków i de-
cyzja o realizacji tej inwestycji końcem 
roku, przed nieuchronnie zbliżającą się 
zimą, świadczą również o odwadze w po-
dejmowaniu decyzji. Udało się również 
w międzyczasie przygotować dokumen-
tacje techniczne niezbędne do realizacji 
drogi powiatowej w kierunku Jaworek, 
w tym głównie budowy nowych mostów 
na potoku Sielskim i rzece Grajcarek w 
Malinowie. Podsumowując – wykorzy-
staliśmy ostatnie lata we współpracy ze 
Starostą maksymalnie i za to szczególnie 
gorąco dziękuję” - dodaje burmistrz mig 
Szczawnica Grzegorz Niezgoda.

Podsumowanie remontu drogi 
powiatowej KrościenKo-Szczawnica
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Burmistrz miasta i gminy Szczawnica uczestniczył w 
oficjalnej wizycie Prezydenta RP Bronisława Komorow-
skiego w dniach 02-04.12.2012 w Mołdawii. Wspólnie z 
marszałkiem województwa małopolskiego Markiem Sową, 
burmistrzem miasta Dobczyce Marcinem Pawlakiem, oraz 
wójtem gminy Charsznica Janem Żebrakiem uczestniczył w 
konferencji samorządowej pt. „Doświadczenie demokracji 
lokalnej w procesie transformacji”.

„Zaproszenie do udziału, jako jednego z przedstawicieli 
samorządów, jest niewątpliwie wyróżnieniem, dostrzeże-
niem przez prezydenta Polski oraz marszałka województwa 
małopolskiego rozwoju Szczawnicy i przykładem dobrej 
działalności samorządu w nowej perspektywie demokracji 
lokalnej i obecności w Unii Europejskiej”- mówi Grzegorz 
Niezgoda. 

Konferencja samorządowców organizowana przez pol-
skie organizacje samorządowej współpracy na rzecz rozwo-
ju „Wiedzieć jak” miała na celu przekazanie doświadczeń 
w zakresie funkcjonowania samorządów, samorządności 
lokalnej, wpływu mieszkańców na rozwój własnej miej-
scowości, oraz korzyści, jakie czerpią polskie gminy z wej-
ścia do Unii Europejskiej. Podczas spotkania głos zabrali 
również Prezydent Mołdawii, Nicolae Timofti, który mó-
wił o obszarach związanych z planowaną zmianą ustroju 
w Mołdawii. Wystąpienie Prezydenta RP miało charakter 
zachęty do zmian, przez które przeszły samorządy Polski 
i korzyści, jakie można zaobserwować w Polsce po dwu-
dziestu latach od wejścia reformy samorządowej w życie. 
Samorządowcy reprezentujący polskie gminy, przedstawi-
li dobre praktyki i zmiany, jakie nastąpiły w tych gminach 
w ostatnich latach. Marszałek województwa małopolskie-
go Marek Sowa zaprezentował system samorządu woje-
wództwa, jego kompetencję oraz wpływ na rozwój całego 
województwa jak i poszczególnych gmin. Reprezentujący 
miasto i gminę Szczawnica burmistrz Grzegorz Niezgoda 
przedstawił szczegółową prezentację dotyczącą zrównowa-

żonego rozwoju MiG Szczawnica jako miejscowości tury-
styczno-uzdrowiskowej, przy wykorzystaniu funduszy po-
zyskanych z Unii Europejskiej.

Podczas konferencji wystąpił profesor Jerzy Stępień, 
były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego oraz 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, a także prof. Michał Kulesza, twórca usta-
wy o samorządzie gminnym. Burmistrz MiG Szczawnica 
uczestniczył, jako członek organizacji rządowej w spotka-
niu Prezydenta ze środowiskami polonijnymi w Mołdawii 
oraz w spotkaniu marszałka województwa z ministrem rol-
nictwa Vasile Bumacov, gdzie analizowane były możliwo-
ści współpracy województwa małopolskiego oraz Uniwer-
sytetu Polski w zakresie rolniczej wymiany doświadczeń.  
Gościnnie w spotkaniu polsko – mołdawskim uczestniczyli 
przedstawiciele Litwy Algirdas Vrubliauskas, mer rejonu 
Alytus oraz Arǔnas Gražulis z Litewskiego Stowarzyszenia 
Samorządowców. W konferencji wzięli udział również Vic-
toria Cujbă, zastępca naczelnika wydziału ds. polityki De-
centralizacji przy Kancelarii Państwa Republiki Mołdawii, 
która zaprezentowała system administracji lokalnej w swo-
im kraju. Svetlana Rogov, naczelnik Wydziału Stosunków 
Międzynarodowych i Inwestycji, Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa Republiki Mołdowy przedsta-
wiła współpracę międzynarodową regionów Mołdawskich 
oraz Eugen Furculiţă, doradca sekretarza generalnego Rzą-
du Republiki Mołdowy omówił wpływ programów współ-
pracy trans granicznej na zrównoważony rozwój regionów. 
„Niewątpliwie ciekawym przeżyciem, jako burmistrza, jest 
uczestnictwo w konferencji, która ma na celu podzielenie 
się swoją wiedzą i doświadczeniem w budowaniu lokalnej 
samorządności. Myślę, że prezentacja polskich gmin zrobiła 
duże wrażenie na lokalnych samorządowcach i na pewno 
zaowocuje obustronnymi kontaktami, które będą pomocne 
nie tylko dla naszych gospodarzy, ale również dla nas. Po-
winniśmy się cieszyć i być dumni z tego, że 20 lat temu ob-
raliśmy taki kierunek rozwoju i zmian, dzięki którym dzisiaj 
możemy dzielić się swoimi doświadczeniami”- powiedział 
burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda.

Burmistrz Szczawnicy członkiem oficjalnej 
delegacji prezydenta Komorowskiego  

do Mołdawii
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INWESTYCJE

Gaz w Szczawnicy
„Trwają prace projektowe i ustalenia przebiegu trasy ga-

zociągu, z którego już niedługo będą mogli korzystać szczaw-
niczanie. To kolejny sukces dla naszego miasta, którego re-
alizacja zaplanowana jest w przeciągu najbliższych dwóch 
lat” –mówi burmistrz miasta i gminy Szczawnica Grzegorz 
Niezgoda.

 na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp.z.o.o. w 
Tarnowie, starostwo nowotarskie zatwierdziło projekt budo-
wy i udzieliło pozwolenia na wykonanie zamierzenia budow-
lanego, którego celem jest gazyfikacja  Szczawnicy i gmin 
ościennych z doprowadzeniem gazociągu od strony Słopnic.

Przebieg trasy w terenie od dawna ustalany był z właści-

Szczawnica,  21 grudnia   2012 r.       

o G Ł o S z e n i a

Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nica ogłasza I  ustny nieograniczony 
przetarg na najem na okres  3 lat  nie-
ruchomości zabudowanej punktem han-
dlowym, położonej w Szczawnicy przy 
ul. Głównej wraz z częścią działki ewid. 
zmod. nr 1220/15 o powierzchni 36 m2 
z przeznaczeniem na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej.

Cena wywoławcza miesięcznego 
czynszu najmu przedmiotowej nieru-
chomości w tzw. sezonie tj. w mie-
siącach V, VI, VII, VIII i IX wynosi 
2.032,52 zł/ słownie dwa tysiące  trzy-
dzieści dwa  złote 52/100 groszy/ .

/ W pozostałych miesiącach czynsz 
najmu wynosił będzie 1 219,51 zł  mie-
sięcznie/

 Wadium wynosi  406,50 zł / słownie 
czterysta sześć złotych 50/100 groszy /

Warunkiem przystąpienia do przetar-
gu jest wniesienie wadium oraz złożenie 

Szanowni MieSzKaŃcY i Goście!
Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o stosownie się do regulaminu, który obowiązuje po rewitalizacji  w Parku 

Dolnym. Prośba dotyczy m.in. utrzymania czystości, dlatego prosimy o przestrzeganie zakazu wprowadzania psów, a także 
korzystanie z ustawionych koszy na śmieci. Związane jest to z zachowaniem estetyki oraz przyjętych standardów, gdyż jest to 
miejsce publiczne, w którym spędzają czas nie tylko dorośli, ale i dzieci. Nie chcielibyśmy, aby bawiły się w brudnym, zaśmie-
conym przez zwierzęta parku. Mamy nadzieje, że nasz apel zostanie pozytywnie odebrany i nikogo nie urazi. 

Przypominamy, że Park Dolny w okresie zimowym dostępny jest w godzinach od 7.00  do 22.00. Porządku i bezpieczeń-
stwa  na jego  terenie  pilnuje ochrona, która pełni swój patrol 24 godziny na dobę. 

„W jedną z grudniowych nocy ok. godziny 02:00 zostali zatrzymani pierwsi nietrzeźwi, którzy bezprawnie wtargnęli na 
teren parku i zakłócali ciszę nocną. Po spisaniu danych  tych osób skończyło się na pouczeniu. Jeżeli sytuacja się powtórzy, 
zapewniam, że winni wykroczenia zostaną zatrzymani i oddani w ręce policji”- mówi szef ochrony „VIP”. 

 Huśtawka, która ma służyć dzieciom, została na jakiś czas zdemontowana, ze względu na okres zimowy oraz w celu  uchro-
nienie jej przed dewastacją i zniszczeniem, ponieważ były już doniesienia, że jest nadużywana przez osoby dorosłe.

Wspólnymi siłami możemy uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji i wspólnie cieszyć się z tego, co oferuje nam nowo od-
nowiony park. Liczymy na pozytywne podejście do naszego apelu, jak też pomoc poprzez zgłaszanie do Urzędu zauważonych 
nieprawidłowości.

cielami działek, gminami oraz miejscowościami, przez które 
będzie przebiegać sieć dosyłowa gazu. 

Realizacją inwestycji, której szacowany koszt wynosi 
ok.45mln zł zainteresowało się PGNiG, które zaplanowało w 
swoim budżecie środki na sporządzenie dokumentacji prze-
syłu gazu. Wiele szczawnickich obiektów takich jak hotele, 
pensjonaty oraz indywidualni odbiorcy wykazuje chęć korzy-
stania z gazu, który dostarczać będzie PGNiG.

„Pomysł doprowadzenia gazu do Szczawnicy pojawił się 
kilka lat temu i od tamtej pory trwają prace związane z przy-
gotowaniem dokumentacji projektowej i pozyskaniem środ-
ków finansowych”- wyjaśnia burmistrz Niezgoda. 

W obecnej chwili wszystko przebiega wyjątkowo pomyśl-
nie, dlatego realizacja przedsięwzięcia powinna przebiegać 
zgodnie z zaplanowanymi terminami. 

oświadczenia przez oferenta, iż zapo-
znał się ze stanem technicznym lokalu i 
nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 
23.01.2013 r. o godzinie 10.00 w budyn-
ku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawni-
cy ul. Szalaya 103 – biuro Rady Miej-
skiej w Szczawnicy.

Wadium w pieniądzu należy wpła-
cić na konto Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica Bank Spółdzielczy Kro-
ścienko Nr 22 8817 0000 2001 0000 
0589 0106 do dnia 18 stycznia 2013 r. 
Przed przystąpieniem do przetargu na-
leży okazać dowód wpłaty wadium oraz 
dowód tożsamości. 

Wadium wpłacone przez osobę, któ-
ra wygrała przetarg zaliczone zostanie 
na poczet czynszu najmu nieruchomo-
ści, 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 Nieruchomościa-
mi i Planowania Przestrzennego Rolnic-
twa i Ochrony Środowiska w Urzędzie 
Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 
103, pokój nr 15, tel.18 262 22-03.

JP

Szczawnica, 27 grudnia   2012 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nica  informuje, że na tablicach ogło-
szeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na 
stronie internetowej www.szczawnica.
pl w terminie od 27 grudnia 2012 r. do 
17 stycznia  2013r. wywieszono wykaz 
nieruchomości stanowiących własność 
Miasta i Gminy Szczawnica przezna-
czonych do :

1. dzierżawy w trybie bezprzetargo-
wym na rzecz wnioskodawców  

- działka ewid. Nr 232 o powierzchni 
0.3434 ha położonej w Jaworkach przy 
ul. Biała Woda na okres 3 lat z przezna-
czeniem na cele rolnicze.
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Szczawnica z promocją 
w śląskiej telewizji

Początkiem stycznia, jeszcze przed rozpoczęciem ferii zimowych 
Szczawnica prezentowała swoje atrakcje i walory w telewizji Silesia 
– odbieranej na obszarze prawie całej Polski. Sponsorami dwudnio-
wej emisji byli wspólnie Miasto i Gmina Szczawnica, Arena Nar-
ciarska w Jaworkach oraz SPA Budowlani. W programie, walory 
uzdrowiskowo turystyczne prezentowali m.in.: Grzegorz Niezgo-
da burmistrz Szczawnicy, Jacek Zachwieja przewodnik beskidzki, 
Lucjan Malinowski współwłaściciel „Areny Narciarskiej”, Adam 
Rychtarczyk instruktor narciarstwa, Joanna Dulak ze „Stajni Bu-
kowinki”, Piotr Gąsienica, dyrektor MOK, Magdalena Polak SPA 
Budowlani oraz Bronisław Sarata i Artur Klimek – przedstawiciele 
karczmy Szlachtowskiej i U Polowacy. Gościnnie wystąpili rów-
nież znani aktorzy – Tomasz Kozłowicz (Blondynka, Na Wspólnej, 
Ekstradycja) oraz Teo Vafidis (Europa da się lubić, Teo-ria smaku).  
Podczas kilku wejść antenowych prezentowali oni atrakcje Szczaw-
nicy, Szlachtowej i Jaworek zachęcając do przyjazdu nie tylko w 
sezonie zimowym, ale również latem. 

„W ostatnich latach w Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworkach dwu-

krotnie zwiększyła się ilość gospodarstw prowadzących działalność 
noclegową, co było odpowiedzią na duży napływ turystów do na-
szych miejscowości . To dobry sygnał świadczący o rozwoju naszego 
uzdrowiska oraz jego skutecznej promocji. Staramy się prezentować 
nasze uzdrowisko jak najlepiej w ramach posiadanych środków bu-
dżetowych, zdając sobie jednak sprawę, że zawsze można więcej i 
skuteczniej. Dlatego właśnie zachęcamy wszystkie podmioty gospo-
darcze do współpracy  i wspólnej promocji Szczawnicy, Szlachtowej 
i Jaworek” – dodaje burmistrz Grzegorz Niezgoda.   

Budżet na 2013 rok 
dla Szczawnicy

Projekt budżetu jednostki samorządu te-
rytorialnego na kolejny rok budżetowy jest 
z reguły dokumentem wzbudzającym duże 
zainteresowanie mieszkańców i wywołu-
jącym dyskusje na temat aktualnej sytuacji 
każdego miasta, każdej gminy. Na ostatniej 
sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy w dniu 
31 grudnia, prawdopodobnie ostatniej sesji 
w starym roku w całym powiecie nowotar-
skim, został przyjęty budżet dla Szczawni-
cy. W porównaniu z samorządami: miasta 
Zakopanego, czy Nowego Targu dyskusja 
była raczej spokojna, emocji nie było wiele, 
a sam dokument został przyjęty jednogło-
śnie. W przypadku miasta Szczawnica jest 
to raczej sytuacja powtarzająca się co roku.

Plan dochodów przyszłorocznych jest na 
poziomie 29 mln 747 tys. zł, czyli znacznie 
niższy niż w latach ostatnich. Wpływ na to 
ma przede wszystkim mniejsza możliwość 
skorzystania ze środków zewnętrznych, któ-
re do tej pory były pozycją dominującą w 
dochodach Szczawnicy. Głównymi źródła-
mi dochodów są podatki wynoszące łącznie 
8 mln 867 tys. zł, subwencje z budżetu pań-
stwa planowane na kwotę 7 mln 54 tys. zł, 

oraz dochody związane z pomocą społeczną 
na kwotę 2 mln 538 tys. zł a przekazywane 
za pośrednictwem Wojewody Małopolskie-
go z budżetu państwa.

Przyszłoroczne wydatki zostały oszaco-
wane na kwotę 28 mln 293 tys. zł., a zna-
czącą kwotę stanowią wydatki inwestycyjne 
zaplanowane na kwotę 7 mln 705 tys. zł. 
Blisko 30 % środków finansowych przezna-
czonych na nowe przedsięwzięcia pozwala 
również budżet roku 2013 nazwać budżetem 
rozwojowym. Dużą pozycją w zakresie wy-
datków są spłaty wcześniej otrzymanych po-
życzek. W roku 2013 z tego tytułu na spłatę 
zaciągniętych zobowiązań przeznaczone 
zostanie 4 mln 336 tys. zł. Drugą pozycję 
w budżecie zajmuje kosztowna oświata – 6 
mln 617 tys. zł. 

Z przedsięwzięć planowanych na rok 
2013 należy wymienić długo planowaną 
budowę dwupoziomowego parkingu w Pie-
ninach, kompleksową przebudowę ulicy 
Brzeg z rozbudową sieci wodociągowej oraz 
kanalizacyjnej, modernizację dróg gmin-
nych na os. XX –lecia, czy drogi dojazdowej 
do parkingu pod kolejką i samego parkingu 
przy PKL. Szczawnica zyska również nowe 
oznakowanie turystyczne realizowane w 
ramach I etapu systemu międzynarodowej 
informacji. Planowane jest kontynuowanie 

prac związanych z dokumentacjami tech-
nicznymi ścieżek rowerowych do Jaworek, 
dokumentacją hali sportowej oraz planami 
zagospodarowania przestrzennego dla Ja-
worek, Szlachtowej, Szafranówki czy góry 
Jarmuta.

W przyszłym roku możemy również 
liczyć na atrakcyjny kalendarz imprez kul-
turalnych, gdyż na funkcjonowanie Miej-
skiego Ośrodka Kultury wpisano do budżetu 
kwotę 485 tys. zł.

- Plan budżetu na kolejny rok jest pla-
nem działania władz samorządowych. Taki 
wstępny plan został przyjęty na ostatniej se-
sji. Akcentuję, że jest to plan wstępny, w cią-
gu roku kalendarzowego ulegający ciągłym 
zmianom. W ostatnich latach były to zmiany 
zwiększające i mam nadzieję, że w tym roku 
też tak będzie. Dołożymy wszelkich starań, 
aby pozyskać dodatkowe środki finanso-
we. Jestem zadowolony z tego projektu, ale 
planowaliśmy więcej zamierzeń inwestycyj-
nych, do których jesteśmy przygotowani. Na 
takie działania jak – ochrona przeciwpowo-
dziowa potoku Grajcarek, polegająca na 
rozbudowie zabezpieczeń w górnym rejonie 
Grajcarka, planujemy pozyskać środki z fun-
duszu Wojewody, budowa mostu na potoku 
Sielskim w Szlachtowej wspólnie ze Staro-
stą, chcielibyśmy pozyskać środki budżetu 
państwa, realizacja schetynówki na Jawor-
kach, na którą pozyskaliśmy już 50% war-
tości, spróbujemy znaleźć środki w trakcie 
roku. Nasza sytuacja finansowa jest trudna, 
ale pod kontrolą, a nowym wyzwaniem jest 
realizacja inwestycji i dalszy rozwój z jed-
noczesną spłatą zobowiązań. Musimy my-
śleć długoterminowo, a duże środki finanso-
we będą nam jeszcze potrzebne w kolejnej 
perspektywie finansowej 2014-2020, gdzie 
planujemy kolejne przełomowe inwestycje i 
mamy dużą szansę na ich realizację, a wkład 
własny nie może stanowić przeszkody – bur-
mistrz miasta i gminy Szczawnica Grze-
gorz niezgoda. 


