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MARZEC 2009

O G Ł O S Z E N I A
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I ustny 

nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego 
o powierzchni  20,56 m2  na parterze w budynku przy ul. 
Zdrojowa 2 będącego własnością Miasta i Gminy Szczawnica 
znajdującego się na działce ewid. zmor. 1467/2 na okres 3 lat 
w terminie od 01.04.2009 r do 31.03.2012 r z przeznaczeniem 
na działalność usługowo – handlową.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca  2009 r  ( ponie-
działek) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica ul. Szalaya 103.

Cena wywoławcza czynszu 1.000,00 zł + 22 % VAT 
miesięcznie płatna do dnia 10-go każdego miesiąca.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-
dium w kwocie 200,00 zł na konto Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica Bank Spółdzielczy Krościenko n/D Nr 22 8817 
0000 2001 0000 0589 0106 do dnia 27.03.2009 r (piątek).

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby oraz ich peł-
nomocnicy, którzy zalegają z płatnościami czynszowymi w 
tutejszym Urzędzie tytułem najmu lub dzierżawy.

Do przetargu mogą przystąpić osoby legitymujące się do-
wodem wpłaty  wadium.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zali-

czone zostanie na poczet kwoty czynszu najmu, a w przypadku 
uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy w terminie do 
dnia 03.04.2009 r. wadium przepada na rzecz Miasta i Gminy 
Szczawnica .

Z warunkiem przetargu oraz projektem umowy można zapo-
znać się w referacie Gospodarki Nieruchomościami, Planowania 
Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Mia-
sta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103 pok. Nr 16 w godzinach 
pracy Urzędu , tel. (018) 262 22 03 w. 29.

Szczawnica, 25 lutego 2009 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, 
że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w terminie od 25 lutego 2009 
do 18.03.2009 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonych do :
1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat 

działki ewid. nr 2243/2 o powierzchni 553m2 położonej w 
Szczawnicy przy ul. Staszowa z przeznaczeniem na cele 
rolnicze.

JP/JG

Wszystkim wspaniałym, niepowtarzalnym Szczawniczankom 
oraz szanownym Paniom goszczącym czasowo 

w naszym mieście
 wiele radości życiowej, zadowolenia z siebie 

i swych bliskich, doskonałego zdrowia, 
satysfakcjonującej pracy, sukcesów osobistych 

i spełnienia najskrytszych marzeń

życzą z okazji Dnia Kobiet, 
którym oby stał się dla Was, 
Drogie Panie, każdy dzień

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
Grzegorz Niezgoda

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Kazimierz Zachwieja
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„Rehabilitacja i modernizacja sieci 
wodociągowej dla miasta Szczawnicy”

Uchwałą nr 93/09 Zarządu Województwa Małopol-
skiego z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie wyboru projek-
tów do dofinansowania w ramach działania 7.1 Gospo-
darka wodno – ściekowa Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-20013, projekt 
pod nazwą „Kompleksowa rehabilitacja i modernizacja 
sieci  kanalizacyjnej i wodociągowej dla uzdrowiska 
Szczawnica”, został wybrany do dofinansowania w pełnej 
wnioskowanej kwocie 6 131 407,00 PLN.

 Istotą projektu: „Rehabilitacja i modernizacja sieci 
wodociągowej dla miasta Szczawnicy”. jest zmoderni-
zowanie sieci w takim stopniu, aby możliwe było dalsze 
świadczenie usług w zakresie dostaw wody, oraz świad-
czenie w/w usług na możliwie najwyższym poziomie.

Obecna sieć wodociągowa jest nieszczelna i wyeksplo-
atowana. Straty wody w sieci sięgają 78%. Bardzo duże 
zróżnicowanie wysokościowe obszaru zaopatrzenia w 
wodę miasta, stwarza poważne zagrożenie powstawania 
nadmiernych ciśnień w sieci, uderzeń hydraulicznych i jej 
zapowietrzania oraz często prowadzi do rozszczelnienia 
rurociągów.

W ramach projektu zostanie zmodernizowanych 
15 993 m. sieci zewnętrznej i 13 517 m przyłączy. W 
ramach planowanego zakresu przeprowadzone zostaną 
prace remontowe, oraz wykonana będzie niezbędna 
rozbudowa sieci.

 W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla Miasta 
i Gminy Szczawnica na lata 2007-2013 gospodarka 
wodno-ściekową wskazana jest jako podstawowy 
problem Miasta.

Można wskazać następujące problemy sieci wodocią-
gowej w Szczawnicy:

•	 zły stan sieci wodociągowej spowodowany 
wiekiem tej sieci, trudnym terenem, skoka-
mi ciśnień wody,

•	 bardzo duże straty wody na poziomie 78%,

•	 deficytowość wodociągu spowodowana 
stratami wody,

•	 awaryjność sieci wodociągowej (41 awarii 
w2006 r.),

•	 kłopoty w zakresie zapewnienia ciągłości 
dostawy dobrej wody pitnej dla mieszkań-
ców Szczawnicy oraz turystów.

W związku z powyższym konieczna jest rehabilitacja 
i modernizacja sieci wodociągowej. Celem inwestycji 
jest zapewnienie mieszkańcom, turystom i kuracjuszom 
przebywającym na terenie miasta Szczawnica poprawnie 
działającej infrastruktury wodociągowej (infrastruktura 
wodna na wysokim poziomie) oraz zmniejszenie strat 
wody w sieci wodociągowej w tym mieście.

Projekt swym zakresem obejmuje remont i niezbędną 
wymianę starych, zdekapitalizowanych rur bez zmiany 
średnic oraz przebudowę (rozbudowę) sieci wodociągo-
wej - armatura w komorach redukcyjnych i hydroforni 
w wymienionych odcinkach ulic:

ul. Pienińska/Flisacka, ul. Główna („Wanda” i korty), 
ul. Pod Sadami, ul. Parkowa (od Willi „Marta”)- ul. So-
potnicka (zasilanie od SUW), ul. Kunie i Partyzantów, 
ul. Sopotnicka boczna, ul. Staszowa, ul. Szlachtowska 
boczna, ul. Zawodzie, ul. Brzeg, ul. Widok. ul. Główna 
(odc. Pod Sadami-Koci Zamek), ul. Wygon, ul. Ogrodo-
wa, ul. Kwiatowa, ul. Zielona, ul. Parkowa, ul. Szalaya 
(odc. Zdrojowa - Św, Krzyża), ul. Szalaya boczna I, ul. 
Szalaya boczna II, ul. Zdrojowa, ul. Kowalczyk i Plac 
Dietla, ul. Języki, ul. Języki (do Nawigator i Budowlani), 
ul. Kowalczyk do SUW, ul. Park Górny (od Plac Dietla), 
os. XX-lecia. os. Połoniny, ul. Św. Krzyża (odc. górny), 
ul. Św. Krzyża (odc. do SUW), ul. Sopotnicka, ul. So-
potnicka boczna, ul. Zawodzie, ul. Samorody, ul. Maćka 
zza Ławy, ul. Główna (wymiana przyłączy).
Poziom dofinansowania
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  - 
6 131 407,00 PLN – 65,68%
wkład własny gminy – 3 203 633,00 PLN – 34,32%

Zbiorcze zestawienie danych inwestycyjnych o projekcie

Rodzaj 
robót

Długość zewnętrznej 
sieci

Koszt zewnętrznej sieci 
(netto)

Długość przy-
łączy

Koszt przyłączy 
(netto)

Rehabilitacja 10 281 m 2 508 519 zł 10 750 m 2 515 500 zł

Rozbudowa 5 512 m 1 327 870 zł 3 116 m 729 144 zł

Suma 15 793 m 3 836 389 zł 13 866 m 3 244 644 zł
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Materializuje się plan 
doprowadzenia gazu ziemnego 

do Szczawnicy
 20 lutego br. miało miejsce w Szczawnicy kolejne spotkanie 

przedstawicieli Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjne-
go gazu z władzami samorządowymi Szczawnicy. Tym razem 
spotkanie dotyczyło sporządzenia dokumentacji i przyjęcia 
harmonogramu prac nad budową gazowej sieci rozdzielczej dla 
Szczawnicy w związku z planowanym rozpoczęciem rehabili-
tacji i modernizacji sieci wodociągowej. Władze samorządowe 
i inwestor sieci gazociągowej oraz projektanci dyskutowali jak 
zsynchronizować prace, aby przy ich realizacji jak najbardziej 
ograniczyć prace ziemne i w tym samym czasie kłaść rury gazo-
we i wodociągowe. Przedstawiciele inwestora zdecydowali się 
podzielić planowaną inwestycję na II etapy. Pierwszy obejmuje 
budowę gazowej sieci rozdzielczej w Szczawnicy, a drugi budo-
wę sieci dosyłowej ze Słopnic do Szczawnicy. W chwili obecnej 
prace projektowe i uzgodnienia przebiegu trasy gazociągu są 
bardzo daleko zaawansowane i wszystko wskazuje na to, że nic 
nie stanie na przeszkodzie, aby Szczawnica za 1,5- 2  lata miała 
po latach starań gaz ziemny.

Przypomnijmy, że sprawa gazyfikacji Szczawnicy oraz oko-
licznych gmin od wielu lat była przedmiotem zainteresowania 
kolejnych samorządów. Pierwsze plany zgazyfikowania Szczaw-
nicy, Krościenka, Czorsztyna pojawiły się już w 1997r., kiedy to 
wykonano nawet koncepcje gazyfikacji tego rejonu oraz przy-
gotowano założenia techniczno – ekonomiczne przedsięwzięcia. 
Niestety ze względu na olbrzymi koszt nie udało się przekonać 
inwestorów do realizacji tego przedsięwzięcia. W roku ubiegłym 
władze samorządowe Szczawnicy zainspirowane przez dużych 
gestorów bazy turystycznej,- którzy szukali alternatywnych dla 
koksu i węgla oraz oleju opałowego czynników grzewczych, 
- ponownie podjęły temat budowy gazociągu dla Szczawnicy. 
Pierwsze rozmowy były mało obiecujące, bowiem na przeszko-
dzie jak zwykle stały olbrzymie koszty przedsięwzięcia sięgające 
nawet 50 mln zł. W tej sytuacji władze samorządowe Szczawnicy 
zainteresowały inwestorów budową wydzielonej sieci gazowej 
na terenie Szczawnicy oraz budową stacji gazowej (terminalu) z 
której miałby być dostarczany gaz w formie skroplonej lub gaz 
propan – butan. Zainteresowanie tym projektem wyraziło kilka 
firm, które miały już doświadczenie w realizacji tego typy przed-
sięwzięć. Trzeba przyznać, że zainteresowanie tym tematem 
było spore, ale po przeliczeniu kosztów całego przedsięwzięcia 
okazało się, że nie będzie to przedsięwzięcie aż tak opłacalne dla 
mieszkańców Szczawnicy i szczawnickich firm jak to powszech-
nie sądzono. Dlatego władze samorządowe podjęły zarzucony 
przed laty pomysł budowy sieci gazowej dla gazu ziemnego.  
Kolejne wyjazdy burmistrzów do Warszawy, Tarnowa, Jasła 
doprowadziły do tego że realizacją przedsięwzięcia zaintereso-
wały się władze PGNiG,  które w rezultacie zdecydowały się 
na budowę przesyłowego kolektora gazowego ze Słopnic do 
Szczawnicy. Przewidywane inne rozwiązania np. gaz ze Słowacji 
nie wszedł w rachubę ze względu na mały przekrój rur. W chwili 
obecnej w końcowym etapie są uzgodnienia dokumentacji i 
uzgodnienia przebiegu trasy w terenie z gminami i właścicielami 
działek przez które przebiegać będzie sieć dosyłowa gazu. Jak 
wynika z wypowiedzi przedstawicieli inwestora, wszystko do 
chwili obecnej przebiega wyjątkowo sprawnie i nie ma żadnych 
zagrożeń co do przyjętych terminów realizacji przedsięwzięcia.  
Koszt przedsięwzięcia opiewa na kwotę ok. 45 mln. Najwięk-

szymi odbiorcami gazu w Szczawnicy będą na pewno obiekty 
hotelowe, turystyczne pensjonaty, a także odbiorcy indywidualni 
prowadzący kwatery. Nie ma co bowiem ukrywać, że gaz jest 
wciąż najwygodniejszym nośnikiem energii, a urządzenia do 
opalania są bezobsługowe co pozwala na zaoszczędzenie czasu 
i pieniędzy. Gaz wyeliminuje również kosztowne i uciążliwe 
(szczególnie w okresie zimowym) dostawy paliwa typu koks, 
węgiel, olej opałowy do szczawnickich obiektów. Gaz popłynie 
nie tylko do Szczawnicy; również leżące na jego trasie gminy 
takie jak: Kamienica, Ochotnica, Krościenko będą mogły z 
niego skorzystać. Niewątpliwie budowa gazociągu i sieci roz-
dzielczej gazu to skok cywilizacyjny dla miejscowości, które 
zostaną do niego podłączone. Przedstawiciele Karpackiego 
Operatora Sytemu Dystrybucyjnego w Tarnowie i Karpackiej 
Spółki Gazowniczej twierdzą, że od realizacji tej inwestycji już 
nie ma odwrotu.

Sekretarz Miasta i Gminy
Tomasz Hurkała

Spotkanie Burmistrza Szczawnicy 
z przedsiębiorcami

 
W Hotelu Solar Spa w Szczawnicy, dnia 26 lutego 2009r. 

odbyło się spotkanie Burmistrza - Grzegorza Niezgody z 
przedstawicielami szczawnickich instytucji oraz z przedsię-
biorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie 
naszej miejscowości.

W spotkaniu oprócz przedstawicieli lokalnego biznesu 
uczestniczyły również osoby spoza Szczawnicy, które na 
przestrzeni ubiegłego roku współpracowały ze szczawnickim 
samorządem w zakresie podejmowanych działań gospo-
darczych oraz społeczno-kulturalnych, a także radni Rady 
Miejskiej w Szczawnicy oraz kilku członków organizacji 
pozarządowych.

 Burmistrz pełniąc funkcję gospodarza spotkania, powitał 
zgromadzonych gości oraz podziękował im za okazane w 
ubiegłym roku wsparcie nie tylko finansowe, ale również 
rzeczowe i merytoryczne. 

 Spotkanie uświetnił program artystyczny w wykonaniu p. 
Leszka Benke, który zaprezentował w formie monodramu jedną 
z najważniejszych polskich powieści ostatniego półwiecza 
–„Konopielkę” Edwarda Redlińskiego, której akcja rozgrywa 
się w połowie XX wieku w odciętej od świata wsi Taplary na 
Białostocczyźnie.

 Po części oficjalnej, wszyscy zostali zaproszeni na poczę-
stunek, a następnie w kuluarach uczestniczący w spotkaniu 
goście mieli okazję do wymiany swoich poglądów.

 Anna Szczepaniak
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Uchwały Rady Miejskiej w Szczaw-
nicy podjęte podczas 34 sesji w dniu 
18 lutego 2009r:

Uchwała Nr XXXIV/246/09 
w sprawie wygaśnięcia mandatu 
radnego.

§  �
Stwierdza się wygaśnięcie mandatu 
radnego Wiesława Króla wskutek pi-
semnego zrzeczenia się mandatu.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczaw-
nica.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

Uchwała  XXXIV/247/09
sprawie: zmian w Uchwale Budże-
towej Miasta i Gminy Szczawnica 
na rok 2009 Nr XXXII/235/08 Rady 
Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 
grudnia 2008  roku i budżecie miasta 
i gminy na rok 2009

§ �
1. Dokonuje się zwiększenia docho-
dów budżetowych Miasta i Gminy 
Szczawnica na rok 2009  o kwotę zł: 
150.000 zgodnie z załącznikiem nr 1 
do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia wy-
datków budżetowych Miasta i Gminy 
Szczawnica na rok 2009 o kwotę zł: 
150.000  zgodnie z załącznikiem nr 2 
do niniejszej uchwały.

§ 2
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 
6 do Uchwały Budżetowej Miasta i 
Gminy Szczawnica na rok 2009 Nr 
XXXII/235/08 Rady Miejskiej w 
Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2008 roku 
poprzez zastąpienie go załącznikiem Nr 
3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4
Uchwała  wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopol-
skiego. 

Uchwała Nr XXXIV/248/09 
w sprawie upoważnienia Kierownika 
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Szczawnicy do załatwia-
nia indywidualnych spraw  z zakresu 
administracji publicznej.

§  �
Upoważnia się Kierownika Miejsko 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Szczawnicy do podejmowania wobec 
dłużników alimentacyjnych działań, 
o których mowa w ustawie z dnia 7 
września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 
2007 r. Nr 192 poz. 1378 z późn. zm.) 
oraz w ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. 
o udostępnianiu informacji gospodar-
czych (Dz. U. Nr 50 poz. 424 z późn. 
zm.).

§  2
Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczaw-
nica.

§  3
uchwałą wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

Informacja do uchwał Rady Miejskiej podjętych na 
XXXIV zwyczajnej sesji w dniu 18 lutego 2009 roku. 

Nr XXXIV/246/09 w sprawie wygaśnięcia mandatu 
radnego. 

W dniu 2 lutego 2009 roku Pan Wiesław Król złożył pisemne 
zrzeczenie się mandatu radnego Rady Miejskiej w Szczawni-
cy, w trybie przewidzianym w ustawie z 16 lipca 1998 roku 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw. 

Ustawa stanowi, że wygaśnięcie mandatu radnego na-
stępuje (między innymi) wskutek pisemnego zrzeczenia się 
mandatu.

Wygaśnięcie mandatu radnego w przypadku zrzeczenia się 
mandatu (a także w kilku innych przypadkach przewidzianych 
ustawą) stwierdza rada gminy w drodze uchwały, najpóźniej 
w trzy miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia man-
datu.

Rada Miejska, szanując decyzję radnego oraz spełniając 
wymóg ustawy, podjęła uchwałę o wygaśnięciu mandatu.

Uchwała, zgodnie z procedurą ustaloną w ustawie, została 
niezwłocznie przesyłana Wojewodzie i Komisarzowi Wybor-
czemu. 

Ustawa Ordynacja wyborcza ustala dalszy tok postępowania, 
tj. wybory uzupełniające, które odbędą się na zasadach przyję-
tych dla wyborów rad gmin, w ciągu trzech miesięcy od daty 
stwierdzenia przez Radę wygaśnięcia mandatu.

Termin wyborów i kalendarz wyborczy ustali Wojewoda 
w drodze zarządzenia. 

Nr XXXIV/247/09 w sprawie zmian w Uchwale Bu-
dżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2009 Nr 
XXXII/235/08 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 
grudnia 2008 roku i budżecie miasta i gminy na rok 
2009. 

Zmiany budżetowe wprowadzone uchwałą dotyczą wy-
łącznie wydatków inwestycyjnych. Zwiększenie dochodów 
i wydatków budżetowych następuje poprzez wprowadzenie 
przyznanej Szczawnicy dotacji celowej z budżetu państwa na 
usuwanie skutków powodzi. W wydatkach majątkowych bu-
dżetu, w pozycji 8 zostało wprowadzone dodatkowe zadanie, 
planowane z udziałem środków z dotacji (ul. Staszowa). 

Również w wydatkach majątkowych, w pozycji 7 został 
zabezpieczony wkład własny miasta i gminy na zadanie  
przebudowa drogi gminnej w Szlachtowej. Wniosek o środki 
na to zadanie zostanie złożony do programu realizowanego 
przez Urząd Marszałkowski.

Nr XXXIV/248/09 w sprawie upoważnienia Kierow-
nika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Szczawnicy do załatwiania indywidualnych spraw z 
zakresu administracji publicznej.

Uchwała spełnia wymóg formalny dla realizacji przez 
MGOPS procedur związanych ze świadczeniami alimenta-
cyjnymi, w tym zwłaszcza ściąganiem zadłużeń z tego tytułu.  
Podejmując uchwałę, Rada wskazała i upoważniła Kierow-
nika MGOPS do wykonywania tych działań.  
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Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXXIV/247/09
z dnia  18 lutego 2009  r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA I GMINY SZCZAWNICA W 2009 ROKU

Lp

Wyszczególnienie Dział Rozdział § Kwota w zł
1

2 3 4 5 6
I. WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETO-

WYCH RAZEM:                                            w tym:       21 200 569
A. 

Wydatki na inwestycje jednoroczne razem:       20 960 569
� Kompleksowa rehabilitacja i modernizacja sieci kanalizacyjnej 

i wodociągowej dla uzdrowiska Szczawnica 400 40002 6050 1 234 990
2 Rozbudowa i modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody dla 

Miasta Szczawnica z elementami ochrony środowiska 400 40002   7 706 606
 

z tego: wydatki sfinansowane dotacją rozwojową     6058 3 744 639
 

z tego: wydatki stanowiące udział własny     6059 3 961 967
3 Przebudowa odcinka drogi powiatowej K1636 Krościenko - 

Szczawnica (pomoc finansowa) 600 60014 6620 700 000
4

Budowa promenady uzdrowiskowej 600 60016 6050 300 000
5

Rewitalizacja centrum wsi Jaworki 600 60016 6050 200 000
6 Przebudowa węzła komunikacyjnego kierującego ruch do przej-

ścia granicznego Polsko - Słowackiego 600 60016 6050 360 000
7 Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Szlachtowej Nr 

364851K w km 0+000 do 0+820 600 60016 6050 250 000
8 Odbudowa i modernizacja dróg gminnych po rehabilitacji sieci 

wodno-kanalizacyjnej 600 60016 6050 780 000
9

Odbudowa dróg dojazdowych od pól 600 60017 6050 30 000
10

Odbudowa drogi i korpusu ul. Staszowa w Szczawnicy 600 60078 6050 180 000
�� Remonty budynków wielomieszkaniowych komunalnych (w 

ramach wspólnot mieszkaniowych)
700 70004 6050 70 000
700 70005 6050 9 000

12

Wykonanie toalet w komunalnych budynkach mieszkalnych 700 70005 6050 10 000
13

Budowa budynku socjalnego dla społeczności romskiej 700 70095 6050 90 000
14 Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Jawo-

rek i Szlachtowej (opracowanie podkładów mapowych) 710 71004 6050 126 624
15

Budowa cmentarza komunalnego (kontynuacja prac) 710 71035 6050 20 000
16

Termoizolacja budynku SP 3 w Szlachtowej 801 80101 6050 50 000
17 Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odna-

wialnych źródeł energii przy odbiorców indywidualanych i 
zbiorowych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica z użyciem 
instalacji solarnych 900 90005 6050 8 400 000

18 Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Szczawnicy 921 92195 6050 110 349

19

Budowa boisk sportowych 926 92605 6050 333 000
B.

Rezerwa na wydatki inwestycyjne 758 75818 6800 240 000

R A Z E M 21 200 569
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Za cznik Nr 1
do Uchwa y Nr XXXIV/247/09

z dnia 18 lutego 2009 r

D O C H O D Y

Dzia Tre Zwi kszenia Zmniejszenia
1 2 3 4

600 Transport i czno 150 000
z tego: dochody maj tkowe 150 000
w tym: dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na 
realizacj  inwestycji i zakupów inwestycyjnych w asnych
gmin 150 000

150 000

„Moje boisko – Orlik 2012” 

w Szczawnicy
Uchwałą Nr XXIX/415/09 z dnia 23 lutego 2009 roku Sej-

mik Województwa Małopolskiego udzielił Miastu i Gminie 
Szczawnica pomocy finansowej na realizację w 2009 roku 
Programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” zakłada budowę 
ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk spor-
towych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej 
gminie na terenie całego kraju. Głównym założeniem pro-
gramu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej 
infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania 
sportu, niezależnie od statusu majątkowego czy pozycji 
społecznej.

W ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” plano-
wane jest utworzenie kompleksu boisk sportowych wraz z 
zapleczem w skład, których wchodzą: 

• boisko piłkarskie - o wymiarach 30m x 62m (pole gry 
26m x 56m), o nawierzchni ze sztucznej trawy, ogrodzone 

do wysokości 4m wraz z piłko – chwytem o wysokości 
5m; 

• boisko wielofunkcyjne - przeznaczone do piłki koszy-
kowej i piłki siatkowej o wymiarach 19,10m x 32,10m, z 
nawierzchnią poliuretanową, ogrodzone do wysokości 4 
m;

• zaplecze boiska – obejmujące: pomieszczenie gospo-
darza obiektu i trenera środowiskowego, magazyn sprzętu 
gospodarczo – sportowego, szatnie oddzielnie dla każdej 
płci lub drużyny oraz zespół higieniczno – sanitarny;

Średni koszt budowy jednego kompleksu sportowego, 
przy przeciętnych warunkach gruntowo - terenowych wy-
nosi ok. 1.300.000 zł brutto w skali kraju. 

Finansowanie kosztów budowy kompleksu sportowego 
odbywać się będzie z następujących źródeł: 

1. Środki z budżetu Państwa – w wysokości 333 000 zł, 
nie więcej jednak niż 33% wartości inwestycji. 

 
2. Środki z budżetu województwa – w wysokości 333 000 
zł, nie więcej jednak niż 33% wartości inwestycji. 

3. Pozostałe środki finansowe na realizację inwestycji 
zabezpieczone zostaną przez Miasto i Gminę Szczawnica.

Anna Szczepaniak

Wiosenne porządki
Okres wiosenny to zwykle czas po-

rządków naszych posesji po długiej 
zimie. Znajdujemy wówczas wiele rze-
czy, które przykryte białym puchem nie 
były widoczne do tej pory i nie raziły 
w oczy gospodarzy jak i przechodniów. 
Porządkując nasze posesje pamiętajmy 
jednak o bezwzględnym zakazie pa-
lenia niepotrzebnych śmieci oraz traw 
jak również podrzucania ich do koszy 
miejskich rozmieszczonych po całej 
Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworkach. 
Zachowania takie, niezgodne z pra-

wem a zwłaszcza dobrym obyczajem, 
będą natychmiast surowo karane przez 
kontrolujących zwłaszcza w tym cza-
sie funkcjonariuszy Straży Miejskiej. 
Zgodnie z regulaminem utrzymania 
czystości w Mieście i Gminie Szczaw-
nica, każdy podmiot gospodarczy oraz 
gospodarstwo domowe powinno m.in. 
być zaopatrzone w urządzenia do gro-
madzenia odpadów komunalnych, któ-
re w wyznaczonych dniach miesiąca 
odbierane są przez Miejski Zakład Go-
spodarki Komunalnej w Szczawnicy po 
podpisaniu stosownej umowy. Umowę 
z jakimkolwiek zakładem wywożącym 

odpady komunalne z danej posesji po-
winien posiadać każdy właściciel swo-
jej nieruchomości. Przypomnijmy, iż 
na terenie całej Gminy Szczawnica pro-
wadzona jest selektywna zbiórka odpa-
dów, które odbierane są w każdy pierw-
szy wtorek miesiąca. Tych, którzy do 
tej pory nie podpisali jeszcze umowy o 
wywóz śmieci, zachęcamy do szybkie-
go uregulowania tej kwestii w siedzibie 
MZGK w Szczawnicy. 

Sekretarz Miasta i Gminy
Tomasz Hurkała



7

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

W dniu 25 lutego 
2009 r. w sali ob-
rad Remizy OSP w 
Szczawnicy, przy ul. 
Szalaya 84 odbyło 
się VII Forum Orga-
nizacji Pozarządo-
wych. W spotkaniu 
zorganizowanym 
przez Burmistrza 
Szczawnicy – Grze-
gorza Niezgodę, uczestniczyli przedstawiciele organizacji 
pozarządowych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica oraz pracownicy tut. urzędu.

Całe spotkanie podzielone zostało na dwie części. Pierwszą 
z nich rozpoczął Sekretarz Miasta i Gminy – Tomasz Hurkała, 
który przywitał wszystkich przybyłych na tegoroczne forum 
gości, zaprezentował zebranym harmonogram spotkania, a 
także przedstawił sprawozdanie z realizacji ubiegłorocznego 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, ze 
szczególnym uwzględnieniem otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych. 

Kolejnym punktem programu były warsztaty szkoleniowe 
nt. „Jak organizacje pozarządowe mogą wykorzystać środki 
z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój własny i 
realizację celów statutowych”. Warsztaty przeprowadzone 
zostały przez ekspertów z firmy Pro Union Polska z Warszawy, 
zajmującej się tworzeniem i realizacją projektów dofinansowa-
nych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), szkoleniem 
z zakresu wielu obszarów tematycznych oraz wdrażaniem 
systemów zarządzania.

W ramach drugiej części spotkania przedstawiciele szczaw-
nickich organizacji pozarządowych opracowali przedmiotowy 
zakres obszarów współpracy oraz listę zadań priorytetowych 
na 2009 rok, które uwzględnione zostaną w Programie Współ-
pracy Samorządu Miasta i Gminy Szczawnica z Organizacjami 
Pozarządowymi.

W opracowanym przez organizacje pozarządowe projekcie 
tegorocznego programu współpracy, który w marcu br. przed-
łożony zostanie do zaopiniowania merytorycznym Komisjom 
Rady Miejskiej w Szczawnicy, odzwierciedlenie znalazły 
następujące obszary współpracy oraz zadania priorytetowe.

Zakres przedmiotowy współpracy na rok 2009 obejmuje 
obszary:

1. Pomocy społecznej – w tym działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych i starszych oraz działania na rzecz 
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 
a także wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

2. Ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględ-
nieniem profilaktyki  i przeciwdziałania alkoholizmowi,

3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
4. Edukacji, oświaty i wychowania,
5. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzie-

ży,
6. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
7. Porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa 

i ochrony ludności,
8. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
9. Działalności wspomagającej szkoleniowo i informa-

cyjnie organizacje pozarządowe,
10. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywa-
telskiej i kulturowej,

11. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych.

Lista zadań priorytetowych na 2009 rok:
1) Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży 

(kółka zainteresowań, świetlice, kluby itd.),
2) Zwiększenie dostępności obiektów sportowych i rekre-

acyjnych dla dzieci i młodzieży,
3) Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i 

sportu, organizowanie imprez sportowych,
4) Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i tradycji np.: (organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu 
artystycznego i twórczości ludowej, organizacja festiwali, 
konkursów, przeglądów plenerów, warsztatów wystaw arty-
stycznych i historycznych, spektakli teatralnych, itp.),

5) Organizacja międzypokoleniowych spotkań i imprez 
integracyjnych, aktywizacja osób starszych i niepełnospraw-
nych,

6) Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu 
dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych i niepełnospraw-
nych,

7) inicjowanie działań na rzecz powstania mieszkań chro-
nionych dla osób niepełnosprawnych,

8) promocja zatrudnienia oraz integracji zawodowej i spo-
łecznej osób niepełnosprawnych,

9) Przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez m.in. 
programy profilaktyczne,

10)Wspieranie przedsięwzięć w zakresie podejmowanych 
działań na rzecz kontaktów i współpracy międzynarodowej,

11) Wspieranie przedsięwzięć ekologicznych,
12) Podnoszenie kwalifikacji członków organizacji poza-

rządowych poprzez organizacje szkoleń, kontynuacja formy 
spotkań Forum Organizacji Pozarządowych,

13) Współdziałania w realizacji zadań z zakresu porządku 
publicznego, bezpieczeństwa oraz ratownictwa i ochrony 
ludności (np.: OSP, GOPR),

14) Promocja Miasta i Gminy Szczawnica
15) Transport uczniów niepełnosprawnych i opieka nad nimi 

w czasie przewozu do placówek oświatowych,
16) Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu miasta i gminy 

Szczawnica. 

Anna Szczepaniak
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KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ 
DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ 

NA TERENIE MIASTA SZCZAWNICA
2008/2009

Podczas zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy, 
która odbyła się dnia 18 lutego 2009 r. wręczone zostały przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica – Grzegorza Niezgodę 
i Przewodniczącego Rady Miejskiej – Kazimierza Zachwieję 
dyplomy i czeki pieniężne dla laureatów „Konkursu na naj-
ładniejszą dekorację świąteczną na terenie miasta i gminy 
Szczawnica 2008/2009”.

Przed przystąpieniem do ogłoszenia oficjalnych wyników 
Burmistrz Miasta i Gminy – Grzegorz Niezgoda przedstawił 
założenia organizowanego cyklicznie konkursu świątecznego 
oraz przybliżył procedurę postępowania konkursowego.

W dniu 15 stycznia 2009 r. został rozstrzygnięty, ogłoszony 
przez Burmistrza Miasta i Gminy - „Konkurs na najładniejszą 
dekorację świąteczną na terenie Miasta Szczawnica w roku 
2008/2009”.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach:
I     kategoria – sanatoria, zakłady pracy, placówki gastro-

nomiczne oraz handlowe, 
II kategoria – właściciele budynków prywatnych /bez dzia-

łalności handlowej i gastronomicznej/.

Oceny dekoracji świątecznych dokonywała Komisja Kon-
kursowa w składzie:

•	jeden przedstawiciel Komisji Edukacji i Spraw Społecz-
nych Rady Miejskiej

•	jeden przedstawiciel Klubu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych Koło „Pieniny”

•	dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Szczaw-
nica

•	 jeden przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury i 
Sportu

Członkowie Komisji Konkursowej w okresie od 24 grudnia 
2008 r. do 12 stycznia 2009 r. dokonywali oceny dekoracji 
świątecznych, a w dniu 07 stycznia 2009 r. odbyło się spotkanie 
wyjazdowe, podczas którego wytypowane zostały do udziału w 
przedmiotowym konkursie obiekty mieszkalne, a także zakłady 
pracy, placówki gastronomiczne oraz handlowe.

Komisja dokonując oceny poszczególnych obiektów 
przydzielała od  1-10 punktów za: efekt świetlny, elementy 
dekoracji oraz pomysłowość.

W tegorocznej edycji konkursu przewidziane zostały na-
grody pieniężne:

I kategoria:  Ogółem 2.000,00 zł
sanatoria, zakłady pracy, placówki gastronomiczne oraz 

handlowe

I miejsce  1.000,00 zł
II miejsce     600,00 zł
III miejsce     400,00 zł

II kategoria:  Ogółem 3.000,00 zł
właściciele budynków prywatnych (nie prowadzący 

działalności handlowej i gastronomicznej)

I miejsce  1.200,00 zł
II miejsce     700,00 zł
III miejsce     500,00 zł
IV miejsca    300,00 zł
IV miejsce    300,00 zł

LISTA LAUREATÓW KONKURSU 
NA NAJŁADNIEJSZĄ DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ 

NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

KATEGORIA I
I miejsce 
Przedsiębiorstwo „Uzdrowisko Szczawnica S.A.”, ul. 

Zdrojowa 26
II miejsce 
Pani Elżbieta Czaja - Sklep Wielobranżowy „Trzy Korony”, 

ul. Główna 59
III miejsce 
Pani Mariola Węglarz – Karczma Pienińska, ul. Główna 

240
 

KATEGORIA II
I miejsce 
Państwo Małgorzata i Stanisław Błażusiak, Jaworki 
II miejsce 
Państwo Joanna i Mariusz Kaczorowscy, Jaworki 
III miejsce 
Państwo Bożena i Jerzy Mastalscy, ul. Jana Pawła II, 

Szlachtowa
IV miejsce 
Państwo Helena i Józef Hamerscy, ul. Samorody 
IV miejsce 
Państwo Elżbieta i Janusz Mężyk, ul. Główna   

Anna Szczepaniak


