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Szanowni Państwo,  

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym po raz 

pierwszy mam przyjemność przedstawić Państwu „Raport o stanie Miasta i Gminy 

Szczawnica”, za rok 2018.  

Opracowany materiał omawia wszystkie 

ważne dla Szczawnicy obszary. We wstępie 

możecie Państwo przeczytać np. na temat 

demografii w naszej gminie.  W rozdziałach 

poruszona jest tematyka finansów gminy, kultury 

i sportu, bezpieczeństwa, administracji, oświaty, 

polityki społecznej, ochrony środowiska, mienia 

komunalnego, gospodarki wodno-ściekowej, 

działań inwestycyjnych oraz wykonania uchwał 

Rady Miejskiej.  

Serdecznie zapraszam do lektury. 
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WSTĘP  

Szczawnica jest gminą miejsko - wiejską w województwie małopolskim, w powiecie 

nowotarskim, położona na pograniczu Beskidów Zachodnich i Pienin, nad potokiem 

Grajcarkiem. Na terenie Miasta i Gminy Szczawnica funkcjonuje pięć jednostek 

pomocniczych, z których dwie znajdują się na terenie wsi (Sołectwo Jaworki i Sołectwo 

Szlachtowa), a pozostałe trzy na terenie miasta (Osiedla: Szczawnica Wyżna, Szczawnica 

Centrum i Szczawnica Niżna).  

Całkowita powierzchnia to 87,89 km2 z czego część miejska to 32,90km2 sołectwo 

Szlachtowa to 19,76km2 i sołectwa Jaworki - 35,23 km2 . 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_nowotarski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_nowotarski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Beskidy_Zachodnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pieniny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grajcarek
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RODZIAŁ I - DEMOGRAFIA 

Szczawnicę w roku 2018 zamieszkiwało 7 242 osoby (stan na 31.12.2018), co stanowi 

zaledwie ok. 3,93% ludności powiatu nowotarskiego i ok. 0,22% ludności województwa 

małopolskiego. Na dzień 31.12.2018 r. miasto Szczawnicę zamieszkiwało 5764 mieszkańców, 

w tym 3006 kobiet i 2758 mężczyzn, wieś Jaworki 563 mieszkańców, w tym 279 kobiet i 284 

mężczyzn i wieś Szlachtowa 915 mieszkańców, w tym 453 kobiet i 462 mężczyzn. Na 

przełomie roku liczba mieszkańców gminy Szczawnica zmalała o 28 osób. 

Wskaźnik gęstości zaludnienia jest stosunkowo niski i wynosi 82 osób/km2 dla całej 

gminy, w tym dla miasta 175 osób/km2, zaś dla obszarów wiejskich zaledwie 27 osób/km2,  

w tym dla wsi Jaworki 29 osób/km2 i dla wsi Szlachtowa 26 osób/km2. Szczawnica – 

zważywszy na liczbę ludności jest jedną z najsłabiej zaludnionych gmin powiatu 

nowotarskiego. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,6 lat i jest porównywalny do średniego 

wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku 

mieszkańców całej Polski.  

Mieszkańcy gminy Szczawnica zawarli w 2018 roku 46 małżeństw.  

 W 2018 roku w mieście i gminie Szczawnica urodziło się 57 dzieci, w tym 45,0% 

dziewczynek i 55,0% chłopców. W Szczawnicy urodziło się 39 dzieci w tym 20 chłopców  

i 19 dziewczynek, w Jaworkach 6 dzieci w tym 4 chłopców i 2 dziewczynki i Szlachtowej  

12 dzieci w tym 6 chłopców i 6 dziewczynek. 

W 2018 roku w mieście i gminie Szczawnica zmarło 62 mieszkańców w tym 60,0% 

mężczyzn i 40,0% kobiet. W mieście Szczawnic zmarły 52 osoby w tym 32 mężczyzn  

i 20 kobiet, w Jaworkach 5 osób w tym 3 mężczyzn i 2 kobiety i w Szlachtowej 5 osób w tym 

4 mężczyzn i 1 kobieta. 

Na 1000 ludności gminy Szczawnica przypada 8,6 zgonów.   

Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do 

liczby zgonów wynosi 0,92. 

W 2018 roku zarejestrowano 115 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 139 

wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Szczawnica  

-24.  

60,9% mieszkańców gminy Szczawnica jest w wieku produkcyjnym. Dane statystyczne 

wieku produkcyjnego dla poszczególnych miejscowości kształtują się następująco:  

- dla miasta Szczawnica 60.9 % co odpowiada 3468 osobom w tym 1876 mężczyzn  

i 1592 kobiet 

- dla wsi Jaworki 67% co odpowiada 377 osobom w tym 207 mężczyzn i 170 kobiet 

- dla wsi Szlachtowa 61,5% co odpowiada 563 osobom w tym 307 mężczyzn i 256 

kobiet. 

Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (0-17 r.ż) dla gminy Szczawnica wynosi 1452 

osoby  w tym 722 mężczyzn i 730 kobiet, co stanowi 20,0%, a 19,1% mieszkańców jest  
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w wieku poprodukcyjnym. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym tj. kobiety po 60 roku życia  

i mężczyźni po 65 roku życia dla gminy Szczawnica wynosi 1383 z czego 1189 osób stanowią 

mieszkańcy Szczawnicy a pozostałą liczbę 123 mieszkańcy wsi Jaworki i Szlachtowa. 
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ROZDZIAŁ II – FINANSE 

 

STAN FINANSÓW MIASTA  I GMINY SZCZAWNICA  

W roku budżetowym 2018 zanotowano zwiększone wykonanie dochodów oraz 

wydatków w porównaniu do planu pierwotnego. Wykonanie dochodów wyniosło 127,62% 

planu początkowego (w tym 113,45% wykonanie dochodów bieżących i 288,52% dochodów 

majątkowych). Wykonanie wydatków wyniosło 134,49% planu początkowego (w tym 

112,95% wykonanie wydatków bieżących i 369,45% wydatków majątkowych). 

Budżet Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2018 zamknął się deficytem w kwocie 

151 721,35 zł. Nadwyżka operacyjna rozumiana jako nadwyżka dochodów bieżących nad 

wydatkami bieżącymi wyniosła 2 785 486,83 zł, natomiast nadwyżka środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń 

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniosła  

1 302 223,17 zł. 

Przychody roku 2018 zostały zrealizowane w wysokości 2 237 419,49 zł i pochodziły  

z wolnych środków rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym.  

Rozchody w wysokości 783 474,97 zł zostały przeznaczone na: 

• wykup obligacji komunalnych w wysokości 200 000 zł (DNB); 

• spłatę II raty pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 458 674,97 zł; 

• spłatę II raty pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 70 800 zł; 

• udzielenie pożyczki w wysokości 54 000 zł OSP w Szczawnicy. 

 

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie głównych pozycji budżetowych roku 2018 

uwzględniając plan początkowy, końcowy oraz ich ostateczne wykonanie. 

Tabela 1 GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA W 2018 ROKU 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan początkowy Plan końcowy Wykonanie 

A DOCHODY OGÓŁEM (A.1+A.2) 30 286 874 zł 38 653 524,27 zł 33 745 768,71 zł 

A.1 DOCHODY BIEŻĄCE 27 834 874 zł 31 578 962,27 zł 31 878 200,33 zł 

A.2 DOCHODY MAJĄTKOWE 2 452 000 zł 7 074 562,00 zł  1 867 568,38 zł 

B WYDATKI OGÓŁEM (B.1+B.2) 30 283 672 zł 40 728 972,30 zł 33 897 490,06 zł 

B.1 WYDATKI BIEŻĄCE 27 740 774 zł 31 334 211,30 zł 29 092 713,50 zł 

B.2 WYDATKI MAJĄTKOWE 2 542 898 zł 9 394 761,00 zł 4 804 776,56 zł 

C NADWYŻKA / DEFICYT [A-B] 3 202 zł -2 075 448,03 zł -151 721,35 zł 

D PRZYCHODY 2 873 103,52 zł 4 976 553,55 zł 2 237 419,49 zł 

D.1 KREDYTY I POŻYCZKI 2 873 103,52 zł 2 685 134,06 zł 0,00 zł 

D.2 
WOLNE ŚRODKI NA 

RACHUNKU BIEŻĄCYM 0 zł 2 237 419,49 zł 2 237 419,49 zł 



Raport o stanie Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2018 

 

8 

 

D.3 
SPŁATA UDZIELONYCH 

POŻYCZEK 0 zł 54 000,00 zł 0,00  zł  

E ROZCHODY 2 876 305,52 zł 2 901 105,52 zł 783 474,97 zł 

E.1 
WYKUP OBLIGACJI, SPŁATA 

KREDYTÓW I POŻYCZEK 2 876 305,52 zł 2 847 105,52 zł  729 474,97 zł 

E.2 UDZIELONE POŻYCZKI 0 zł 54 000,00 zł 54 000,00 zł 

 

W 2018 roku Miasto i Gmina Szczawnica udzieliło jedną pożyczkę z budżetu nie 

udzielało natomiast nowych poręczeń i gwarancji poza już istniejącymi, zaplanowanymi 

w rozdziale 75704. Wielkość zobowiązań niewymagalnych z tytułu poręczeń i gwarancji na 

dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi: 492 243,19 zł – na rzecz PPK Nowy Targ z tytułu 

zabezpieczenia zaciągniętej pożyczki w latach poprzednich na zadania w zakresie gospodarki 

ściekowej gminy. 

Zobowiązania Miasta i Gminy Szczawnica na koniec roku 2018 wyniosły 

21 359 974,66 zł (63,30 % uzyskanych dochodów ogółem). 

W skład posiadanych zobowiązań dłużnych wchodzą: 

• obligacje komunalne na kwotę 8 800 000 zł wyemitowane przez DNB Bank 

Polska S.A. na zadania w zakresie infrastruktury komunalnej (realizowanych przy 

udziale środków pochodzących z UE i budżetu państwa oraz na pokrycie 

deficytu); 

• kredyty na kwotę 8 650 000 zł zaciągnięte w Pienińskim BS w Krościenku na 

udział własny w inwestycjach (projektach i programach współfinansowanych  

z środków pochodzących z UE i pokrycie deficytu); 

• kredyt na kwotę 2 000 000 zł zaciągnięty w Mikołowskim Banku Spółdzielczym 

na spłatę posiadanych zobowiązań; 

• kredyt na kwotę 1 775 000 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie 

na spłatę posiadanych zobowiązań; 

• pożyczka w wysokości 117 630,55 zł zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Rozbudowa systemu 

wodno-kanalizacyjnego Szczawnicy i Spišská Belá jako element ochrony 

środowiska i budowania wspólnej oferty turystycznej” - projekt 

współfinansowany z środków pochodzących z UE. 

Ponadto Miasto i Gmina Szczawnica posiada zobowiązania na rzecz Idea Bank z tytuły 

leasingu finansowego w wysokości 17 344,11 zł w związku z zakupem samochodu dla Straży 

Miejskiej. 

Obsługa pożyczek i kredytów w 2018 roku zamknęła się kwotą 717 097,79 zł.  

W porównaniu do roku 2017 koszty obsługi zadłużenia spadły o 23 295,41 zł (o 3,25 %) wynika 

to ze spłaty zadłużenia jak również z wyjątkowo niskich stóp procentowych. Sytuacja ta niesie 

jednak również pewne zagrożenia, w przypadku odwrócenia się tendencji na rynku 

kredytowym koszty obsługi zadłużenia mogą znacznie wzrosnąć. 
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Zgodnie z planowanym w Wieloletniej Prognozie Finansowej harmonogramem spłat 

zadłużenia obciążenia finansowe z tego tytułu będą występować do roku 2031 i kształtować się 

w przedziałach od 1 050 000 zł do 2 000 000 zł rocznie.  

1. DOCHODY 

W strukturze dochodów gminy obserwujemy trzy dominujące grupy. Pierwszą stanowią 

subwencje i dotacje bieżące, które w latach 2014-2018 stanowiły średnio 46,49 % wszystkich 

dochodów. Drugą grupą są dochody bieżące własne, z przeciętnym średnim udziałem 

wynoszącym 41,87 % dochodów ogółem. Razem obie te grupy tworzą w całości dochody 

bieżące, które łącznie w wymienionym okresie stanowiły średnio 88,36 % dochodów ogółem. 

Pozostałe 11,64 % stanowią dochody majątkowe (dotacje na inwestycje oraz w niewielkim 

stopniu sprzedaż majątku).  

W tabeli 2 przedstawiono wykonanie dochodów roku 2018 z uwzględnieniem źródeł 

ich pochodzenia oraz ich struktury. 

Tabela 2 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY SZCZAWNICA W 2018 ROKU WG ŹRÓDEŁ 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan początkowy  Wykonanie  Struktura 

DOCHODY BIEŻĄCE 27 834 874,00 zł  31 878 200,33 zł 94,47% 

A. DOCHODY WŁASNE 12 641 987,00 zł 14 295 825,06 zł  42,36% 

I. Podatki i opłaty lokalne 6 401 811,00 zł  7 134 320,14 zł  21,14% 

1 podatek od nieruchomości 5 270 211,00 zł    5 766 819,21 zł  17,09% 

2 podatek rolny  11 100,00 zł        11 336,88 zł  0,03% 

3 podatek leśny 190 000,00 zł       200 906,95 zł  0,60% 

4 podatek od środków transportowych 100 000,00 zł        88 707,00 zł  0,26% 

5 opłata od posiadania psów 5 500,00 zł           5 662,50 zł  0,02% 

6 opłata uzdrowiskowa i miejscowa 805 000,00 zł    1 028 237,80 zł  3,05% 

7 opłata targowa 20 000,00 zł        32 649,80 zł  0,10% 

II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe 255 000,00 zł  406 238,20 zł  1,20% 

1 

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 

opłacany w formie karty podatkowej 30 000,00 zł        26 054,98 zł  0,08% 

2 podatek od spadków i darowizn 20 000,00 zł        37 307,03 zł  0,11% 

3 podatek od czynności cywilnoprawnych 205 000,00 zł       342 876,19 zł  1,02% 

III. Wpływy z opłat  901 500,00 zł  973 882,74 zł  2,89% 

1 opłata skarbowa    20 000,00 zł         26 095,00 zł  0,08% 

2 opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego   20 000,00 zł         23 488,02 zł  0,07% 

3 opłata z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 300 000,00 zł       332 808,09 zł  0,99% 

4 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  520 000,00 zł       553 776,69 zł  1,64% 

5 opłaty za zajęcie pasa drogowego   40 000,00 zł         36 338,39 zł  0,11% 

6 opłata eksploatacyjna, za licencje przewozowe   1 500,00 zł           1 376,55 zł  0,00% 

IV. Udziały w podatkach stanowiących dochody państwa  4 003 000,00 zł  4 469 117,05 zł  13,24% 

1 w podatku dochodowym od osób fizycznych  3 940 000,00 zł    4 263 387,00 zł  12,63% 
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2 w podatku dochodowym od osób prawnych      63 000,00 zł       205 730,05 zł  0,61% 

V. Dochody z mienia 928 500,00 zł  1 012 886,32 zł  3,00% 

1 

opłaty za zarząd, użytkowanie i służebność 

nieruchomości           5 000,00 zł           4 876,00 zł  0,01% 

2 opłaty z tytułu użytkowania wieczystego      70 000,00 zł         71 858,63 zł  0,21% 

3 wpływy z najmu i dzierżawy mienia 773 500,00 zł 862 033,99 zł 2,55% 

4 wpływy ze sprzedaży wyrobów     80 000,00 zł         74 117,70 zł  0,22% 

VI. Pozostałe własne dochody bieżące 152 176,00 zł  299 380,61 zł  0,89% 

1 

dochody związane z realizacja zadań z zakresu 

administracji rządowej 10 220,00 zł 30 269,05 zł 0,09% 

2 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska        20 000,00 zł   15 336,03 zł  0,05% 

3 

wpływy z grzywien, mandatów i innych kar 

pieniężnych 10 000,00 zł 5 872,80 zł 0,02% 

4 wpływy z pozostałych dochodów własnych 93 956,00 zł 154 332,70 zł 0,46% 

5 wpływy z odsetek 18 000,00 zł 93 570,03 zł 0,28% 

B. SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE  15 192 887,00 zł  17 582 375,27 zł  52,10% 

I. Subwencja ogólna 5 869 793,00 zł  5 907 090,00 zł  17,50% 

1 część oświatowa     4 684 979,00 zł    4 722 276,00 zł  13,99% 

2 część wyrównawcza       974 346,00 zł       974 346,00 zł  2,89% 

3 część równoważąca        210 468,00 zł       210 468,00 zł  0,62% 

II. Dotacje 9 323 094,00 zł  11 675 285,27 zł  34,60% 

1 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 453 004,00 zł 763 756,86 zł 2,26% 

2 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 7 472 069,00 zł 8 311 716,12 zł 24,63% 

3 dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 1 082 021,00 zł 1 082 021,00 zł 3,21% 

4 

dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie 

porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego 125 000,00 zł 210 000,00 zł 0,62% 

5 dotacje celowo z tytułu pomocy między jst 0,00 zł 11 796,00 zł 0,03% 

6 

środki na dofinansowanie zadań własnych z innych 

źródeł 0,00 zł 18 656,70 zł 0,06% 

7 

środki na dofinansowanie projektów realizowanych w 

ramach programów UE 191 000,00 zł 1 277 338,59 zł 3,79% 

DOCHODY MAJĄTKOWE 2 452 000,00 zł  1 867 568,38 zł  5,53% 

A. DOCHODY WŁASNE 1 050 000,00 zł     493 646,88 zł  1,46% 

- Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 1 050 000,00 zł 493 646,88 zł 1,46% 

B. SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE 1 402 000,00 zł  1 373 921,50 zł  4,07% 

I. Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne   37 000,00 zł   687 677,00 zł  2,04% 

II. 

Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w 

ramach programów UE 1 365 000,00 zł 686 244,50 zł 2,03% 

DOCHODY OGÓŁEM  30 286 874,00 zł  33 745 768,71 zł  100,00% 

A. DOCHODY WŁASNE  13 691 987,00 zł  14 789 471,94 zł  43,83% 

B. SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE 16 594 887,00 zł  18 956 296,77 zł  56,17% 

 



Raport o stanie Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2018 

 

11 

 

Za wyjątkiem dochodów majątkowych osiągane dochody charakteryzują się wysokim 

wskaźnikiem wykonania i są realizowane na poziomie zakładanym w przyjmowanych na 

kolejne lata uchwałach budżetowych Miasta i Gminy Szczawnica. 

Wysokość dochodów w poszczególnych latach budżetowych jest dość nieregularna.  

O tej zmienności decydują zazwyczaj właśnie dochody z tyt. dotacji na inwestycje, których 

pozyskanie jest uzależnione w dużej mierze od czynników zewnętrznych. Jedynie dochody 

bieżące wykazują trend wzrostowy jednak w ostatnich latach jest on również skokowy  

co związane jest np. z dotacjami na obsługę programów rządowych. Średnia dynamika wzrostu 

dochodów bieżących w latach 2014-2018 wyniosła 9,66 % rocznie (dochodów bieżących 

własnych 7,33%). Przy czym porównując na przykład rok 2018 z rokiem 2014 w zakresie 

dochodów bieżących zauważyć można ich wzrost aż o 34,70 % (ponad 8 mln zł). Niewątpliwie, 

analiza struktury i  dynamiki przynosi dwa zasadnicze wnioski: dochody  bieżące  gminy stale 

rosną, a motorem tego wzrostu są dotacje bieżące, wpływy z podatków lokalnych oraz 

zdarzenia „losowe”. Wzrost wpływów z podatków lokalnych świadczy o rozwoju  

gospodarczym gminy i podmiotów działających na jej terenie. Po drugie, w dochodach 

bieżących duży udział stanowią dochody własne, na które gmina ma realny wpływ.  

To pozytywne zjawisko. 

Wykonanie dochodów bieżących własnych w roku 2018 wyniosło 42,36 % wszystkich 

uzyskanych dochodów. Pozostałe dochody bieżące które pochodziły z subwencji i dotacji, 

stanowiły 52,10 % dochodów ogółem. Odpowiednio dochody bieżące stanowiły 94,47 %  

a dochody majątkowe 5,53 % wykonanych dochodów ogółem. W stosunku do planu 

początkowego wykonanie dochodów bieżących było większe o 4 043 326,33 zł (tj. o 14,53 %) 

z czego 1 653 838,06 zł to wpływy z dochodów własnych (wzrost o 13,08 %) a 2 389 488,27 

zł to wpływy z dotacji i subwencji (wzrost o 15,73 %). Wykonanie dochodów majątkowych 

było mniejsze w stosunku do planu początkowego o kwotę 584 431,62 zł (o 23,83 % planu). 

W tabeli 3 przedstawiono porównanie zrealizowanych dochodów z podziałam na źródła 

ich pochodzenia w latach 2017-2018. W stosunku do roku 2017 zanotowano zwiększone 

wpływy z podatku od nieruchomości o 606 616,13 zł (spowodowane zapłatą zaległych 

podatków)  oraz opłaty uzdrowiskowej i miejscowej o 113 924,80 zł (wpływy z opłaty 

uzdrowiskowej wyniosły 983 718 zł (wzrost o 102 948 zł) a opłaty miejscowej 44 519 zł 

(wzrost o  10 977 zł)). Ubytki w pozostałych dochodach własnych zostały zrekompensowane 

wzrostem udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, w ostatnich latach 

jest to stały trend, w roku 2018 nastąpił wzrost tych wpływów w porównaniu do roku 2017  

o kwotę 770 165,26 zł. Pozycja wpływy z pozostałych dochodów własnych to rekompensata 

utraconych dochodów, zwroty za media w budynkach komunalnych,  wpływy z darowizn, 

opłaty środowiskowe itp. Zwiększone wpływy z dotacji celowych spowodowane są głównie 

realizowaniem programów oświatowych, finansowanych środkami UE. Wzrost dochodów 

majątkowych związany jest z pozyskaniem dotacji na zdania inwestycyjne oraz wysoką 

realizacją dochodów ze sprzedaży majątku (w porównaniu do roku 2017), pozyskiwanie tych 

środków jest uzależnione w dużej mierze od czynników zewnętrznych. W rozdziale V 

niniejszego sprawozdania przedstawiono opis wykonanych dochodów z uwzględnieniem 

poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej. 
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Tabela 3 WYKONANIE DOCHODÓW W LATACH 2017 – 2018 WG ŹRÓDEŁ 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 2017 2018 2018/2017 

            DOCHODY BIEŻĄCE 30 466 517,85 zł  31 878 200,33 zł  104,63% 

A. DOCHODY WŁASNE 12 948 445,72 zł  14 295 825,06 zł  110,41% 

I. Podatki i opłaty lokalne 6 412 616,38 zł  7 134 320,14 zł  111,25% 

1 podatek od nieruchomości 5 160 203,08 zł 5 766 819,21 zł 111,76% 

2 podatek rolny  11 393,62 zł 11 336,88 zł 99,50% 

3 podatek leśny 196 462,98 zł 200 906,95 zł 102,26% 

4 podatek od środków transportowych 96 481,00 zł 88 707,00 zł 91,94% 

5 opłata od posiadania psów 5 713,70 zł 5 662,50 zł 99,10% 

6 opłata uzdrowiskowa i miejscowa 914 313,00 zł 1 028 237,80 zł 112,46% 

7 opłata targowa 28 049,00 zł 32 649,80 zł 116,40% 

II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe 398 324,72 zł   406 238,20 zł  101,99% 

1 karta podatkowa 25 970,41 zł 26 054,98 zł 100,33% 

2 podatek od spadków i darowizn 75 710,20 zł 37 307,03 zł 49,28% 

3 podatek od czynności cywilnoprawnych 296 644,11 zł 342 876,19 zł 115,59% 

III. Wpływy z opłat 942 699,19 zł  973 882,74 zł  103,31% 

1 opłata skarbowa 26 599,00 zł 26 095,00 zł 98,11% 

2 opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 25 927,36 zł 23 488,02 zł 90,59% 

3 opłata za zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 318 806,59 zł 332 808,09 zł 104,39% 

4 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 524 237,35 zł 553 776,69 zł 105,63% 

5 opłaty za zajęcie pasa drogowego 45 669,29 zł 36 338,39 zł 79,57% 

6 opłata eksploatacyjna, za licencje przewozowe 1 459,60 zł 1 376,55 zł 94,31% 

IV. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa 3 698 951,79 zł  4 469 117,05 zł  120,82% 

1 w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 615 560,00 zł 4 263 387,00 zł 117,92% 

2 w podatku dochodowym od osób prawnych 83 391,79 zł 205 730,05 zł 246,70% 

V. Dochody z mienia 1 119 267,24 zł  1 012 886,32 zł  90,50% 

1 opłaty za zarząd, użytkowanie i służebność  4 876,00 zł 4 876,00 zł 100,00% 

2 opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 36 677,85 zł 71 858,63 zł 195,92% 

3 wpływy z najmu i dzierżawy mienia 968 815,30 zł 862 033,99 zł 88,98% 

4 wpływy ze sprzedaży wyrobów 108 898,09 zł 74 117,70 zł 68,06% 

VI. Pozostałe własne dochody bieżące 376 586,40 zł  299 380,61 zł  79,50% 

1 dochody z zadań z zakresu administracji rządowej 23 187,60 zł 30 269,05 zł 130,54% 

2 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 21 296,27 zł 15 336,03 zł 72,01% 

3 wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 7 188,40 zł 5 872,80 zł 81,70% 

4 wpływy z pozostałych dochodów własnych 287 391,01 zł 154 332,70 zł 53,70% 

5 wpływy z odsetek 37 523,12 zł 93 570,03 zł 249,37% 

B. SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE 17 518 072,13 zł  17 582 375,27 zł  100,37% 
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I. Subwencja ogólna 6 497 652,00 zł  5 907 090,00 zł  90,91% 

1 część oświatowa 4 446 720,00 zł 4 722 276,00 zł 106,20% 

2 część wyrównawcza 1 825 880,00 zł 974 346,00 zł 53,36% 

3 część równoważąca 225 052,00 zł 210 468,00 zł 93,52% 

II. Dotacje 11 020 420,13 zł  11 675 285,27 zł  105,94% 

1 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 656 455,54 zł 763 756,86 zł 116,35% 

2 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 8 129 752,39 zł 8 311 716,12 zł 102,24% 

3 dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 1 047 797,00 zł 1 082 021,00 zł 103,27% 

5 
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie 
porozumień między j.s.t 200 000,00 zł 210 000,00 zł 105,00% 

6 dotacje celowo z tytułu pomocy między jst 8 650,00 zł 11 796,00 zł 136,37% 

7 środki na dofinansowanie zadań własnych  inne źródła 24 402,00 zł 18 656,70 zł 76,46% 

8 Środki z UE na dofinansowanie realizowanych zadań 953 363,20 zł 1 277 338,59 zł 133,98% 

DOCHODY MAJĄTKOWE 247 964,23 zł  1 867 568,38 zł  753,16% 

A. DOCHODY WŁASNE 82 712,56 zł  493 646,88 zł  596,82% 

- Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 82 712,56 zł 493 646,88 zł 596,82% 

B. SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE 165 251,67 zł  1 373 921,50 zł  831,41% 

I. Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne 74 746,00 zł 687 677,00 zł 920,02% 

II. Środki z UE na dofinansowanie realizowanych zadań 90 505,67 zł 686 244,50 zł 758,23% 

DOCHODY OGÓŁEM 30 714 482,08 zł  33 745 768,71 zł  109,87% 

A. DOCHODY WŁASNE 13 031 158,28 zł  14 789 471,94 zł  113,49% 

B. SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE 17 683 323,80 zł  18 956 296,77 zł  107,20% 

     

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 

W 2018 r. obowiązywały 2 stawki podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych 

zajętych na prowadzenie działalności związanej z wynajmem pokoi: 

a) wynajem całoroczny- 22,00 zł 

b) sezonowy wynajem pokoi do 6 miesięcy – 13,50 zł. 

Wg  stanu na grudzień 2018 r. do opodatkowania zgłoszonych było : 

- wg stawki z punktu a (całoroczny) 64 nieruchomości o łącznej powierzchni 6.078,78m2 

  z czego:  

  Jaworki          –   592,36  m2   

  Szlachtowa    –   516,17  m2   

  Szczawnica  -  4.970,78 m2  
 

- wg stawki z punktu b ( do 6 m-cy ) 156 nieruchomości o łącznej powierzchni 10.630,28 m2 

   z czego: 

  Jaworki            -  2 373,16 m2
 

  Szlachtowa      -     408,56 m2
 

  Szczawnica      -  7 848,56 m2. 
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Mieszkańcy Jaworek i Szlachtowej wynajmujący  do 5 pokoi w budynkach mieszkalnych nie 

zgłaszają powierzchni do opodatkowania stosownie do art.1a pkt.2 ppkt.2  ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych. 

 

Pobór opłat lokalnych  

 

Tabela 4 

Opłata uzdrowiskowa 2018 

Styczeń 46 661,00 zł 

Luty 77 932,00 zł 

Marzec 40 390,00 zł 

Kwiecień 61 178,00 zł 

Maj 69 465,00 zł 

Czerwiec 81 705,00 zł 

Lipiec 127 011,00 zł 

Sierpień 147 154,00 zł 

Wrzesień 141 410,00 zł 

Październik 97 429,00 zł 

Listopad 52 109,00 zł 

Grudzień 41 274,00 zł 

Razem: 983 718,00 zł 

 

Tabela 5 

Opłata miejscowa 2018 

Styczeń 1 318,00 zł 

Luty 2 586,00 zł 

Marzec 3 320,00 zł 

Kwiecień 772,60 zł 

Maj 2 353,00 zł 

Czerwiec 2 584,00 zł 

Lipiec 2 430,00 zł 

Sierpień 14 330,00 zł 

Wrzesień 6 964,20 zł 

Październik 3 616,00 zł 

Listopad 552,00 zł 

Grudzień 3 694,00 zł 

Razem: 44 519,80 zł 

  

Szlachtowa 17 141,00 zł 

Jaworki 27 378,80 zł 

 44 519,80 zł 
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Łączna kwota zainkasowanej przez Staż Miejską w 2018 roku opłaty targowej wyniosła 

21 690 zł. 

2. WYDATKI 

W budżecie Miasta i Gminy Szczawnica podobnie jak przy realizacji dochodów można 

wyodrębnić pewną stałą, powtarzającą się grupę wydatków które procentowo stanowią znaczne 

coroczne obciążenie budżetu są to np. wydatki na zadania własne gminy o charakterze 

obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej i oświaty czy wydatki na utrzymanie 

infrastruktury komunalnej.  

Tabela 6 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA I GMINY SZCZAWNICA w 2018 ROKU 

Dział Nazwa Plan początkowy 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie 

 % 

wykonania 

010 Rolnictwo i łowiectwo 50 450,00 zł 113 996,44 zł 111 101,97 zł 97,46% 

020 Leśnictwo 109 686,00 zł 109 686,00 zł 85 608,78 zł 78,05% 

400 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz i wodę 
0,00 zł 470 950,00 zł 275 436,25 zł 58,49% 

600 Transport i łączność 1 904 250,00 zł 3 454 228,29 zł 3 105 606,03 zł 89,91% 

630 Turystyka 923 048,00 zł 3 558 113,00 zł 907 430,33 zł 25,50% 

700 Gospodarka mieszkaniowa 842 250,00 zł 839 149,63 zł 687 896,72 zł 81,98% 

710 Działalność usługowa 103 000,00 zł 608 000,00 zł 504 032,59 zł 82,90% 

720 Informatyka  161 000,00 zł 161 000,00 zł 142 800,48 zł 88,70% 

750 Administracja publiczna 4 123 440,00 zł 4 280 216,00 zł 3 867 525,89 zł 90,36% 

751 

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

1 497,00 zł 68 162,00 zł 62 990,67 zł 92,41% 

752 Obrona narodowa 350,00 zł 350,00 zł 350,00 zł 100,00% 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 
325 857,00 zł 434 293,00 zł 407 857,26 zł 93,91% 

757 Obsługa długu publicznego 924 779,60 zł 730 000,00 zł 717 097,79 zł 98,23% 

758 Różne rozliczenia 350 000,40 zł 123 203,54 zł 0,00 zł 0,00% 

801 Oświata i wychowanie 8 024 982,00 zł 9 972 348,26 zł 8 869 187,10 zł 88,94% 

851 Ochrona zdrowia 367 000,00 zł 403 650,23 zł 320 621,93 zł 79,43% 

852 Pomoc społeczna 1 728 782,00 zł 2 045 891,05 zł 2 009 415,88 zł 98,22% 

854 
Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
15 000,00 zł 33 175,00 zł 20 190,00 zł 60,86% 

855 Rodzina 6 892 300,00 zł 7 455 626,75 zł 7 426 395,54 zł 99,61% 

900 
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 
2 515 000,00 zł 4 673 463,11 zł 3 216 783,80 zł 68,83% 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
735 000,00 zł 968 000,00 zł 968 000,00 zł 100,00% 

926 Kultura fizyczna  186 000,00 zł 225 470,00 zł 191 161,05 zł 84,78% 

 Suma 30 283 672,00 zł 40 728 972,30 zł 33 897 490,06 zł 83,23% 
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Wydatki te ponoszone są głównie w działach 801, 855, 750, 600, 852, 900 (razem 

wydatki wymienionych działów stanowią 84,06 % ogółu wydatków roku 2018). Jak wynika  

z danych umieszczonych w tabeli 4, największe procentowo wydatki poniesiono w  2018 roku 

w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na zadania oświatowe które zamknęły się kwotą  

8 869 187,10 zł (tj. 26,16 % wydatków ogółem, wydatki te w 72 % były finansowane z dotacji 

i subwencji, przy czym należy zaznaczyć, że korzystny wpływ na poziom dofinansowania 

zadań oświatowych w roku 2018 miały pozyskane środki dotacyjne ze źródeł zewnętrznych). 

W dziale 855 „Rodzina” na zadanie związane m.in. z wypłatą świadczeń 

wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 

7 426 395,44 zł (21,91 % wydatków ogółem, wydatki te w 98,98 % pokrywane są z dotacji).  

W dziale 750 „Administracja publiczna” wydatki wyniosły 3 867 525,89 zł i stanowiły 11,41 

% wydatków ogółem natomiast w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 

wykonywano wydatki związane z usuwaniem odpadów komunalnych, utrzymaniem zieleni, 

oświetleniem placów i ulic oraz wydatki związane z realizacją programów „Ograniczenie 

niskiej emisji …” na które to zadania przeznaczono kwotę  w wysokości 3 216 783,80 zł (w 

tym wydatki majątkowe 1 542 509,62 zł) co stanowi 9,49 % wydatków ogółem (bez wydatków 

majątkowych 4,94% wydatków ogółem). W dziale 600 „Transport i łączność” na wydatki 

przeznaczone głównie na letnie i zimowe utrzymanie dróg, bieżące remonty i wydatki 

inwestycyjne wydatkowano kwotę  3 105 606,03 zł (w tym wydatki majątkowe 1 441 225,43 

zł) co stanowi 9,16 % wydatków ogółem. W dziale 852 „Pomoc społeczna” (5,93 % wydatków 

ogółem)  wydatkowano kwotę 2 009 415,88 zł, wydatki te zostały jednak w 49,23 % pokryte 

dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizacje zadań własnych i zleconych. 

W latach 2014 – 2018 wydatki bieżące wyniosły 77,42 % wszystkich poniesionych 

wydatków. Wzrosły one o kwotę 9 739 765,83 zł z poziomu 19 352 947,67 zł w roku 2014 do 

29 092 713,50 zł w roku 2018 (średnia dynamika wzrostu 10,18 %). Dla porównania dochody 

bieżące w tym samym okresie wzrosły o 8 212 711,27 zł z poziomu 23 665 489,06 zł do 

poziomu 31 878 200,33 zł co daje średnią dynamikę wzrost na poziomie 9,66 %. Szybki wzrost 

wydatków bieżących jest zjawiskiem niekorzystnym, był on jednak w poprzednich latach 

spowodowany bardziej zwiększaniem zakresu i obszaru realizowanych zadań niż wzrostem 

kosztów materiałów i usług, obecnie ta tendencja uległa zmianie. Równocześnie należy zwrócić 

uwagę na utrzymywanie się wysokiej nadwyżki operacyjnej, w 2018 roku poziom dochodów 

bieżących był wyższy niż wydatków bieżących o kwotę 2 785 486,83 zł (średnio w okresie 

pięcioletnim poziom nadwyżki operacyjnej utrzymywał się na poziomie 3 423 852,16 zł). 

Wydatki majątkowe wynosiły 22,58 % wszystkich wykonanych wydatków w okresie 

pięcioletnim. Jednak ich wykonanie nie wzrasta liniowo, w przeciwieństwie do wydatków 

bieżących i jest uzależnione od pozyskiwania środków zewnętrznych. Przykładowo w 2014 

roku wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 4 372 529,28 zł a w roku 2015 zanotowano 

wysokie wykonanie na poziomie 21 136 685,66 zł (średnia dynamika wzrostu wynosi w okresie 

pięcioletnim 236,64 % z uwagi na skokowe zmiany w poziomie wykonania wydatków 

majątkowych w poszczególnych latach budżetowych).  
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A. WYDATKI BIEŻĄCE  

Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki 

budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi. Procentowo w 2018 stanowią one 85,83 % 

wszystkich wykonanych wydatków. Ich podział zgodnie z art. 236 ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych przedstawiono w tabeli 5. Podział ten został rozwinięty i omówiony w dalszej 

części niniejszego sprawozdania z uwzględnieniem wielkości poszczególnych składników 

wydatków bieżących poczynając od największych pozycji wydatkowych a kończąc na mniej 

istotnych.  

Tabela 7. STRUKTURA WYDATKÓW MIASTA I GMINY SZCZAWNICA w 2018 ROKU 

 

1. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w roku 2018 wykonano w kwocie 

17 281 750,86 zł  (59,40% wydatków bieżących budżetu). Obejmują one wynagrodzenia 

i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych takie jak: zakupy towarów i usług; koszty utrzymania oraz inne wydatki związane 

z funkcjonowaniem jednostek budżetowych; wydatki związane z realizacją zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami; wydatki 

Rodzaj wydatków Wykonanie % Struktura 

B Wydatki bieżące   29 092 713,50 zł 92,85% 85,83% 

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 17 281 750,86 zł 92,44% 50,98% 

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1a 10 193 829,78 zł 95,64% 30,07% 

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

1b 7 087 921,08 zł 88,20% 20,91% 

wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 1 941 854,21 zł 98,89% 5,73% 

wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  3 8 176 063,99 zł 99,25% 24,12% 

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części 
związanej z realizacja zadań jednostki samorządu 
terytorialnego 

4 975 946,65 zł 57,14% 2,88% 

wydatki na obsługę długu publicznego  5 717 097,79 zł 98,23% 2,12% 

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 
j jednostki samorządu terytorialnego przypadające do 
spłaty w danym roku budżetowym 

6 0,00 zł - - 

M Wydatki majątkowe   4 804 776,56 zł 51,14% 14,17% 

w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 
części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu 
terytorialnego 

  2 144 131,99 zł 38,10% 6,33% 

w tym: ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   1 942 850,10 zł 38,22% 5,73% 

w tym: wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa 
handlowego 

  0,00 zł - - 

    33 897 490,06 zł 83,23% 100,00% 
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związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień miedzy 

jednostkami samorządu terytorialnego. 

1A. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE. 

W roku 2018 wydatki na wynagrodzenia wyniosły 10 193 829,78 zł. Stanowią one 

największy składnik wydatków bieżących budżetu (35,04 %). Oprócz pensji nauczycieli  

i pracowników jednostek budżetowych obejmują one również wynagrodzenia bezosobowe 

m.in. z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi 

świadczącymi usługi na potrzeby poszczególnych jednostek.  

1B. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH JEDNOSTEK 

BUDŻETOWYCH. 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych są to wydatki 

bieżące związane głównie z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, które umożliwiają 

wykonywanie zadań gminy w poszczególnych obszarach. Wykonanie tych wydatków 

zamknęło się kwotą 7 087 921,08 zł co stanowi 24,36 % wydatków bieżących budżetu.  

2. WYDATKI NA DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE. 

Dotacje definiowane są jako podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z 

budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy 

celowych przeznaczone na podstawie ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw lub 

umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.  

Z budżetu Miasta i Gminy Szczawnica w 2018 roku udzielono dotacje podmiotowe 

i celowe na zadania bieżące na łączną kwotę 1 941 854,21 zł co stanowiło 6,67% wydatków 

bieżących budżetu. W skład tej kwoty wchodzą następujące dotacje: 

• dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w kwocie 683 000 zł; 

• dotacja celowa na prowadzenie ŚDS w kwocie 638 303,10 zł 

• dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 260 000 zł; 

• dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w kwocie 288 547,11 zł; 

• dotacja celowa przeznaczona na dowóz uczniów niepełnosprawnych w kwocie 

25 000 zł. 

Pozostałe dotacje to dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (45 504 zł głównie z rezerwy przeznaczonej  

na ten cel), dotacja dla Miasta Nowego Sącza na udzielanie świadczeń przez Sądecki Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej na rzecz osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Miasta i Gminy 

Szczawnica ( 1 500 zł). Wypłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów 

z podatku rolnego został wykazane w sprawozdaniu jako wydatek na realizację zadań 

statutowych jednostek budżetowych (klasyfikacja 01030 § 2850 kwota 228,04 zł). Wydatek ten 

zgodnie z Rozporządzeniem MF z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych został przypisany do grupy wydatków "Dotacje i subwencje". 



Raport o stanie Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2018 

 

19 

 

3. WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH. 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to takie wydatki kierowane, na 

podstawie odrębnych przepisów, bezpośrednio lub pośrednio do osób fizycznych, które nie są 

wynagrodzeniem za świadczoną pracę. Wysokość wydatków na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych w 2018 roku zamknęła się kwotą 8 176 063,99 zł co stanowi 28,10 %  wydatków 

bieżących budżetu. Największy składnik omawianych wydatków to świadczenia społeczne 

udzielane na rzecz osób fizycznych, finansowane głównie z dotacji z budżetu państwa,  

w kwocie 7 156 029,06 zł (dział 855) oraz 684 320,29 zł (dział 852). Wydatki związane  

z obsługą rządowego programu Rodzina 500 plus stanowią największą kwotę tych wydatków  

i zostały zrealizowane w wysokości 4 496 405,20 zł. Wydatki na świadczenia rodzinne, 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne  

i rentowe z ubezpieczenia społecznego zostały wykonane w wysokości 2 405 673,86 zł. 

Pozostałe wydatki to wpłaty na rzecz osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej 

(215 838,94 zł); wydatki na realizacje rządowego programu „Dobry start” (253 950 zł); wypłata 

zasiłków pieniężnych (90 236,19 zł), wypłata dodatków mieszkaniowych (137 007,16 zł); 

wypłata zasiłków stałych (105 025,79 zł); wydatki na realizacje programu „Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania” (133 497,50 zł); wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym 

dla uczniów (20 190 zł); wydatki osobowe pracowników MGOPS (2 714,71 zł). Pozostałe 

wydatki to wydatki na diety radnych Rady Miejskiej, diety przysługujące sołtysom 

i przewodniczącym zarządów osiedli z terenu Miasta i Gminy Szczawnica, diety członków 

komisji wyborczych oraz wydatki osobowe przysługujące nauczycielom, pracowników 

jednostek budżetowych, strażakom OSP, pracownikom Straży Miejskiej, stypendia i nagrody 

sportowe.  

4. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE (O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJA ZADAŃ 

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.) 

W 2018 roku w zakresie wydatków bieżących z udziałem środków europejskich 

wydatkowano kwotę  975 946,65 zł (co stanowi 3,35 % wydatków bieżących). Kwota ta została 

przeznaczona na realizację następujących zadań: 

- „Szczawnica i Spišská Belá wczoraj i dziś” (195 083,98 zł) w ramach zadania zostały 

wydane publikacje pt. „Spišska Bela” i „Na Szczawnickim Deptaku” prezentujące dziedzictwo 

kulturowo – przyrodnicze pogranicza rejonu Spišskej Belej i Szczawnicy oraz zorganizowane 

spotkanie promocyjne z autorem książki w Muzeum Pienińskim w Szlachtowej; 

- „Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Gminy Szczawnica” 

(248 701,04 zł) którego celem jest rozwój u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych 

niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz 

kompetencji informatycznych poprzez wprowadzenie innowacyjnych programów kształcenia; 

- „Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na 

terenie Miasta i Gminy Szczawnica” (442 892,83 zł) którego głównym celem jest utworzenie 

nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez 
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wprowadzenie dodatkowych zajęć w tym wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi; 

- „Erasmus +” (58 882,94 zł) program którego celem jest m. in. podnoszenie 

kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez organizację szkoleń i kursów językowych; 

 - „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica” (30 385,86 zł) - 

biomasa i paliwa gazowe oraz paliwa stałe - program wymiany źródeł ciepła przeznaczony dla 

osób fizycznych. 

B. WYDATKI MAJĄTKOWE  

Przez wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się 

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków 

z UE, zakup i objęcie akcji i udziałów; wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Wykonanie 

realizowanych wydatków majątkowych zgodnie z ich podziałem wynikającym z art. 236 ust. 4 

ustawy o finansach publicznych przedstawiono i omówiono poniżej. 

W 2018 roku wydatki majątkowe stanowiły 14,17 % wszystkich wydatków i zostały 

wykonane w kwocie 4 804 776,56 zł (51,14 % wykonania planu). Za najistotniejsze wykonane 

zadania inwestycyjne, poza projektami z udziałem środków europejskich o których mowa 

poniżej, należy uznać: 

- wykonane w kwocie 499 264,02 zł wydatki na budowę cmentarza komunalnego; 

- wykonane w kwocie 418 135,68 zł wydatki na modernizację dróg gminnych (ul. 

Bereśnik, Szalaya boczna, Bukowinki, Widok, Św. Krzyża); 

- wykonane w kwocie 148 421,51 zł wydatki związane z nabyciem działki do zasobów 

komunalnych (prawo pierwokupu działki położonej przy ul. Głównej (stacja paliw)). 

- wykonanie w kwocie 142 193 zł wydatki związane z opracowaniem dokumentacji 

aplikacyjnych potrzebnych przy składaniu wniosków o dofinansowanie; 

- wykonane w kwocie 90 256,94 zł wydatki inwestycyjne w przedszkolu; 

- wykonane w kwocie 67 327,49 zł wydatki związane z przebudową drogi dojazdowej 

do pól ul. Słona Młaka w Szlachtowej; 

- wykonane w kwocie 64 463,11 zł wydatki na modernizację sanitariatów w szkole 

podstawowej nr 2. 

 

1. WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE 

W ramach wydatków na inwestycje z udziałem środków pozyskanych z UE w roku 2018 

wydatkowano kwotę 2 144 131,99 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące zadania: 

• „Cyfrowy podgląd miejsc o szczególnej wartości kulturowej i przyrodniczej Szczawnicy  

i Leśnicy” kwota 282 900 zł; 

• „Poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Jaworki” kwota 

285 846,89 zł; 
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• „Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Gminy Szczawnica” kwota 53 661 zł; 

• Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – biomasa i paliwa 

gazowe” – program wymiany źródeł ciepła kwota 854 711,10 zł; 

• Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – paliwa stałe – program 

wymiany źródeł ciepła kwota 667 013 zł. 

2. WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO. 

W 2018 roku nie poniesiono wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa 

handlowego.  
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ROZDZIAŁ III – KULTURA, SPORT I REKREACJA 

 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

W roku sprawozdawczym 2018 Biblioteka kontynuowała swoje zadania w zakresie 

gromadzenia, opracowania, przechowywania i udostępniania zbiorów oraz działalności 

informacyjnej. 

BAZA LOKALOWA 

W skład pomieszczeń Biblioteki wchodzą: wypożyczalnia dla dorosłych, oddział dla 

dzieci, czytelnia. Biblioteka oferuje  dostęp do 5 stanowisk z dostępem do Internetu,  z których 

w 2018 roku  skorzystało 608 osób. 

ZBIORY BIBLIOTECZNE 

Podstawowym źródłem powiększania księgozbioru jest zakup książek z budżetu 

biblioteki oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu 

„Promocja czytelnictwa”. Biblioteka w 2018 roku pozyskała dotację  z MKIDZN w wysokości 

7 280 zł, która przeznaczona została na zakup nowości wydawniczych dla naszej placówki. 

Księgozbiór wzbogacany jest także darami od czytelników i instytucji. Biblioteka dysponuje 

bogatym księgozbiorem regionalnym, uzupełnianym  bieżącymi dokumentami życia 

społecznego i wycinkami prasowymi. W zasobach biblioteki jest również zbiór literatury na 

kasetach audio i CD.  

W trosce o wysoką jakość księgozbioru systematycznie przeprowadza się selekcję 

i usuwa egzemplarze zniszczone i zdezaktualizowane.                              

W 2018 roku przybyło ogółem  802 woluminów  na łączną  kwotę 17 990 zł , w tym: 

• z zakupu  743 książek   na sumę   16 745 zł 

• z darów: 59 książek   na sumę   1 245 zł 

Na koniec 2018 roku księgozbiór MBP W Szczawnicy  liczył 26789 woluminów. 

Ponadto biblioteka prowadziła prenumeratę 14 czasopism na ten cel wydatkowano 4357 zł. 

 

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH 

Użytkownikami biblioteki są zarejestrowani czytelnicy oraz inne osoby odwiedzające, 

korzystające z czytelni, czytelni internetowej, uczniowie biorący udział w lekcjach 

bibliotecznych, uczestnicy organizowanych zajęć i imprez . 

W roku sprawozdawczym w MBP zarejestrowanych  zostało1 824 czytelników, którzy 

odwiedzili placówkę 15 875 razy, wypożyczyli na zewnątrz 21 601 książek, na miejscu 

udostępniono  2 968 woluminów. 
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USŁUGI ELEKTRONICZNE  

Biblioteka posiada dostęp do  Internetu, stronę WWW, udostępnia bezpłatnie Internet, 

Wi-Fi, posiada profil w portalu e-usług bibliotecznych: w.bibliotece.pl, w portalu  

społecznościowym Nasza Klasa i Facebook.  Użytkownicy biblioteki  mogą korzystać  

z komputerowego katalogu księgozbioru biblioteki. Baza danych dostępna jest na stronie 

internetowej biblioteki www.biblioteka.szczawnica.pl 

Zbiory biblioteczne opracowane są komputerowo w systemie SOWA SQL Standard. 

Książki wypożycza się przy użyciu elektronicznych kart czytelniczych. 

FORMY PRACY                                                                                                      

MBP w Szczawnicy wspiera rozwój lokalnej społeczności udostępniając swoje zbiory 

oraz podejmując zadania z zakresu edukacji i kultury. Ważnym zadaniem jakie stawia sobie 

biblioteka jest upowszechnianie czytelnictwa  i wprowadzanie dzieci i młodzież w krąg 

literatury i formowanie postawy  wobec książki i czytania. Biblioteka swoją ofertą stara się 

również objąć osoby słabiej widzące. W swoich zakupach uwzględnia audiobooki i książki  

z dużą czcionką.  

MBP współpracuje z lokalnymi przedszkolami i szkołami i w ramach tej współpracy 

organizuje konkursy  plastyczne, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, warsztaty, gry  

i zabawy związane z książką, głośne czytanie. Biblioteka aktywnie uczestniczy w akcjach  

o zasięgu ogólnopolskim  tj.  „Cała Polska czyta dzieciom”, „Narodowe Czytanie”, Tydzień 

Bibliotek. 

W 2018 roku zorganizowano :  

• V Tydzień bibliotek pod hasłem „(do)wolność CZYTANIA” a w nim kiermasz 

książki przeczytanej,  zajęcia czytelnicze „Czytam sobie w bibliotece”, spektakl 

promujący czytelnictwo w wykonaniu aktorów teatru Maska z Krakowa pt. „ Nie 

do wiary! W bibliotece kryją się czary” , 

• Narodowe Czytanie „Przedwiośnia S. Żeromskiego,   

• spotkanie autorskie ze Zbigniewem Niemirskim autorem książek 

detektywistycznych dla młodzieży i dorosłych, 

• lekcje biblioteczne 

 

W oparciu o kalendarz rocznic literackich i historycznych przygotowywano wystawki 

poświęcone ważnym postaciom i wydarzeniom. 

W 2018 roku  Biblioteka  przystąpiła do projektu ”Mała książka-wielki człowiek”-  

skierowanego do dzieci przedszkolnych. Uczestnictwo w niej jest całkowicie bezpłatne. Dzieci 

objęte programem po odwiedzeniu biblioteki otrzymają Wyprawkę Czytelniczą, czyli: 

książkę, poradnik dla rodziców oraz Kartę Małego Czytelnika. 

Reasumując, działalność Biblioteki nie  sprowadza się jedynie do zadań statutowych 

lecz  także do popularyzacji  czytelnictwa jako formy spędzania wolnego czasu. 

http://www.biblioteka.szczawnica.pl/


Raport o stanie Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2018 

 

24 

 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY 

W 2018 roku Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy zatrudniał na podstawie umowy 

o pracę 4 osoby – dyrektora, redaktora miesięcznika „Z Doliny Grajcarka”, głównego 

księgowego, specjalistę ds. organizacyjno- administracyjnych. Do obsługi technicznej imprez 

artystycznych wynajmowana była firma zewnętrzna (wykaz imprez według poniższej tabeli). 

Ponadto Miejski Ośrodek Kultury współpracował z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na terenie Miasta i Gminy Szczawnica, w kwestii  wypożyczania sprzętu, 

wykonywania zaproszeń, plakatów na lokalne imprezy, udostępniania sali widowiskowej MOK 

(była sala kina). W 2018 roku ukazało się 12 numerów miesięcznika wiadomości 

szczawnickich „Z Doliny Grajcarka” wydawanych przez MOK – nr 304/styczeń 2018 do 

nr 315/ grudzień 2018 jako egzemplarze bezpłatne. Miesięcznik opisuje bieżące wydarzenia 

z życia miasta, a także jest przekaźnikiem informacji samorządowych, szkolnych, parafialnych, 

zawiera działy kulturalne, historyczne, wywiady z osobami zasłużonymi itp. Przy Miejskim 

Ośrodku Kultury od 2012 roku działa teatr amatorski złożony z członków oddziału pienińskiego 

Związku Podhalan, który zajmuje się wystawianiem sztuk lokalnych twórców („Prawo 

pierwszej nocy”) oraz spektakli religijnych (Jasełka, Męka Pańska). Teatr zrzesza pasjonatów 

sztuki aktorskiej. Którzy realizują swoje hobby dla samej przyjemności występowania na 

scenie. W budynku MOK odbywały się także próby zespołu Pieśni i Tańca Juhasy, chóru 

Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, oraz występy Centrum Artystycznego 

i Terapeutycznego „Muzyczny Przystanek”. 

  

Tabela 8 Najważniejsze wydarzenia kulturalne w 2018r. i wydatki na nie poniesione 

Lp Nazwa wydarzenia Data, miejsce Koszt 

wydarzenia 

1. II Szczawnicki Koncert Noworoczny 14.01.2018 sala Dworek 

Gościnny 

31 958,00 

2. Jasełka w Kinoteatrze Pieniny Sala Kinoteatr Pieniny 1 400,00 

3. Koncert Hity PRL-u (zespół Alibi) Sala Kinoteatr Pieniny 3 500,00 

4. Dzień kobiet we włoskim stylu 10.03.2018 sala Dworek 

Gościnny 

29 433,00 

5. Pasja- sztuka przygotowana przez teatr 

amatorski 

23.03.2018 Sala Kinoteatru 

Pieniny 

 

6. Konkurs Palm Wielkanocnych  25.03.2018 sala Dom Parafialny 600,00 

7. Koncert Zaczarowana Operetka 12.04.2018 Sala Kinoteatru 

Pieniny 

 

8. Koncert w ramach Majówki 2018 - Danzel 28.04.2018 scena przy PKL 

Szczawnica 

27 724,00 

9. Kabaret K2 29.04.2018 scena przy PKL 

Szczawnica 

8 626,00 

10. Koncert charytatywny dla Wojtusia 30.04.2018 scena przy PKL 

Szczawnica 
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11. Koncert folkowy w ramach Majówki 2018 01.05.2018 scena przy PKL 

Szczawnica 

1 002,38 

12. Koncert w ramach Majówki 2018 – 

„Pozytywnie nakręceni”, DJ, Kapela, 

04.05.2018 scena przy PKL 

Szczawnica 

6 013,00 

13. Tatr Tańca na spotkaniu miast partnerskich  05.05.2018 scena przy PKL 

Szczawnica 

6 774,00 

14. Recital w ramach Majówki 2018 05.05.2018 scena przy PKL 

Szczawnica 

1 890,00 

15. Przegląd Recytatorski im. Michała Słowika 

Dzwona  

18.05.2018 sala Kina Pieniny 300,00 

16. Dzień Dziecka  3.06.2018 scena przy PKL 

Szczawnica 

3 308,00 

17. Góralskie Posiady w Szlachtowej 30.06.2018 Szlachtowa 1 778,00 

18. Koncert „Ach Pieniny, jak wy cudne” 

Juhasy  

05.07.2018 sala Kina Pieniny  

19. Hej Fest 07.07.2018 scena przy PKL 

Szczawnica 

3 674,00 

20. Festyn w Jaworkach  07.07.2018 Jaworki 850,00 

21. Koncert Jilin Chena 13.07.2018 sala Kina Pieniny 82,00 

22. Patriotyczny koncert w Altanie 15.07.2018 Altana Park Dolny 239,00 

23. Dni Przyjaźni Polsko Węgierskiej  20-21.07.2018 scena przy PKL 

Szczawnica 

14 298,00 

24. Koncert Warsztatów MOK w ramach Dni 

Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 

20.07.2018 scena przy PKL 

Szczawnica 

5 530,00 

25. Wystawa w ramach Dni Przyjaźni Polsko-

Węgierskiej 

13.07-31.07.2018 Pijalnia wód 

Plac Dietla 

600,00 

26. Piknik nad wodospadem  28- 29.07.2018 plac przy 

Czardzie - Sewerynówka 

3 098,00 

27. Redyk 05.08.2018 scena Jaworki 26 454,00 

28. Opera „ Służąca Panią”  07.08.2018 sala Kina Pieniny  

29. Koncert finalistów The Voice of Poland  11.08.2018scena przy PKl 

Szczawnica 

4 580,00 

30. Koncert folkowy Juhasy 12.08.2018 Altana Park Dolny  

31. XV Festyn Rodzinny Związku Podhalan  13.08.2019 scena przy PKL 

Szczawnica 

2 200,00 

32. Szczawnica w rytmach disco polo   Scena przy PKL Szczawnica 17 817,00 

33. Koncert Jerzego Juliusza Stadnickiego  15.08.2018 altana Park Dolny  239,00 

34. XIV Filharmonia AUKSO  13-16.08.2018 sala Dworek 

Gościnny, kościół, 

27 700,00 

35. Beat Box na świeżym powietrzu Plac przy wiewiórce Szczawnica 1 940,00 

36. Narodowe czytanie  8.09.2018 plac przy wiewiórce  
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37. Obchody Święta Niepodległości 11.11.2018 50,00 

38. Konkurs Andrzeja Skupnia Florka  Sala Kina Pieniny  350,00 

39. Mikołajki w Szczawnicy Sala kinoteatru Pieniny 131,00 

40. Sylwester pod gwiazdami  31.12.2018 plac przy PKL 

Szczawnica 

32 652,00 

 RAZEM  266 790,00 

 

 

 

STANOWISKO DO SPRAW  PROMOCJI, TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU W 

URZĘDZIE MIASTA I GM INY SZCZAWNICA  

 

SPORT 

Działalność Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2018 w dziale kultury 

fizycznej i sportu odbywała się na wielu płaszczyznach:  

Na działalność wielofunkcyjnego boiska sportowego Orlik przeznaczono 34 141, 19 zł. 

W 2018r. na terenie Miasta i Gminy zorganizowano wiele zawodów i imprez 

sportowych:  

• „Mały Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w Narciarstwie Alpejskim”, 

organizacja zawodów kosztowała 8 124,27 zł;  

• Otwarte Mistrzostwa Ośrodka Sportowego Szczawnica w narciarstwie alpejskim 

organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica – zakup 

pucharów i statuetek w kwocie 937,60 zł;  

• Partycypowanie finansowe w VI edycja Biegów w Szczawnicy, -  25 000 zł;  

• Parły Małopolski  - VI edycja – na zakup medali pamiątkowych dla wszystkich 

uczestników zawodów wydano 13 923,22 zł;   

• Organizacja zawodów sportowych – Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica  

w Piłce Nożnej – Gimnazjada Ośrodka Sportowego Szczawnica (zakup pucharów, 

statuetek) 147,22 zł; Współorganizacja 35 edycji Karpackiego Wyścigu Kurierów  

w Szczawnicy – 14 726,98 zł;  

• Zakup sprzętu sportowego (Małopolski Związek Sportowy - udział w Programie SKS 

2018) – 480,00 zł; Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na wielofunkcyjnym 

boisku ORLIK (wynagrodzenie animatorów) – 5 808,16 zł;  
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• Nagrody pieniężne dla zawodników osiągających wysokie wyniki  

we współzawodnictwie sportowym – 5 500,00 zł; Nagrody rzeczowe dla zawodników 

Klubu Sportowego PIENINY za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym – 

2 670,00 zł;  

• Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki  

we współzawodnictwie sportowym – 24 029,00 zł;  

• XII Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica – 3 964,22 zł; 

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Strongman Szczawnica 2018 – 23 308,39 zł;  

• Wakacje z Piłką (usługa transportowa) 350,00 zł;  

• 56  Międzynarodowe Regaty  Slalomowe, „Memoriał A.A. Wernerów” – 4 954,98 zł;  

• Zawody biegowe – OnkoRejs – 388,80 zł - koszt wyżywienia zawodników  

• Organizacja Szczawnickiego Biegu Niepodległości za kwotę 7 587,80 zł. 

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

Podstawowym dokumentem regulującym kwestie współpracy organów administracji  

publicznej, w tym organów jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami 

pozarządowymi jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 i z 2019 poz. 37), która obejmuje 

swoim zakresem głównie stowarzyszenia, fundacje (z wyłączeniem fundacji tworzonych przez 

partie polityczne) oraz kościelne (wyznaniowe) osoby prawne, jeśli ich cele statutowe obejmują 

prowadzenie działalności pożytku publicznego. 

Kolejnym istotnym dokumentem regulującym współpracę z organizacjami 

pozarządowymi jest roczny program współpracy administracji samorządowej z organizacjami, 

który szczegółowo opisuje zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi  

a działającymi na danym terenie organizacjami. 

Program współpracy Miasta i Gminy Szczawnica z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, został 

uchwalony Uchwałą nr XLI/287/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 listopada 2017 

r. Program powstał przy udziale organizacji pozarządowych. 

Oferty, które zostały rozpatrzone pozytywnie otrzymały dotacje z budżetu Miasta  

i Gminy na dofinansowanie zdań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym/ 

stowarzyszeniom. 

 

Z działu zadań na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano  

25 000,00 zł : 
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• Zarząd Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan; zadanie pn. „ XV Góralski Festyn 

Rodzinny” –  8.000,00 zł 

• OSP Szczawnica, zadanie pn. „Doposażenie orkiestry dętej przy OSP Szczawnica” – 

3.400,00 zł 

• Szczawnicki Chór Kameralny; zadanie pn. „Międzynarodowy Festiwal Barokowe 

Eksploracje 2018"– 9.300,00 zł 

• Stowarzyszenie Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczawnicy; zadanie pn. 

"Spuścizna Pienin i Podhala" - 2.200,00 zł 

• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  

w Szczawnicy; zadanie pn. „Zwyczaje górali” – 2.100,00 zł 

 

Z działu zdań w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 15 000,00 zł : 

• Klub Sportowy PIENINY; zadanie pn. "Kajakarstwo sposobem na aktywny 

wypoczynek" – 6.500,00 zł; 

• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  

w Szczawnicy; zadanie pn. "XI Spartakiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 

Szczawnica 2018" - 2.000,00 zł 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawnicy; zadanie pn. „Międzynarodowe Zawody 

Strażackie – Jubileusz współpracy"  – 3.600,00 zł 

• Stowarzyszenie Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczawnicy; zadanie pn. 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób starszych - 2.900,00 zł 

Współpraca o charakterze finansowym odbywała się głównie w postaci wspierania 

zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Udzielenie 

pomocy finansowej w formie wsparcia poprzedzone było ogłoszeniem otwartego konkursu 

ofert na realizację zadania publicznego. Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu 

określała ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie natomiast zakres 

rzeczowy otwartego konkursu ofert każdorazowo regulowało Zarządzenie organu 

wykonawczego tj. Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica. 

Łącznie z budżetu Miasta i Gminy udzielono dotacji dla dziewięciu zdań 

realizowanych na terenie Gminy Szczawnica w wysokości 40 000, 00 zł. 

 

PROMOCJA 

Działalność Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2018 w dziale promocji 

jednostek samorządu terytorialnego związana była z podjęciem działań takich jak:  
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• dzierżawa działek, na których umieszczone są drogowskazy informacyjne promujące 

Szczawnicę oraz billboard reklamowy za 5 200,00 zł;  

• organizacja  konkursu „Na najładniejszą dekorację świąteczną” a nagrody dla laureatów 

konkursu wyniosły  5 500,00 zł;  

• wykonanie torebek reklamowych Miasta i Gminy Szczawnica za 747,84 zł;  

• promocja Miasta i Gminy Szczawnica w mediach 28 680,00 zł na co złożyły się 

produkcje trzech filmów promocyjnych o Szczawnicy a także audycje w radiu RDN 

Małopolska;  

• zakup wiązanek związanych okolicznościowymi uroczystościami na kwotę 2 187,00 zł; 

• upominki regionalne 13 325,14 zł;  

• organizacja imprez ogólnomiejskich o charakterze promocyjnym, patriotycznym  

z oprawą artystyczną za kwotę 38 258,95 zł;  

• współorganizacja Turnieju Tańca Towarzyskiego na kwotę 2 500,00 zł;  

• renowacja i wyklejenie billboardu reklamowego zlokalizowanego w Dębnie 

promującego Miasto i Gminę Szczawnica za 4 551,00 zł;  

• wykonanie zdjęć promocyjnych Miasta i Gminy Szczawnica za 1 273,76 zł;  

• wykonanie ławeczki promocyjnej za 4 030,50 zł;  

• wykonanie tablicy pamiątkowej na pomniku partyzantów na Przysłopie  1 500,00 zł;  

• wykonanie tablicy pamiątkowej na Pomniku Pamięci Narodowej  1 800,00 zł;  

• druk folderu podsumowującego kadencję samorządową 2014-2018 za kwotę 4 970,00 

zł; 

• wykonanie kalendarza promocyjnego Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2019 za kwotę 

17 527,50 zł;  

• organizacja koncertu promocyjnego Hej Fest za kwotę 49 200,00 zł;  

• usługa reklamowa w postaci zamieszczenia reklamy miasta na kajaku  4 500,00 zł;  

• promocja Miasta i Gminy Szczawnica na Dniach Powiatu Nowotarskiego w Krakowie 

koszt transportu wyniósł 1 500,00 zł. 

 

Na realizację zadań związanych z promocją z  budżetu miasta wydatkowano na 

kwotę  239 263,79 zł. 

W pozostałej działalności promocyjnej realizowano zadania na łączny koszt 24 308,08 

zł na co złożyły się składki członkowskie:  

• składka członkowska (w związku z przynależnością Miasta i Gminy Szczawnica do 

Małopolskiej Organizacji Turystycznej) 1 210,00 zł;  
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• składka członkowska (w związku z przynależnością Miasta i Gminy Szczawnica do 

LGD Gorce Pieniny) 7 271,00 zł;  

• składka członkowska (w związku z przynależnością Miasta i Gminy Szczawnica do 

Euroregionu TATRY) 8 267,08 zł;  

• składka członkowska (w związku z przynależnością Miasta i Gminy Szczawnica do 

Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP)  7 560,00 zł. 

 

  



Raport o stanie Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2018 

 

31 

 

ROZDZIAŁ IV- BEZPIECZEŃSTWO  

STRAŻ MIEJSKA  

Straż Miejska jest samorządową umundurowaną formacją powołaną do ochrony 

porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.  

Straż Miejska została powołana Uchwałą Rady Miasta Nr. X/49/07 z dnia 21 maja 2007 

roku. W Szczawnickiej jednostce zatrudnione są trzy osoby, komendant, specjalista i starszy 

strażnik. Służba pełniona jest najczęściej w godzinach 07.00 - 15.00, 10.00 - 18.00  od 

poniedziałku do piątku. W okresie letnim w miesiącach  lipiec i sierpień, również w soboty 

i niedziele. W długie weekendy w styczniu, kwietniu, maju, czerwcu, wrześniu i listopadzie 

służba jest także pełniona w soboty i niedziele. Służba pełniona  jest przez dwie osoby lub patrol 

mieszany z funkcjonariuszem Policji. Głównym zadaniem patrolu w okresach nasilonego ruchu 

turystycznego jest zapewnienie  porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym i bieżące 

załatwianie pozostałych spraw.    

Planowanie służb odbywa się  na bieżąco. Wynika z aktualnych potrzeb, posiadanych 

informacji na temat organizowanych imprez kulturalnych, sportowych lub religijnych, czy też 

przewidywanych zagrożeń. 

Straż Miejska pełni całodobowy dyżur domowy  pod numerem telefonu - 666 05 80 80 

i 666 05 90 90. Strażnik pełniący dyżur, po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego, organizuje 

patrol interwencyjny. Niejednokrotnie zgłoszony telefonicznie problem nie wymaga 

natychmiastowej interwencji, wtedy dyżurujący strażnik informuje osobę zgłaszającą  

o terminie przeprowadzenia interwencji. 

Do zadań realizowanych przez Straż Miejską w Szczawnicy w roku 2018 należały: 

• ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 

• czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określony w przepisach 

ruchu drogowego,  

• współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, 

• współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas imprez 

kulturalnych, 

• kontrola nieruchomości pod kątem pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych, 

• kontrola spalania w domowych paleniskach. 

Straż Miejska pełni służebną rolę wobec społeczności lokalnej. Realizując swoje 

zadania Straż Miejska wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, turystów i gości 

przyjeżdżających do Szczawnicy. 

W roku 2018  strażnicy wykonali łącznie 290 służb patrolowych,  przyjęto 197 zgłoszeń.   

Do najczęstszych zgłoszeń należały te związane z zakłócaniem porządku publicznego  

i spokoju, zagrożeń w ruchu drogowym, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, zagrożeń 
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życia i zdrowia, zagrożeń pożarowych, awarii technicznych, utrzymaniem zwierząt, zgubienia 

dokumentów i innych przedmiotów oraz innych.   

Osiągnięte wyniki w postaci ujawnionych wykroczeń są bezpośrednio związane 

zarówno z ilością i rodzajem otrzymywanych zgłoszeń obywateli jak również samodzielnym  

i sumiennym zaangażowaniu strażników w realizację powierzonych zadań. 

Strażnicy w ubiegłym roku ujawnili łącznie 163 wykroczeń. Największą liczbę 

ujawnionych przez funkcjonariuszy w ubiegłym roku naruszeń prawa, stanowiła kategoria 

wykroczeń związanych m. in. z bezpieczeństwem i porządkiem w komunikacji, nie 

wykonywaniem obowiązków nałożonych Ustawą o Utrzymaniu Czystości i Porządku 

w gminach, zawartych w Ustawie o Odpadach, Ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, Ustawie o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób 

i mienia oraz przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu.  

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY  

Ochrona spokoju i porządku publicznego jest głównym zadaniem Straży Miejskiej. 

Realizowana jest poprzez prewencyjne patrolowanie miasta i gminy oraz reagowanie na 

wszelkie sygnały o naruszeniu porządku publicznego w zakresie bezpieczeństwa osób, mienia 

czy urządzeń użyteczności publicznej. W zakresie tym funkcjonariusze Straży Miejskiej 

ujawnili 45 wykroczeń, wobec jednego sprawcy skierowano wniosek o ukaranie do Sądu, 

sprawcę jednego wykroczenia przekazano do Komisariatu Policji w Krościenku n/Dunajcem, 

w 29 przypadkach poprzestano na udzieleniu pouczenia, ostrzeżeniu lub zwróceniu uwagi. 

Schwytano 27 psów wałęsających się na terenie Miasta i Gminy. Ustalono właścicieli 26 psów, 

którym zostały one przekazane. Natomiast 1  psa przekazano do schroniska dla zwierząt  

w Nowym Targu.  

Udzielono pierwszej pomocy i przekazano Pogotowiu Ratunkowemu 2 osoby 

znajdujące się w stanie zagrożenia życia. 

Udzielono pomocy i doprowadzono do miejsca zamieszkania osobę w podeszłym 

wieku, która zapomniała gdzie mieszka. 

Udzielono pomocy osobie w podeszłym wieku, która zwróciła się z prośbą  

o doprowadzenie do domu z powodu urazu nogi.  

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 

Zjawiska i wykroczenia związane z nieprzestrzeganiem zapisów Ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należą do tej kategorii czynów zabronionych, 

które bardzo negatywnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej. 

W roku 2018 strażnicy podjęli 22 interwencje wobec osób nietrzeźwych, ukarano 

mandatami karnymi 3 sprawców wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej  i łamiących 

zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, w 17 przypadkach 

poprzestano na udzieleniu pouczenia.  Doprowadzono do miejsca zamieszkania 7 osób 
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nietrzeźwych znajdujących się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu. 

Doprowadzono do izby wytrzeźwień  SOIK w Nowym Sączu- 3 osoby nietrzeźwe znajdujące 

się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu. 

Udzielono pierwszej pomocy 2 osobom nietrzeźwym z objawami bardzo złego stanu 

zdrowia i przekazano Pogotowiu Ratunkowemu. 

Prowadzono również działania mające na celu zapobieganie sprzedaży napojów 

alkoholowych osobom nietrzeźwym i nieletnim oraz pod zastaw, na kredyt lub wbrew 

warunkom zezwolenia. Obserwowano placówki handlowe w celu zapobiegania sprzedaży 

wyrobów tytoniowych i alkoholu osobom nieletnim. Przypominano sprzedawcom, że  

w przypadku wątpliwości co do pełnoletności kupującego alkohol lub papierosy mają prawo 

żądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek kupującego.  

CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK  

Duży wpływ na poczucie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego społeczności 

lokalnej ma przestrzeganie unormowań prawnych dotyczących zachowań czystości i estetyki 

oraz ochrony środowiska.   

W roku 2018 w ramach posiadanych uprawnień strażnicy prowadzili działania związane 

z czystością i porządkiem na terenie miasta i gminy. Do głównych zadań należało 

kontrolowanie nieruchomości pod kątem wywiązywania się ich właścicieli z obowiązków 

wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Uchwały Rady 

Miejskiej dotyczącej tej problematyki, Ustawy o odpadach, Ustawy o ochronie przyrody oraz 

Ustawy o ochronie środowiska. 

Szczególną uwagę zwracano na właściwą gospodarkę odpadami i nieczystościami 

poprzez kontrolę posiadanych przez właścicieli umów i rachunków za wywóz nieczystości 

stałych i płynnych jak również sprawdzano otoczenia nieruchomości, czy nie dochodzi do 

wycieku nieczystości z posesji oraz spalania odpadów komunalnych. Egzekwowano także 

utrzymanie czystości i porządku na chodnikach, a w okresie zimowym odśnieżanie  

i posypywanie.  

Do najczęściej popełnianych wykroczeń w tym zakresie jest; zaniedbywanie odśnieżania  

i posypywania chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do tych chodników. 

W powyższym zakresie interweniowano 67 razy. W wyniku  przeprowadzonych 

działań;  ukarano mandatami  2 sprawców wykroczeń, w pozostałych przypadkach poprzestano 

na udzieleniu pouczenia i nakazano usunięcie niedociągnięć.  

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY I PROFILAKTYKA SZKOLNA. 

Działania polegały na patrolowaniu tras komunikacyjnych i rejonu szkół podstawowych 

numer 1 i 2. Zwracano uwagę na drogę uczniów do i ze szkoły, stan infrastruktury technicznej 

oraz zachowanie się kierujących w rejonach przejść dla pieszych.  

W obrębie przejść dla pieszych usytuowanych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1 przy 

ul. Głównej  12 i w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Głównej 116 pełniono służbę 



Raport o stanie Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2018 

 

34 

 

celem zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa w czasie przekraczania ciągów 

komunikacyjnych. Działania te prowadzone są w ramach uprawnień funkcjonariuszy Straży 

Miejskiej do dawania sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu i innym osobom znajdującym się 

na drodze, zgodnie z art.6 ust. 1 pkt 3 c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu 

drogowym. 

Straż Miejska w Szczawnicy na terenie uprawnień na bieżąco prowadzi pogadanki, 

prelekcje, spotkania z dziećmi i młodzieżą na temat bezpieczeństwa w komunikacji, 

bezpieczeństwa w domu, na wakacjach/feriach, jak również prowadzi działania prewencyjne 

zapobiegające wypadkom, zdarzeniom z udziałem dzieci i młodzieży. Działania te obejmują 

również spotkania dotyczące przeciwdziałaniu narkomanii, środków psychotropowych  

i skutków ich spożywania oraz szkodliwości palenia tytoniu/e-papierosów i spożywania 

alkoholu. 

WYKROCZENIA DROGOWE  

W 2018 roku podjęto łącznie 228 interwencji wobec uczestników ruchu drogowego, 

którzy dopuścili się wykroczeń w zakresie nieprzestrzegania przepisów o zatrzymaniu  

i postoju pojazdów, ruchu rowerów i motorowerów, ruchu pieszych oraz wobec kierujących 

pojazdami, którzy nie zastosowali się do zakazu ruchu w obu kierunkach. W wyniku podjętych 

działań ukarano mandatami karnymi 39 sprawców wykroczeń, w pozostałych przypadkach 

poprzestano na udzieleniu pouczenia lub zwróceniu uwagi.  

ZABEZPIECZENIE IMPREZ KULTURALNYCH 

Na terenie miasta i gminy Szczawnica organizowana jest  duża ilość różnorodnych 

imprez kulturalnych i uroczystości kościelnych w których licznie biorą udział mieszkańcy, 

turyści i kuracjusze .  

W minionym roku funkcjonariusze Straży Miejskiej  20 razy  zabezpieczali i udzielali 

pomocy przy organizacji uroczystości :  

• 6 styczeń, Orszak Trzech Króli- zabezpieczenie trasy przemarszu. 

• 9 kwiecień, Droga Krzyżowa ulicami miasta 

• 28 kwietnia, Biegi w Szczawnicy- zabezpieczenie na trasach biegów i biura zawodów  

(Dworek Gościnny, Karczma „U Polowacy” 

• 21 maj, Perły Małopolski- udział w zabezpieczeniu trasy biegów 

• 1 czerwiec, Święto Szkoły Podstawowej im .H. Sienkiewicza- zabezpieczenie trasy 

przemarszu 

• 13 czerwiec, Procesja różańcowa - zabezpieczenie trasy przemarszu 

• 15 czerwiec, Boże Ciało, procesja kościelna ulicami miasta 

• 13 lipiec, Procesja różańcowa - zabezpieczenie trasy przemarszu 

• 15 lipiec, zabezpieczenie  imprezy plenerowej „ Hej Fest” 

• 6 sierpień, Redyk w Jaworkach – zabezpieczenie rejonu imprezy 

• 13 sierpień, Procesja różańcowa - zabezpieczenie trasy przemarszu 
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• 14 sierpień, XIV Góralski Festyn Rodzinny- zabezpieczenie trasy przemarszu 

• 13 wrzesień, Procesja różańcowa - zabezpieczenie trasy przemarszu 

• 16 wrzesień, Europejski dzień współpracy 2017- zabezpieczenie rejonu imprezy 

• 13 październik, Procesja różańcowa - zabezpieczenie trasy przemarszu 

• 14 październik, Redyk Pasterski – zabezpieczenie trasy przemarszu 

• 25 październik, Procesja różańcowa z Pienin do Kościoła Parafialnego 

• 31 październik, Korowód Świętych, zabezpieczenie przemarszu z Gimnazjum  

do kościoła 

• 10 listopad, Bieg Niepodległości – zabezpieczenie imprezy 

• 11 listopad, Święto Odzyskania Niepodległości - zabezpieczenie trasy przemarszu. 

WSPÓŁPRACA Z POLICJĄ  

W celu podniesienia poczucia bezpieczeństwa obywateli, Straż Miejska kontynuowała 

współpracę z Komisariatem Policji w Krościenku n/D. W ciągu ubiegłego roku wykonano   

6 wspólnych służb patrolowych. Straż Miejska w ramach współdziałania i swoich kompetencji, 

przeprowadza interwencje na wniosek Dyżurnego KP Krościenko. Takich interwencji w roku 

2018 przeprowadzono 13.        

W ramach współpracy na bieżąco prowadzono wymianę informacji z Dyżurnym 

Komisariatu Policji o sytuacji na terenie miasta i gminy Szczawnica. Odbyto 4 spotkania 

robocze z Komendantem Komisariatu Policji w Krościenku n/D i jego Zastępcą, spotkania 

robocze z dzielnicowymi – 14 razy . 

W trakcie spotkań dokonywano wymiany informacji i planowano wspólne działania 

mające na celu poprawę porządku i bezpieczeństwa w rejonie służbowej odpowiedzialności.               

W trakcie wspólnych służb prowadzono akcje prewencyjne: Bezpieczna droga do 

szkoły, Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych pod 

kątem sprzedaży w/w wyrobów osobom nieletnim.  

Inne działania: 

• Udzielono pomocy Policji w zabezpieczeniu miejsca  kolizji drogowej  - 2 strażników. 

• Udzielenie pomocy patrolowi z Wydziału Ruchu Drogowego z KPP Nowy Targ, 

doprowadzono osobę nietrzeźwą do miejsca zamieszkania – 2 strażników,  

• Udzielenie pomocy Policji w konwoju osób zatrzymanych - 1 strażnik 

WSPÓLNE ZABEZPIECZENIE IMPREZY SPORTOWEJ 

• zabezpieczenie trasy biegu „Perły Małopolski” 

• zabezpieczenie trasy biegu i biura zawodów oraz linii startu i mety „Biegów  

w Szczawnicy”.  

WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWOWĄ I OCHOTNICZĄ STRAŻĄ POŻARNĄ.  
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Straż Pożarna jest organizacją służącą ratowaniu życia, zdrowia oraz mienia obywateli.  

Wspólnie z OSP zabezpieczano przemarsze i przejazdy ulicami miasta w trakcie imprez 

plenerowych – 20 razy. SM udzieliła pomocy OSP w akcjach ratowniczych – 3 razy. 

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI SŁUŻBAMI.  

MZGK, Tauron, Orange, Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne, Powiatowy 

Zarząd Dróg. Współpraca polegała na  przekazywaniu informacji o awariach, usterkach, 

uszkodzeniach  i sprawach porządkowych będących w kompetencjach danej służby oraz 

zabezpieczeniu miejsca awarii do czasu przybycia ekipy technicznej. W minionym roku 

funkcjonariusze Straży Miejskiej przekazali łącznie 27 informacji wymagających  interwencji 

do w/w służb, 9 razy zabezpieczano miejsce niebezpieczne.  

WSPÓŁPRACA Z MGOPS W  SZCZAWNICY 

W ramach współpracy funkcjonariusze SM uczestniczą w pracach Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie- udział w 12 spotkaniach 

zespołu i grup roboczych. Kierownikiem Zespołu Interdyscyplinarnego jest funkcjonariusz SM 

specjalista Ewa Nalepa. Udzielano pomocy pracownikom MGOPS w wizytach 

środowiskowych oraz dostarczano pisma z MGOPS dla osób będących pod opieką lub  

w zainteresowaniu MGOPS – 45 razy. Udział  funkcjonariuszy SM w szkoleniach w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2 razy. 

W trakcie służb patrolowych funkcjonariusze SM prewencyjnie prowadzą kontrole 

noclegowni dla bezdomnych w Szlachtowej, pod kątem przestrzegania Regulaminu 

noclegowni, przez osoby z niej korzystające.  

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE STRAŻAMI GMINNYMI (MIEJSKIMI) 

Na podstawie art.12a Ustawy o strażach gminnych (miejskich) komendanci straży 

gminnych (miejskich) w przypadkach, gdy istnieje potrzeba wykonania czynności w  ramach 

prowadzonych czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia poza obszarem jego 

działania, mają prawo wnosić o udzielenie niezbędnej pomocy w tym zakresie do komendanta 

straży właściwej dla miejsca wykonania czynności. 

W ramach tego uprawnienia – zwrócono się do Straży Miejskiej w Zakopanem w celu 

dostarczenia przesyłki osobie podejrzanej o popełnienie wykroczenia, ponieważ osoba  

ta dwukrotnie nie podejmowała przesyłki na poczcie.  

Udzielono pomocy Straży Miejskiej w Środzie Śląskiej  i Straży Miejskiej w Krakowie     

w ustaleniu sprawcy wykroczenia.  

Inne Działania: 

• udzielano pomocy i asysty pracownikom Urzędu MiG Szczawnica podczas  

wykonywanych  przez nich czynności służbowych na terenie miasta i gminy – 82  
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• dostarczano członkom Rady Miejskiej materiały oraz inne listy i zaproszenia – 14   

• rozwieszano na tablicach ogłoszeń informacje gminne – 53        

• konwojowano przewóz dokumentów i wartości pieniężnych na potrzeby gminy – 243. 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

W zastępach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy działa:  

1. OSP Szczawnica – 97 druhów z czego: 

• 55 w Jednostce Operacyjno-Technicznej,  

• 20 w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej,  

• 22 w Orkiestrze Dętej,  

• 15- w Zespole Regionalnym im. J. Malinowskiego.  

2. OSP Szlachtowa: 

• 42 druhów w Jednostce Operacyjno-Technicznej,  

• 23 w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej 

3. OSP Jaworki- 43 druhów 

W 2018r. w/w jednostki z terenu Miasta i Gminy odnotowały 135 zdarzeń, w tym: 

28 pożarów 

• 80 miejscowych zagrożeń 

• 27 fałszywych alarmów.   

ZESTAWIENIE WYDATKÓW  W ROKU 2018 DOT. OSP Z TERENU MIG 

SZCZAWNICA PONIESIONYCH Z BUDŻETU GMINY  

1. Zakup umundurowania specjalistycznego – 12 414,99 zł w tym : 

• Szczawnica  - 6 999,99 zł 

• Szlachtowa – 5 415,00 zł 

• Jaworki – 0,00 zł 

2. Ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach -12 743,64 zł (całość Szczawnica) 

3. Koszty nadzoru nad sprzętem ppoz. – 9 167,90 zł w tym: 

• Szczawnica- 4 320,00 zł 

• Szlachtowa- 2 423,95 zł 

• Jaworki – 2 423,95 zł 

4. Zakupy sprzętu strażackiego 49 928,57 zł w tym: 

• paliwo - 8 042,95 zł 

o Szczawnica – 6 599,85 zł 

o Szlachtowa – 490,37 zł 

o Jaworki – 952,73 zł 

• zakupy pozostałe -41 885,62 zł 
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o Szczawnica -  35 285,12 zł ( pompa pływająca i detektor prądu- 8500,00; bateria 

do defibrylatora -800,00 zł; kombinezony na szerszenie i osy -849,00; zakup 

sprzętu w ramach projektu Bezp. Małopolska – 24 100,00;  2 szt. prostowników 

do akumulatora -640,00 zł, pozostałe zakupy 396,12 zł) 

o Szlachtowa – 4 499,00 zł (zestaw kominiarski, drabina, latarki -1930,00; zestaw 

medyczny 849,00; szelki bezpieczeństwa 840,00; prądownica 880,00) 

o Jaworki – 2 101,50 (opony 1 656,02; akumulator 225,00; łańcuch i olej do piły 

220,48) 

5. Prąd – 1 488,74 zł       

6. Naprawy sprzętu - 14 347,30 zł w tym:     

OSP Szczawnica - 12 010,30 zł  

• naprawa pojazdu Polaris - 930,00 zł 

• naprawa samochodu Ford - 1350,00 zł 

• naprawa samochodu Nissan - 2350,00 zł  

• legalizacja, przegląd, wymiana aparatów powietrznych 5 677,98 zł 

• ładowanie gaśnic 339,48 zł 

• legalizacja zestawu ratowniczego 1 362,84 zł 

•  

Szlachtowa – 2 337,00 zł:  

• naprawa motopompy – 2 337,00 zł 

 

7. Usługi – 9 302,51 zł 

• Szczawnica 8 664,51 zł 

o szkolenie 5000,00 zł 

• przeglądy sprzętu 733,50 zł 

• badania lekarskie 2700,00 zł 

• pozostałe 231,01 zł 

Szlachtowa - 204,00 zł (przegląd) 

Jaworki - 434,00 zł (przegląd) 

8. Usługi telekomunikacyjne – 836,39 zł 

9. Ubezpieczenia – 12 164,35 zł (w tym na życie 5 852,85 zł) 

• Szczawnica- 8 148,89 zł 

• Szlachtowa- 1965,65 zł 

• Jaworki – 2 049,81 zł 

            Łączne wydatki w 2018 roku: 122 394,39 zł w tym: 

OSP Szczawnica  97 097,43 zł 

OSP Szlachtowa  17 334,97 zł 

OSP Jaworki       7 961,99 zł 
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POLICJA 

Ze sprawozdania rocznego o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego  na terenie 

podległym Komisariatowi Policji w Krościenku n/D. w 2018r. wynika, że  jednostka ta w 2018 

roku, wszczęła ogółem 286  postępowań przygotowawczych i było ich o 43 więcej niż w 2017 

roku co dało dynamikę na poziomie 117,70%. 

Wykrywalność ogólna w 2018 roku wyniosła 77,92% i była o 5,95%  niższa  niż w 2017 

roku. Wskaźnik wykrywalności  w tym zakresie dla powiatu nowotarskiego wyniósł w 2018 

roku 75,13%. 

Na terenie  Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2018 dokonano:  

• Kradzieży      - 15 

• Uszkodzenie mienia    - 12 

• Przeciwko porządkowi publicznemu  - 56 

• Nieobyczajny wybryk    - 9 

• Używanie nieprzyzwoitych słów   - 99 

• Przepisy o wychowaniu w trzeźwości  - 229 

• Przestępstwa narkotykowe    - 3 

 

 

*Dane na podstawie Sprawozdania Rocznego o Stanie Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krościenku n/D.  
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ROZDZIAŁ V - ADMINISTRACJA 

Urząd Miasta i Gminy w Szczawnica jest  jednostką organizacyjną, której 

przedmiotem działalności jest świadczenie pomocy burmistrzowi, w zakresie realizacji 

uchwał Rady Miejskiej i zadań określonych przepisami prawa państwowego.  

Urząd realizuje zadania: 

• własne, wynikające z ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz 

z innych ustaw o ile nie zostały powierzone do wykonania innym jednostkom 

organizacyjnym gminy; 

• zlecone wynikające z innych ustaw szczególnych, 

• wynikające z porozumień zawartych między gminą a organami administracji 

rządowej, 

• publiczne powierzone miastu w drodze porozumienia międzygminnego, 

• publiczne powierzone miastu w drodze porozumienia komunalnego zawartego 

z powiatem, województwem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom 

organizacyjnym, lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów. 

 

W skład urzędu Miasta i Gminy wchodzą referaty i samodzielne stanowiska.  

Kierownictwo  

• Burmistrz  Miasta i Gminy  

• Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy – (vacat od 1 maja do 31 grudnia 2018r.) 

• Sekretarz Miasta i Gminy 

• Skarbnik Miasta i Gminy 

Samodzielne stanowiska  

• stanowisko pracy ds. informacji niejawnych, wojskowych i OC (1/2 etatu) 

• stanowisko pracy ds. promocji, turystyki, kultury i sportu – (vacat w 2018r.)  

• stanowisko pracy ds. ochrony danych w tym danych osobowych  

• stanowisko pracy ds.  kontroli  zarządczej i analiz /  prowadzi to Z-ca Kierownika 

USC, stanowisko ds. obywatelskich - dodatek specjalny 

Referat Organizacyjno –Administracyjny 

• stanowisko pracy ds. kadr i spraw BHP 

• stanowisko pracy ds. obsługi rady miejskiej 

• stanowisko ds. obsługi informatycznej 

• stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu 

• stanowisko pracy ds. utrzymania porządku i czystości (2 x ½ etatu) 

 

 

Referat Spraw Obywatelskich 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Burmistrz
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• Z-ca Kierownika USC , stanowisko ds. obywatelskich 

• stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej oraz profilaktyki i przeciwdziałania 

uzależnieniom  

• stanowisko  pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 

• USC- zastępca Kierownika USC 

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa 

i Ochrony  Środowiska 

• stanowisko pracy ds. czystości i porządku w gminie oraz nieruchomości 

komunalnych 

• stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami  

• stanowisko pracy ds. rolnictwa i ochrony środowiska 

• stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego 

• stanowisko pracy ds. leśnictwa 

Referat Rozwoju Lokalnego, Infrastruktury Komunalnej i Środków Pomocowych 

• stanowisko pracy ds. środków pomocowych – koordynator merytoryczny 

• stanowisko pracy ds. środków pomocowych  - koordynator  techniczny 

• stanowisko pracy ds. zamówień publicznych 

• stanowisko pracy ds. infrastruktury komunalnej 

• stanowisko pracy ds. realizacji projektów realizowanych w oparciu 

o dofinansowanie ze środków  pozabudżetowych pochodzenia krajowego (1/2 

etatu). 

Referat Finansowo- Budżetowy i Podatków  

• stanowisko pracy ds. podatku VAT i innych opłat 

• stanowisko pracy ds. wymiaru podatków 

• stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 

• stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej – dochodów 

• stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej – wydatków 

• stanowisko pracy ds. obsługi kasowej oraz płac i  ubezpieczeń  

• stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej oraz rozliczania środków 

pomocowych 

• stanowisko pracy ds. podatków i opłat lokalnych 

• stanowisko pracy ds.  kontroli podatków i opłat 

Referat Oświaty 

• stanowisko pracy ds. płacowo-oświatowych 

• stanowisko pracy ds. oświatowych i realizacji projektów ze środków krajowych i 

unijnych 

• stanowisko pracy ds. księgowości jednostek budżetowych 

Straż Miejska  
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• Komendant straży 

• Strażnik Miejski   

• Strażnik Miejski  

Łącznie 37 etaty. 

PRACA URZĘDU W 2018  ROKU 

REFERAT ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNY 

Referat wykonuje zadania z zakresu spraw administracyjnych, a w szczególności: 

• prowadzenie sekretariatu w tym zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej 

Burmistrza i zastępcy Burmistrza oraz sprawy kancelaryjno -techniczne, 

• prowadzenie informacji z zakresie kompetencji i działania organów administracji 

publicznej i jednostek organizacyjnych na terenie Gminy, udzielanie informacji o trybie 

załatwiania poszczególnych spraw w Urzędzie, 

• organizowanie spedycji poczty; w 2018r. na elektroniczny dziennik podawczy Urzędu 

wpłynęło 1 0579 spraw (pism).  Wyeksportowanych  zostało 8 030 przesyłek w tym 

6 297 poleconych.  

• stwierdzanie własnoręczności podpisu, 

• sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Burmistrza pomiędzy sesjami 

Rady, 

• przygotowywanie i aktualizacji oraz prowadzenie rejestrów aktów prawnych wydanych 

przez Burmistrza (zarządzeń)  

Do zadań Referatu należy również zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej Rady 

i jej komisji, a w szczególności: 

• obsługa kancelaryjno – biurowa Rady i jej Komisji, 

• przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady, jej Komisji, 

• podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, 

zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej Komisji, 

• protokołowanie sesji, posiedzeń komisji Rady, 

• prowadzenie rejestru uchwał Rady oraz udostępnianie ich mieszkańcom, 

• prowadzenie rejestru wniosków i opinii Komisji Rady oraz zapytań i interpelacji 

składanych przez radnych, 

Do zadań referatu należą sprawy załatwiane przez Sekretarza: 

• prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków -3 sprawy. 

• Współpraca z instytucjami i organizacjami- 16 spraw, 

• Udzielnie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej- 40 spraw. 
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REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH 

Referat realizuje zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, wydawania 

dokumentów tożsamości, udostępniania danych, działalności gospodarczej oraz zadania własne 

z zakresu transportu, wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień, ochrony 

zdrowia, a także obsługi wniosków Profili Zaufanych w systemie teleinformatycznym poprzesz 

potwierdzanie, przedłużanie ważności i unieważnianie profilu zaufanego ePUAP.  

 

Ewidencja ludności: 

W 2018 roku z zakresu ewidencji ludności zrealizowano łącznie 1119 zadań w 

szczególności zameldowań na pobyt stały i czasowy, wymeldowań z miejsca pobytu stałego i 

czasowego, wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy, nadawanie 

numeru PESEL, aktualizacja rejestru PESEL i rejestru mieszkańców. Wydano 113 zaświadczeń 

o zameldowaniu na pobyt stały, 44 zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt czasowy.  

 

Dowody osobiste: 

Z zakresu wydawania dowodów osobistych zrealizowano łącznie 824 zadania 

w szczególności przyjęcie wniosku i wydanie dowodu osobistego, unieważnienie dowodów 

osobistych. Przyjęto 665 wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydano 674 dowodów 

osobistych.  

Z zakresu udostępniania danych zrealizowano łącznie 389 zadań. W tym zakresie 

przyjęto 110 wniosków, na które udzielono 389 udostępnień danych jednostkowych. 

Łącznie z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i udostepnienia danych 

zrealizowano 2332 zadania na co uzyskano dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Krakowie w wysokości 23955,00 zł. 

 

Punkt potwierdzenia profilu zaufanego:  

W zakresie potwierdzania profili zaufanych w 2018 r. przyjęto 102 wnioski i wszystkie 

zostały poddane weryfikacji i potwierdzone. 

 

Ochrona zdrowia:  

W zakresie ochrony zdrowia zawarto porozumienie z NZOZ Sanacja w Szczawnicy na 

usługi stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia z terenu miasta i gminy 

Szczawnica. Na zadanie wydatkowano 20 000 zł z budżetu Miasta Szczawnica. W ramach 

porozumienia udzielono 355 usług stomatologicznych 201 osobom. 

 

Działalność gospodarcza:  

Wiodącymi działami gospodarki jest turystyka i budownictwo, znaczący jest także 

udział handlu.  

Pod względem rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej najwięcej podmiotów 

deklarowało: obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – 510 

przedsiębiorców. 
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Liczba złożonych i prawidłowo przetworzonych wniosków w systemie Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za okres od 01 stycznia 2018 r. do 

31grudnia 2018 r. 

• wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorcy – 113 

• wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG – 82 

• wniosek o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych – 200 

• wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej – 235 

• wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej – 270 

Ogółem – 900 

Rynek napojów alkoholowych : 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2018 roku – 37 

- poza miejscem sprzedaży (detal) – 5  

w tym według zawartości alkoholu 

• do 4,5% alkoholu oraz piwa - 1 

• powyżej 4,5% do 18% alkoholu /za wyjątkiem piwa/ - 2 

• oraz powyżej 18% alkoholu - 2 

- w miejscu sprzedaży (gastronomia) - 32 

w tym według zawartości alkoholu 

• do 4,5% alkoholu oraz piwa - 15 

• powyżej 4,5% do 18% alkoholu /za wyjątkiem piwa/ - 9 

• oraz powyżej 18% alkoholu - 8 

Liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2018 

roku – 3 

Liczba decyzji wydanych w 2018 r. o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych (w związku z likwidacją punktu sprzedaży) – 10 

Transport:  

- licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 

taksówką  -   2 szt., 

- zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym – 1 szt., 

- wypisy z zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób  

w krajowym transporcie drogowym – 1 szt. 
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URZĄD STANU CYWILNEGO 

Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.  

W 2018 r. Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował 16 aktów urodzeń, 51 aktów małżeństw 

i 30 aktów zgonów. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego udzielił 20 ślubów 

cywilnych – 17 w siedzibie urzędu i 3 w plenerze, co stanowi 40% wszystkich zarejestrowanych 

małżeństw.  

W 2018 r. Urząd Stanu Cywilnego zrealizował łącznie 3119 zadań w szczególności 

migracji aktów do centralnej bazy aktów stanu cywilnego BUSC, wydawania odpisów  

i zaświadczeń, przyjmowania oświadczeń, wydawania decyzji, aktualizacji rejestru PESEL  

i usuwania niezgodności, a także organizacji jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego. 

W 2018 r. do Urzędu Stanu Cywilnego wpłynęło 537 wniosków o wydanie aktów stanu 

cywilnego, na wszystkie odpowiedziano wydając 1232 odpisów aktów, w tym akty skrócone 

1032, wielojęzyczne  113, zupełne 87. Ponadto wydano 6 decyzji o zmianie imienia i nazwiska, 

84 zaświadczeń, przyjęto 12 oświadczeń o uznaniu ojcostwa, 41 zapewnień o braku 

okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, zarejestrowano 13 rozwodów, 8 wniosków 

o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. 

Na zrealizowane zadania Urząd Stanu Cywilnego w Szczawnicy otrzymał dotację  

z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w wysokości 29487 zł. 

W 2018 r. Urząd Stanu Cywilnego pozyskał dotację z Małopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego na renowację ksiąg stanu cywilnego w wysokośi 54 tys. zł brutto. Dotacja 

została w całości wykorzystana na renowację, konserwację i oprawę 7 ksiąg stanu cywilnego 

znajdujących się w archiwum miejscowego USC. 

 

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, 

ROLNICTWA I OCHRONY  ŚRODOWISKA 

Do zadań referatu należy min:  

• gospodarka nieruchomościami, 

• planowanie i zagospodarowane przestrzenne, 

• ochrona zabytków, 

• Sprawy z zakresu rolnictwa, leśnictwa i weterynarii, 

• ochrona i kształtowanie środowiska, gospodarki wodnej oraz utrzymania czystości 

i porządku 

• gospodarka leśna, 

 

W referacie w 2018r. prowadzone były sprawy z zakresu: 

Szkód Łowieckich: 

• Złożono 3 wnioski o szkody łowieckie, z czego 2 uznano za niezasadne a w 1 przypadku 

Koło Łowieckie naprawiło szkody. 
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Wycinki drzew: 

• wydano 26 decyzji na wycinkę drzew osobom prawnym  

• przyjęto 46 zgłoszeń zamiaru usunięcia  drzew. 

 

Geologii  

• zatwierdzono 6 projektów robót geologicznych 

• zaopiniowano 2 projekty planu ruchu robót geologicznych 

 

Planowania przestrzennego, geodezji. 

 

• Na terenie Szczawnicy obowiązuje zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica”, przyjętego uchwałą Rady 

Miejskiej w Szczawnicy Nr 60/IX/99 z dnia 21.06.1999 r., zmienionego uchwałą Rady 

Miejskiej w Szczawnicy Nr XLV/272/2006 z dnia 19.10.2006 r. oraz uchwałą Rady Miasta 

Szczawnica Nr XV/77/07 z dnia 29.10.2007 r., dla rejonu JARMUTA. W trakcie 

opracowywania są plany miejscowe dla Jaworek, Szlachtowej, oraz rejonu Palenicy.  

•  Teren Miasta i Gminy Szczawnica jest pokryty 37 planami miejscowymi, co stanowi ok. 

12% powierzchni gminy. 

•  Wydano 216 informacji, w tym zaświadczenia, wypisy z wyrysami z planu 

zagospodarowania przestrzennego oraz z obszaru rewitalizacji, zaopiniowano 10 zmian 

sposobu użytkowania obiektów budowlanych, z opłaty targowej zwolniono 2 obiekty 

handlowe. 

• Do Urzędu wpłynęło 8 wniosków o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. 

• W 2018 r. nie naliczono opłaty planistycznej. 

Wydania warunków zabudowy, pozwolenia na budowę 

• W 2018 r. wydano 18 decyzji o warunkach zabudowy, w większości dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Starosta Nowotarski wydał 41 pozwoleń na budowę w tym 24 dla budowy nowych 

budynków, głównie mieszkalnych jednorodzinnych, 2 na rozbiórkę budynków oraz 15 

pozwoleń dla przebudowy, rozbudowy, nadbudowy głównie na cele mieszkalne. 

Podziałów nieruchomości : 

• Wydano 19 decyzji zatwierdzających wnioski o podział nieruchomości. 

Numeracji porządkowej i ewidencja ulic: 

• Nadano 31 numerów porządkowych nieruchomości, wydano 9 zaświadczeń o nadanych 

numerach oraz zmieniono nazwę Osiedla Dwudziestolecia w Szczawnicy. 

Rozpoczęto prace nad opracowaniem tzw. „uchwały krajobrazowej”, która docelowo 

określi nie tylko warunki i zasady sytuowania reklam, małej architektury i ogrodzeń w mieście, 
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ale przede wszystkim wskaże termin dostosowania istniejących reklam i ogrodzeń do nowych 

przepisów uchwały.  

Lecznictwa Uzdrowiskowego  

Po uzyskaniu świadectw, potwierdzających właściwości lecznicze klimatu i surowców 

leczniczych złożono do Ministra Zdrowia Operat Uzdrowiskowy, celem potwierdzenia 

możliwości dalszego prowadzenia lecznictwa na terenie Uzdrowiska Szczawnica. 

 

REFERAT  ROZWOJU LOKALNEGO, INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I 

ŚRODKÓW POMOCOWYCH  

 

Do zadań referatu należy min: 

• koordynowanie i planowanie bieżących opracowań dotyczących rozwoju gminy 

i programów rozwojowych gminy, oraz monitorowanie pozyskiwania środków poza 

budżetowych, 

• prowadzenie stałego monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania środków 

pomocowych, tworzenie bazy danych potencjalnych źródeł pozyskiwania środków 

pomocowych i informowanie o powyższym kierowników referatów, jednostki 

organizacyjne gminy, oraz organizacje pozarządowe 
• prognozowanie, planowanie i koordynowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na 

terenie gminy, 

• pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-montażowymi dotyczącymi 

obiektów sieciowych, kubaturowych, drogowych i elektrycznych, 

• opracowanie programu rozwoju infrastruktury technicznej gminy, 

• przygotowanie i prowadzenie inwestycji, 

• pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego w ramach prowadzonych inwestycji 

Gminy, 

• z zakresu gospodarowania drogami gminnymi i obiektami inżynieryjnymi oraz 

współdziałanie z zarządzającymi innymi drogami 

• elektryfikacji i oświetleniem ulicznym, 

• Prowadzeniem  w całości spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych, 

 

W 2018r. w referacie wydano 79 decyzje z czego:  

• 32 dotyczących zajęcia pasa drogowego 

• 20 dotyczących lokalizacji urządzeń w pasie drogowym 

• 9 dotyczących zjazdów 

• 16 dotyczących wbudowania urządzeń w pas drogowy 

• 2 prowadzone postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych i nakazujące 

podłączenie się do kanalizacji sanitarnej.  
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11 Postanowień różnego typu, 

Na referat zostało zadekretowanych 1899 pism przychodzących. Zostało 524 sprawy, a 939 

pism przekazano 939 do wysłania. 

REFERACIE FINANSOWO - BUDŻETOWYM I PODATKÓW  

 

W Referacie Finansowo - Budżetowym i Podatków w 2018 r. wydano: 

Dla osób fizycznych: 

• 5 058 decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek od 

nieruchomości, rolny, leśny). 

• 560 decyzji zmieniających wysokość podatku , 

• 548 wysłanych wezwań do złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach 

budowlanych osób fizycznych, 

• 425 wysłanych wezwań do zapłat, 

• 203 upomnienia, 

• 51 tytułów wykonawczych  

 

 

Z zakresu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych 

przyjęto:  

• 102 deklaracje na podatek od nieruchomości, 

• 29 deklaracji na podatek rolny,  

• 14 deklaracji na podatek leśny, 

• 2 odwołania skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 

Wydano:  

• 19 wezwań do zapłaty, 

• 17 upomnień, 

• 2 tytuły wykonawcze, 

• 35 pism  

 

Z zakresu podatków od środków transportowych przyjęto 64 deklaracji na podatek od 

środków transportowych. Wysłano 5 upomnień.  

 

1. Z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

• przyjętych 819 korekt deklaracji, 

• wysłanych 253 wezwania do zapłaty 
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• wysłano 40  upomnień, 

• wystawiono 9 tytułów wykonawczych, 

• wysłano 110 pism, 

 

Z zakresu opłaty od posiadania psa wysłano 88 pism. 

Z zakresu opłaty uzdrowiskowej i opłaty miejscowej 

• wysłano 97 pism, 

• wydano 2 decyzje w sprawie określenia wysokości opłaty uzdrowiskowej. 

Z zakresu należności cywilno-prawnych wysłano 46 wezwań do zapłaty – 46 szt. 

 

Kontrole podatków i opłat 

• 18 przeprowadzonych w terenie kontroli. 

• 141 przeprowadzonych w terenie czynności sprawdzających. 

 

Pozostałe czynności: 

• 12 386 wykonanych operacji gotówkowych w kasie  (przyjęte wpłaty, wypłacone 

rachunki gotówkowe), 

• 3 361 przelewów bezgotówkowych z zakresu wydatków, 

W 2018r. na referat zadeklarowanych zostało 2 211 pism (spraw), a wysłano 6 423 szt. 

wychodzącej korespondencji.  
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ROZDZIAŁ VI - OŚWIATA  

Na terenie Miasta i Gminy Szczawnica w 2018 r. działały następujące placówki 

oświatowe:  

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera 

3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlachtowej 

4. Miejskie Przedszkole Publiczne 

5. Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi 

Panny Niepokalanie Poczętej pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

6. Przedszkole Bajkowe Wzgórze 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  

 

Tabela 9 Liczba uczniów - Szkoła Podstawowa nr 1 

oddziały Rok szkolny 2017/2018 

(I-VIII 2018) 

Rok szkolny 2018/2019 

(IX- XII 2018) 

klasy l. uczniów klasy l. uczniów 

  

„0” 1 24 1 17 

Klasy I 2 42 2 38 

Klasy II 1 18 2 41 

Klasy III 5 92 1 22 

Klasy IV 2 50 3 57 

Klasy V 2 53 2 49 

Klasy VI 3 63 2 53 

Klasy VII 1 26 2 43 

Klasy VIII   1 26 

 Łącznie: w roku szkolnym 2018/2019 - 346 uczniów 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR  2 

 

Tabela 10 Liczba uczniów - Szkoła Podstawowa nr 2 

oddziały Rok szkolny 2017/2018 

(I-VIII 2018) 

Rok szkolny 2018/2019 

(IX- XII 2018) 

klasy l. uczniów klasy l. uczniów 

  

„0”   1 21 
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Klasy I 1 15 1 18 

Klasy II   1 17 

klasy IV 1 22 2 35 

Klasy V   1 24 

Klasy VII 1 30 1 22 

Klasy VIII   1 29 

Łącznie SP2 3 67 8 166 

Gim. II 3 59   

Gim. III 2 40 3 57 

 Łącznie: w roku szkolnym 2018/2019 - 223 uczniów 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR  3 W SZLACHTOWEJ 

 

Tabela 11 Liczba uczniów - Szkoła Podstawowa nr 3 w Szlachtowej 

oddziały Rok szkolny 2017/2018 

(I-VIII 2018) 

Rok szkolny 2018/2019 

(IX- XII 2018) 

klasy l. uczniów klasy l. uczniów 

„0” 1 19 1 17 

Klasy I 1 8 1 14 

Klasy II 1 8 1 8 

Klasy III 1 16 1 8 

Klasy IV 1 10 1 15 

Klasy V 1 17 1 10 

Klasy VI 1 19 1 18 

Klasy VII 1 10 1 17 

Klasy VIII   1 10 

Łącznie:  w roku szkolnym 2018/2019  -  117 uczniów 

 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE 

 

Tabela 12 Liczba dzieci - Miejskie Przedszkole Publiczne 

 oddziały 2017/2018 oddziały   2018/2019 

(I-VIII 2018) (IX- XII 2018) 

5 125 6 104 

Zmniejszająca się liczba dzieci w miejski przedszkolu spowodowana jest uruchomieniem  

od lutego 2018 r. prywatnego przedszkola „Bajkowe Wzgórze” oraz oddziału przedszkolnego  

w Szkole Podstawowej nr 2 
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NIEPUBLICZNE  PRZEDSZKOLA 

 
Tabela 13 Liczba dzieci - Niepubliczne Przedszkola 

Placówka  

 

 oddziały 2017/2018 

(I-VIII 2018) 

 oddziały   2018/2019 

(IX- XII 2018) 

Zgromadzenie Sióstr 

Służebniczek NMP  

2 51 2 43 

Bajkowe Wzgórze 

od 02.2018 

2        36 2 40 

 

 

 

 

LICZBA ETATÓW NAUCZYCIELSKICH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I 

PRZEDSZKOLU PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ SZCZAWNICA  

 
Tabela 14 Liczba etatów nauczycielskich w Szkołach Podstawowych i Przedszkolu prowadzonych przez Miasto i Gminę Szczawnica 

Lp Nazwa placówki Rok szkolny 2017/2018 (I-VIII 2018) Rok szkolny 2018/2019 (IX- XII 2018) 

Przeciętna 

liczba etatów 

Zatrudnieni w osobach 

 

Przeciętna 

liczba etatów 

Zatrudnieni w osobach 

Ogółem Pełno 

etatowi 

Niepełno 

etatowi Ogółem Pełno 

etatowi 

Niepełno 

etatowi 

1. Szkoła Podstawowa  

w Szlachtowej 

 

 

13,54 

 

 

21 

 

 

12 

 

 

9 

 

 

14,53 

 

 

20 

 

 

12 

 

 

8 nauczyciele 

niepedagogiczni 2,5 3 2 1 3 3 3  

razem 16,04 24 14 10 17,53 23 15 8 

2.  Szkoła Podstawowa 

nr 1 

 

29,99 

 

35  

 

30 

 

5 

 

33,12 

 

37        

 

34 

 

3 

nauczyciele 

niepedagogiczni 6,5 7 6 1 6 6 6  

razem 36,49 42 36 6 39,12 43 40 3 

3.  Szkoła Podstawowa 

nr 2 

 

18,33 

 

20 

 

16 

 

4 

 

19,81 

 

20 

 

17 

 

3 

nauczyciele 

niepedagogiczni 5 5 5  6,5 7 6 1 

razem 23,33 25 21 4 26,31 27 23 4 

4.  Miejskie 

Przedszkole 

Publiczne  

 

 

9,12 

 

 

10 

 

 

9 

 

 

1 

 

 

11,07 

 

 

12 

 

 

11 

 

 

1 

nauczyciele 

niepedagogiczni 5 5 5  6,5 7 6 1 

razem 14,12 15 14 1 17,57 19 17 2 

 

łącznie 

 

89,98 

 

106 

 

85 

 

21 

 

100,53 

 

112 

 

95 

 

17 

 

Wzrastająca liczba etatów spowodowana jest wprowadzoną reformą edukacji w roku 2017r. 

 

W szkołach podstawowych uruchomiono oddziały klasy VII i VIII, a w szkole podstawowej, 
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która powstała w miejsce zlikwidowanego Gimnazjum uruchomiono oddziały klas I, II IV, V, 

VII i VIII równocześnie prowadzone są oddziały klas II i III likwidowanego gimnazjum. W 

Miejskim Przedszkolu Publicznym wzrost zatrudnienia spowodowany jest prowadzonym 

projektem „Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na 

terenie miasta i gminy Szczawnica” w ramach, którego powstał szósty oddział.  

 

FINANSOWANIE OŚWIATY  

 

Zadania oświatowe związane z prowadzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego 

szkół i placówek oświatowych finansowane są z dochodów jednostki samorządu terytorialnego  

- Miasta i Gminy Szczawnica. Jednym z dochodów samorządów terytorialnych jest część 

oświatowa subwencji ogólnej. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 5 lipca 2018 r. poz. 1530 ze zm.) wysokość 

części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala 

corocznie ustawa budżetowa. Kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla 

wszystkich gmin, powiatów i województw samorządowych ustala się w wysokości łącznej 

kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej 

w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych 

zadań oświatowych (art. 28 ust. 1 ww. ustawy). Część oświatową subwencji ogólnej — po 

odliczeniu rezerwy ustawowej 0,25% (art. 28 ust. 2) — dzieli się między jednostki samorządu 

terytorialnego (art. 28 ust. 5) według zasad określanych corocznie w rozporządzeniu ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania (art. 28 ust. 6). Subwencja oświatowa ustalana jest 

na dany rok budżetowy i przekazywana do jednostek samorządu terytorialnego z budżetu 

państwa. Algorytm przedstawia jedynie metodę podziału środków subwencyjnych pomiędzy 

jednostki samorządu terytorialnego, a o sposobie jej wydatkowania – zgodnie z art. 7 ust. 3 ww. 

ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – decyduje organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego. Kieruje się on własnymi kryteriami podziału środków 

budżetowych na poszczególne szkoły i placówki, w szczególności może uwzględnić lokalne 

uwarunkowania i specyfikę poszczególnych szkół (np. liczbę uczniów, stopnie awansu 

nauczycieli). Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego na dany rok są skalkulowane na podstawie:  

1) określonej w ustawie budżetowej na dany rok wysokości części oświatowej 

subwencji ogólnej;  

2) rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji 

ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w danym roku;  

3) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni 

awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 

30 września), zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki 

oświatowe;  

4) danych statystycznych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w danym roku 

szkolnym, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września), 

zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe. 
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Tabela 15 

 

 

Subwencja oświatowa przyznana w roku  2018    

 Finansowy standard A   5409,1141  

 wskaźnik korygujący   1,0251699066  

       

 SUBWENCJA OGÓŁEM  mln 4 696 202,00 

       

Lp Kategoria uczniów Waga 
liczba 

uczniów 
waga 

uczniowie 
przeliczeniowi 

Kwota razem 

  Szkoły podstawowe+gimnazjum           

1 Ucz. Statst. Szkół publicznych   607,3637 1 622,650987601 3 367 990,24 

2 Ucz. Szkół podstawowych P1 95,3498 0,4 39,099898224 211 495,81 

3 Ucz. Niepełnosprawn.w stponiu lekkim. P4 3 1,4 4,305713608 23 290,10 

4 Ucz.niepełnosprawni P5 2 2,9 5,945985458 32 162,51 

5 Ucz. Niepelnosprawni.niedosłyszący P6 3 3,6 11,071834991 59 888,82 

6 Ucz. Niepelnosprawni.w stopni głębokim P7 8 9,5 77,912912902 421 439,84 

7 Uczniowie mniejszości narodowych P21 11 1,3 14,659929664 79 297,23 

8 Ucz. gimnazjów dla dzieci i młodzieży P37 81,3681 0,04 3,336645099 18 048,29 

9 
Ucz.klas I i II, III SP dla dzieci i 
młodzieży P40 196 0,065 13,060664610 70 646,63 

          SUMA 4 284 259,46 

          
SUMA 

niepełnosprawni 536 781,26 

  Oddział przedszkolny           

10 Dzieci 6-letnie w przedszkolach P43 35 0,75 26,910710048 145 563,10 

11 Dzieci 6-letnie w oddz.przedszkolnych P44 34 0,66 23,004812704 124 435,66 

12 Dzieci 6-letnie wieś/miasto do 5 tyś P45 11 0,15 1,691530346 9 149,68 

13 
Wych.ORW i przedszkoli-
niepł.sprzężona P55 1 9,5 9,739114113 52 679,98 

14 Dzieci wczesne wspomagania P57 1 0,84 0,861142722 4 658,02 

15 Dzieci niepełn.w przeszkolach - gr.1 P60 2 2,9 5,945985458 32 162,51 

16 Dzieci niepełn.w przeszkolach - gr.2 P61 2 3,6 7,381223328 39 925,88 

17 Zadania pozaszkolne gminne P62 607,3637 0,001 0,622650988 3 367,99 

          SUMA 411 942,82 

          
SUMA 

niepełnosprawni 124 768,37 

      

 

 

 

  
SUBWENCJA 2018 4 696 202,28  
w tym dla uczniów niepełnosprawnych 661 549,64  
DOTAJA CELOWA Przedszkole 2018rok 202 760,00  
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO (znajdującego się w 
budżetach )SZKÓŁ  2018 rok, w tym: 8 273 053,90  

Wykonanie z planu budżetowego jednostek wydatki podstawowe 7 369 213,38 
 

Wykonanie z planu budżetowego na realizację projektu 
"Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju 
przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica" 

496 553,83 
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Wykonanie z planu budżetowego na realizację projektu 
"Innowacyjne Edukacja kluczem do sukcesu uczniów gminy 
Szczawnica" 

248 701,04 

 
Wykonanie z planu budżetowego na realizację Narodowego 
Programu czytelnictwa 

24 999,90 
 

Wykonanie z planu budżetowego Podręczniki i ćwiczenia z dotacji 
74 702,81 

 

Erasmus +     

58 882,94 

 
Dopłata z budżetu miasta do realizacji zadań oświatowych w roku 

2018  2 470 251,10  
Środki pozyskane na realizacje dodatkowych zadań w roku 2018 903 840,52  

 

 

Podstawowym wydatkiem w jednostkach oświatowych który stanowi   niemal 90% 

ogółu wydatków stanowią wydatki osobowe pracowników  wraz z pochodnymi a także inne 

świadczenia pracownicze w tym BHP oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych, pozostałe 10% związane jest z remontami, opłatami za media i zakupami dot. 

podstawowego funkcjonowania jednostki. 

Struktura wydatków 

Jednostka 
wynagrodzenia wraz z 

pochodnymi 
BHP oraz ZFŚS 

media i opłaty związane z 
podstawowym 
funkcjonowaniem jednostki 

inwestycje oraz bieżące 
remonty 

RAZEM Wydatki 
podstawowe 

Miejskie Przedszkole Publiczne 880 783,85 78,95% 36 199,31 3,24% 108 381,39 9,71% 90 256,94 8,09% 1 115 621,49 

 Szkoła Podstawowa nr.1 2 675 018,97 88,79% 103 219,21 3,43% 203 963,63 6,77% 30 415,20 1,01% 3 012 617,01 

Szkoła Podstawowa nr 2 1 661 531,47 86,99% 62 193,62 3,26% 161 692,12 8,47% 24 639,97 1,29% 1 910 057,18 
Szkoła Podstawowa w 
Szlachtowej 1 114 289,24 83,72% 91 772,11 6,90% 78 463,47 5,90% 46 392,88 3,49% 1 330 917,70 

RAZEM 6 331 623,53 85,92% 293 384,25 3,98% 552 500,61 7,50% 191 704,99 2,60% 7 369 213,38 
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Wykres 1 

 
                

 

 

Ponadto w ramach działań oświatowych były realizowane zadania bezpośrednio poprzez 

budżet Miasta i Gminy w 2018 r. 

Dotacja do Niepublicznego Przedszkola 

 

1.Dotacja dla Niepublicznego 

Przedszkola       

2.Dotacja dla innej gminy  

320 683,07 

Na terenie miasta działa Niepubliczne Przedszkole zlokalizowane w Szczawnicy ul. Szalaya 18, 

prowadzane przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. W 2018 do przedszkola 

niepublicznego uczęszczało średnio 48 dzieci; Przedszkole Niepubliczne, zgodnie z uchwałą Rady 

Miejskiej rozlicza się z otrzymanej dotacji. Ponadto Miasto i Gmina finansuje również pobyt 

dwójki dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Maniowach gmina Czorsztyn, jedno dziecko  

w Prywatnym Przedszkolu w Tylmanowej gm. Ochotnica Dolna oraz czwórka dzieci w Ochronce 

w Krościenku n/D. 

 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych i do szkół na terenie 

miasta i gminy 
99 568,00 

- Miasto i Gmina ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego i zgodnie z podpisaną 

umową z wyłonionym podmiotem realizuje zadanie „transport uczniów niepełnosprawnych i 

opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych” na kwotę 25000,00 zł. Dzieci 

dowożone są do ośrodków w Krościenku n/ D i Ochotnicy Dolnej.  
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STRUKTURA WYDATKÓW W JEDNOSTKACH 
OŚWIATOWYCH

wynagrodzenia wraz z pochodnymi

BHP oraz ZFŚS

media i opłaty związane z podstawowym funkcjonowaniem jednostki

inwestycje oraz bieżące remonty

RAZEM Wydatki podstawowe
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- Dowóz dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej w Szlachtowej i Szkoły Podstawowej nr 2 

- klasy gimnazjalne oraz refundacji (biletów komunikacji publicznej) dowozu dzieci 

niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno Wychowawczego i Gimnazjum Specjalnego  

w Nowym Targu oraz ich opiekunów.             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Dofinansowanie doskonalenia zawodowe 

nauczycieli  
23 515,50 

W ramach Planu Dofinansowywania Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli, zgodnie 

regulaminem obowiązującym w 2018 roku realizuje od 50, 60 lub 75 % (w zależności od 

specjalności i rodzaju dokształcania) czesnego za dokształcanie, przez co łatwiej i przystępniej 

nauczycielowi jest uzupełnić wykształcenie, zdobyć umiejętności do nauki drugiego 

przedmiotu zgodnie z potrzebami szkoły, posiąść umiejętność posługiwania się językiem 

obcym i elementami informatyki. Ponadto finansowane są kursy i szkolenia, w ramach 

dokształcania rad pedagogicznych zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek.  

 

 

Fundusz nagród dla nauczycieli 
 

50 000,00 

Zadanie zrealizowano w październiku 2018 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Poprzez 

budżety szkół.  

 

Fundusz socjalny emerytów   

71 000,00   

Fundusz po przekazaniu do poszczególnych placówek proporcjonalnie do liczby emerytów 

stanowi jeden fundusz w placówce łącznie z naliczonym bieżącym odpisem podstawowym dla 

czynnych pracowników danej placówki. Nauczyciele będący emerytami i rencistami otrzymują 

zapomogi z okazji świąt, Dnia Edukacji Narodowej oraz doraźnie w przypadku chorób i innych 

zdarzeń losowych  

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

 

3200,00 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ma na celu pobudzanie ruchowego, poznawczego, 

emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u dziecka 

niepełnosprawności do czasu podjęcia przez niego nauki w szkole. W roku 2018 do sierpnia, 

programem wczesnego wspomagania objęte było jedno dziecko., od września dziecko to 

rozpoczęło edukację szkolną.  

 

 

Komisja awansu zawodowego nauczycieli  

600,00 

Burmistrz, jako organ prowadzący szkół działających na terenie miasta i gminy Szczawnica 

zorganizował dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 oraz nauczyciela Szkoły Podstawowej 
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nr 2 komisje egzaminacyjne dla awansu nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego. 

Zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2018 r. 
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ROZDZIAŁ VII - POLITYKA SPOŁECZNA   

 

W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica za prowadzenie polityki społecznej 

odpowiada Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w którym w 2018r. zatrudnionych 

było 13 osób, w tym: 

• kierownik – 1 etat, 

• księgowa – 1 etat, 

• pomoc społeczna, ośrodek wsparcia, domy pomocy społecznej, dożywianie, dodatki 

mieszkaniowe, stypendia szkolne – 4 pracowników socjalnych 

 ( od lipca 2018 r. zatrudniono 4 pracownika socjalnego zgodnie z ustawowym obowiązkiem 

spełniania standardu 1 pracownik/50 rodzin będących pod opieką ośrodka), 

• asystent rodziny-1 etat, 

• świadczenia rodzinne, karta dużej rodziny – 1 etat, 

• fundusz alimentacyjny-½ etatu, inspektor ochrony danych – ½ etatu, 

• świadczenie wychowawcze, dobry start – 1 etat, 

• opiekunki środowiskowe świadczące pracę w miejscu zamieszkania podopiecznych-3 

etaty.        

Poszczególne zadania  finansowane są z budżetu gminy - w zakresie zadań własnych i w oparciu 

o dochody własne gminy oraz  w oparciu o dotacje celowe przekazane przez administracje 

rządową w zakresie zadań zleconych.  

 

Poszczególne rodzaje działalności w obrębie działu „Pomoc społeczna” oraz działu 

„Rodzina” w 2018 r. przedstawiały się następująco: 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna  

Plan na rok 2018  kwota zł:          9 534 692,80 zł. 

Wykonanie zł:                                9 456 001,42 zł.  

Ogółem w 2018 r. wydano – 2375 decyzji 

w tym: - 451 decyzji  w zakresie zasiłków okresowych, stałych, celowych, 

            -115 decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych, 

            - 29 decyzji dotyczących uczestników ośrodka wsparcia ŚDS „Perła”       

            - 7 decyzji ustalających odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej,  

            - 1 decyzję kierującą do dps, 

            - 633 decyzje w zakresie świadczeń rodzinnych z dodatkami, 

            - 570 decyzji dotyczącej pomocy „ dobry start” 300+, 

            - 548 decyzji dotyczącej świadczeń wychowawczych, 

            - 21 decyzji dotyczących funduszu alimentacyjnego, 

            Wydano 88 kart dużej rodziny.    

 

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”: 

Plan :                                   216 370,00 zł.  

Wykonanie:                        215 838,94 zł. 
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Kierowanie osoby samotnej, bezradnej, która nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie  

i wymaga stałej opieki oraz w sytuacji, gdy usługi opiekuńcze są niewystarczające - do domu 

pomocy społecznej i częściowe  ponoszenie  odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym 

domu – jest na mocy ustawy o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy. W 2018r.  

współfinansowany był pobyt ośmiu osób z terenu Szczawnicy umieszczonych w Domach 

Pomocy Społecznej; w Szaflarach, Nowym Sączu, Rabce Zdroju, Mogilnie, Konarach oraz 

Parkoszu. W placówkach, które zapewniają całodobową opiekę zostały umieszczone samotne 

osoby, które nie mogły już funkcjonować samotnie w środowisku domowym. Usługi 

opiekuńcze świadczone dla tych osób w miejscu zamieszkania były niewystarczające. 

 

Rozdział 85203  „Ośrodki wsparcia”  

Plan :                                            638 303,90    zł.  

Wykonanie w I półroczu :            638 303,10    zł. 

 

Zgodnie z zawartą umową w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r  

o pomocy społecznej (Dz. U. z  2004r Nr 64 , poz. 593, z późniejszymi zmianami) – 

Stowarzyszenie  na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  – koło w Szczawnicy prowadzi  

Środowiskowy Dom Samopomocy  dla osób upośledzonych umysłowo i ze sprzężonymi 

kalectwami. Stowarzyszenie ma dobre warunki lokalowe, wyposażenie  oraz zatrudnia 

wykwalifikowaną kadrę. W ŚDS prowadzone są zajęcia terapeutyczne w pracowniach: sztuki 

użytkowej, plastycznej i gospodarstwa domowego. Realizowane są również zajęcia związane  

z rehabilitacją. 

W 2018 roku w zajęciach ŚDS  uczestniczyło średnio 33 osoby niepełnosprawne, które 

skierowano do ośrodka wsparcia decyzją administracyjną z terenu czterech  gmin: Szczawnica, 

Czorsztyn z siedzibą w Maniowach, Ochotnica Dolna oraz  Krościenko n/D .  

Dochody uzyskane w tym rozdziale dotyczą ponoszenia odpłatności przez uczestników za 

pobyt w ośrodku wsparcia. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej uczestnik ponosi odpłatność 

w przypadku uzyskania dochodu przekraczającego 250% kryterium dochodowego w pomocy 

społecznej, w wysokości 5% dochodu na osobę w rodzinie. Odpłatność ulega zmianom na 

skutek zmian w uzyskiwanych dochodach. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa co  

6 miesięcy przeprowadza się  wywiady środowiskowe aktualizacyjne, w celu weryfikacji 

odpłatności. 

W 2018 r jedenastu uczestników ponosiło odpłatność  za udział w ośrodku wsparcia. Wysokość 

odpłatności uczestników  w ciągu 2018 roku  zmieniało się  z uwagi na osiąganie zmiennych 

dochodów. 

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum integracji społecznej”  

Plan                                                                  41 036,17 zł. 

Plan (w zakresie zadań zleconych § 2010) :    32 268,00   zł .   

Wykonanie:                                                      31 713,16   zł. 

Plan (w zakresie zadań własnych § 2030):      8 768,17  zł.  
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Dotacja                                                             8 768,17 zł. 

Wykonanie:                                                      8 680,75  zł. 

Środki  finansowe w powyższym rozdziale przeznaczone są na opłacanie składek na 

ubezpieczenie zdrowotne. Ponoszone są  za osoby pobierające określone świadczenia z pomocy 

społecznej oraz niektóre  świadczenia na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

Składki te  odprowadzane były  do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ( w zakresie zadań 

zleconych § 2010 oraz dofinansowania zadań własnych  § 2030)  w łącznej wysokości   

40 393,91   zł. Otrzymano dotację zabezpieczającą w 100% potrzeby gminy w tym zakresie.  

 

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe” 

 Plan :                                111 600,00  zł.    

Wykonanie:                          90 236,19 zł. 

 

Realizowane w rozdziale 85214 zadania odbywały się również w oparciu o otrzymane dotacje 

oraz o środki własne. Przedstawiały się one następująco:  

▪ plan dotacji :                    41 000,00 zł.; wykonanie –  40 998,51 zł 

▪ plan środków własnych:  70 600,00  zł;   wykonanie -  49 237,68 zł. 

 

Powyższe środki były wydatkowane głównie na pomoc w formie zasiłków pieniężnych : 

▪ okresowych      45 619,31 zł. 

▪ celowych .        44 616,88 zł. 

    Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje obecnie osobom, których dochód na 

osobę w rodzinie nie przekracza – 528,00 zł, natomiast w przypadku osoby samotnie 

gospodarującej – 701,00 zł, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności 

takich jak: ubóstwo, bezdomność, sieroctwo, potrzeba ochrony macierzyństwa lub 

wielodzietności , bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, przemocy w rodzinie, 

bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych  lub wielodzietnych, braku umiejętności 

przystosowania się  do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze, 

trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,  trudności w przystosowaniu się 

do życia  po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego  

i sytuacji kryzysowej, klęska żywiołowa lub ekologiczna.  

 Pomoc w formie zasiłku okresowego dofinansowana była  z budżetu państwa w formie dotacji 

celowej. W   2018 r. tą formą wsparcia objęto  34   rodzin (64 osoby w rodzinach), wykonanie 

dotacji  w tym rozdziale wyniosło   40 998,51   zł. Średnia wysokość wypłacanego świadczenia 

wynosi   232,75 zł. 

 

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”  

Plan                                               141 907,30 zł. w tym: 

Dotacja                                                 607,30 zł. 

Środki własne:                               141 300,00 zł. 

Wykonanie                     :              137 019,07 zł. 
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Od 2004 roku finansowanie zadania obejmuje w 100 %  środki  własne gminy. Od roku 2005  

dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni   miesięczny dochód na jednego 

członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku 

o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury  

w gospodarstwie jednoosobowym  lub 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, 

obowiązującej w dniu złożenia wniosku. 

Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 50% wydatków 

przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50% 

faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest 

mniejsza lub równa  normatywnej powierzchni.  Powyższy wskaźnik został ustalony Uchwałą 

Rady Miasta Szczawnica z dnia  14 czerwca 2004 r.  Nr XVI/96/2004. 

W  2018 r. była realizowana  wypłata dodatków mieszkaniowych przyznanych decyzją 

administracyjną w  poprzednim roku oraz  realizacja   wpływających na bieżąco wniosków o 

dodatek mieszkaniowy spełniających kryteria ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Ogółem 

55 rodzinom wypłacono  562 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę  136 411,77 zł. 

 W okresie sprawozdawczym wypłata dodatku energetycznego przysługującego odbiorcy 

wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy wyniosła 

wraz z kosztami obsługi 607,30 zł. 

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba. której przyznano 

dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach 

mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz.966, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy 

sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje  

w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art.3 pkt 13c). 

Liczba świadczeniobiorców   to 4 gospodarstwa w tym: 

1 osobowe              - 3 (kwota do IV 11,22 zł. od V 11,35 zł. miesięcznie) 

2 do 4 osób             - 1 (kwota do IV 15,58 zł. od V 15,77 zł. miesięcznie) 

 

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” 

Plan:                                    106 914,68 zł. 

Wykonanie:                         105 025,79 zł      

Podobnie jak w innych rodzajach działalności w zakresie „Pomocy społecznej” zadania  

w zakresie zasiłków stałych były realizowane  przy udziale środków finansowych 

pochodzących z dotacji i środków własnych. Przedstawiały się one następująco: 

plan dotacji :                    103 880,68 zł;  wykonanie:  103 880,68 zł 

plan środków własnych :     3 034,00  zł;  wykonanie:     1 145,11 zł 

Zasiłki stałe wypłacano zgodnie z wydaną decyzją administracyjną  w latach poprzednich oraz 

przyznawano nowym osobom spełniającym warunki formalne do otrzymania świadczenia.   

W  2018 r  ilość świadczeniobiorców wyniosła 21 osób. Wypłacono 202 świadczenia. 

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” 

Plan :                                    641 799,00 zł. w tym:                                                                                                                                   
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Dotacja :                                 55 058,00 zł 

Środki własne :                     586 741,00 zł 

Wykonanie:                          636 042,45 zł  

Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania zlecone gminie i zadania własne gminy. 

Utrzymywanie  ośrodka pomocy społecznej w tym zapewnienie  środków na wynagrodzenia 

pracowników  jest zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy  

o charakterze obowiązkowym. Do realizacji  zadań z zakresu pomocy społecznej OPS zatrudnia 

ogółem 7  osób w tym: kierownik, główny księgowy , 4 pracowników socjalnych ( zatrudnienie 

4 pracownika socjalnego od II półrocza 2018 r.), 2 opiekunki realizujące przyznawaną przez 

ośrodek pomoc w formie usług opiekuńczych. Łączny koszt wynagrodzeń pracowników, 

składek od nich naliczanych oraz świadczeń w ramach bhp obejmujący paragrafy: § 3020 § 

4010, § 4040, § 4110, § 4120  - w  2018 r  zamknął   się   kwotą  523 442,23 zł.  Wydatki 

związane z zatrudnieniem na umowy zlecenia  trzech opiekunek wyniosły 51 395,70 zł. 

Ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej były ponoszone również inne wydatki związane  

z bieżącą działalnością ośrodka  (realizacja  zadań  statutowych)  na  łączną  kwotę 54 004,52 

zł.                                                                  

W związku ze wzrostem liczby zakładanych niebieskich kart w  2018 r. kontynuowano 

rozpoczęte w 2010 r. działania w gminie przeciw przemocy . W ramach realizacji powyższego 

zadania podejmuje się szereg działań profilaktycznych i wspierających osoby dotknięte 

problemem przemocy. Kontynuowane jest funkcjonowanie grupy wsparcia dla dzieci  

i młodzieży doświadczającej przemocy oraz wsparcia przez psychologa osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie. Wydatki na wynagrodzenia dla psychologa oraz pedagoga prowadzącego 

spotkania z młodzieżą dotkniętą przemocą wyniosły  7 200,00 zł.  

Rozdział  85230 „ Pomoc w zakresie dożywiania” 

Plan :                                    134 460,00 zł. w tym:                                                                                                                                   

Dotacja :                                 88 460,00 zł 

Środki własne :                       46 000,00 zł 

Wykonanie:                           133 497,50 zł  

Realizacja Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykonywana jest 

zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Małopolski a Miastem i Gminą 

Szczawnica. W  2018 roku wykonanie wydatków  z dotacji wyniosło 88 460,00 zł. a ze środków 

własnych wydatkowano  kwotę 45 037,50 zł.  

Gmina realizuje Program przy pomocy ośrodka pomocy społecznej, w jednostkach 

organizacyjnych gminy, placówkach i instytucjach, które posiadają bazę żywieniową lub 

odpowiednie warunki do wydawania produktów żywnościowych. 

Program przewiduje otrzymanie pomocy w następujących formach: 
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- posiłek  , ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, 

- zasiłek celowy - 37 osób na zakup posiłku lub zakup żywności (w tym na zakup posiłku 

dzieciom przebywającym w placówkach oświatowych, gdzie rodzice zobowiązani są do 

pokrywania kosztów żywienia), 

Rzeczywista liczba osób objętych programem wynosi 129. 

Dzieci i młodzież  zamieszkała w  mieście i gminie Szczawnica korzysta z bezpłatnego  posiłku 

w 8 punktach, 6 zlokalizowanych w mieście i gminie Szczawnica i w 2 poza nią (w miejscu 

nauki młodzieży). Ogółem  z bezpłatnych posiłków korzystało 103 uczniów i 12 osób 

dorosłych.  

Rozdział  85295 „Pozostała działalność” 

Plan :                                                13 500,00 zł 

Wykonanie:                                      13 058,93 zł 

I. Noclegownia.  wydatki łącznie: 10 559,23   zł 

 Udzielenie schronienia, posiłku niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym  w tym 

bezdomnym.....” (art. 17 ust.1 pkt.3 ustawy o pomocy społecznej) należy do zadań własnych 

gminy o charakterze obowiązkowym.  

Noclegownia przy ul. Łemkowskiej 16 w Szlachtowej działa na podstawie Zarządzenia 

Burmistrza Miasta   Nr  21/2002 z dnia  23. 12. 2002r  w  sprawie uruchomienia noclegowni 

dla osób bezdomnych w gminie - zmiany: Zarządzenie  NR - OW 13/05  z dnia 19 kwietnia 

2005 r. 

Koszty utrzymania noclegowni dla bezdomnych  w 2018 r. obejmowały  wynagrodzenie 

związane z obsługą i nadzorem -  5 978,22  zł oraz wydatki na zakup opału,  środków czystości 

i innych materiałów i usług w kwocie:   4 581,01 zł.  

W 2018 r. ze schronienia w noclegowni skorzystały  2 osoby, które znalazły się w trudnej 

sytuacji losowej. 

II Utrzymanie miejsca w noclegowni - 1 000,00 zł 

W związku z obowiązkiem realizowania zadania polegającego na zapewnieniu osobom 

bezdomnym schronienia utrzymywano w gotowości 1 miejsce w schronisku dla bezdomnych 

mężczyzn.  

III. Pozostałe zadania 

Sfinansowanie paczek „Mikołajkowych” dla  niepełnosprawnych uczestników ŚDS „Perła”-  

1499,70 zł 
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Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” 

Plan:                   33 175,00 zł. w tym: 

Dotacja:              18 175,00 zł 

Środki własne:   15 000,00 zł 

Wykonanie:        20 190,00 zł 

Wydatki rozdziału 85415 przeznaczone są na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla 

uczniów. Zadanie to jest realizowane na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 

1991 r. (Dz.U. z 2016 r., poz.1943, z późn.zm.)  ze środków pochodzących z dotacji celowych 

na zadania własne gminy. Gmina ma obowiązek zabezpieczenia udziału własnego w wysokości 

nie mniejszej niż 20 % całości wydatków poniesionych na ten cel. Zadanie realizowane jest 

w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych z tytułu wypadków losowych, zaopatrzenia  

w podręczniki itp. Po rozpatrzeniu wniosków złożonych w roku szkolnym  2017/2018 oraz 

2018/2019 przyznano 105 stypendiów na łączną  kwotę 20 190,00 zł. z czego kwota 14 167,00 

zł pochodziła z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, a pozostała kwota  6 023,00 zł 

stanowiła wkład własny gminy. 

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze" 

Plan :                                    4 567 969,60 zł. w tym: 

Dotacja                                 4 564 848,60 zł. 

Środki własne                              3 121,00 zł 

 

Wykonanie                           4 567 386,82 zł 

Od 1 kwietnia 2016r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz.1851) wprowadzająca Program Rodzina 

500+. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  do programu kwalifikują 

się rodziny w których dochód na osobę na pierwsze dziecko nie przekracza kwoty 800,00 zł. 

netto, a  jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 1 200,00 zł. netto. Świadczenie 

przysługuje na drugie i kolejne dziecko  bez kryterium dochodowego. 

W  2018 r. z programu skorzystało 528 rodzin. Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 9025 

na kwotę 4 496 405,20 zł. 

Koszty obsługi zgodnie z art. 52 w roku 2018 wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie 

wychowawcze i wyniosły 68 443,40 zł. W związku z tym iż środki z dotacji przeznaczone na 

koszty obsługi są niewystarczające poniesiono również wydatki ze środków własnych  

w kwocie 2 538,22 zł. 
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Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu  alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”  

Plan :                                    2 528 798,00 zł. w tym: 

Dotacja                                 2 480 886,00 zł. 

Środki własne                            47 912,00 zł 

Wykonanie:                          2 520 137,33 zł 

W rozdziale tym realizowane są  świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego. Wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 2 405 673,86 zł. 

Do końca  2018 r.  uprawnionych do świadczeń rodzinnych łącznie ze świadczeniami  

z funduszu alimentacyjnego było 423 rodziny. 

 Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych do tej formy pomocy kwalifikują się rodziny, 

w których dochód w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 674,00 zł. netto (764,00 zł. 

netto, jeżeli rodzina opiekuje się dzieckiem niepełnosprawnym ).  

Poszczególne rodzaje wydatków rozdziału 85502 przedstawiały się następująco: 

Świadczenia  rodzinne   

Liczba udzielonych w  2018 r. świadczeń rodzinnych wyniosła –  11 071 na łączną kwotę  2 121 

991,18 zł w tym: 

zasiłek rodzinny     - liczba świadczeń 6 000 na kwotę 693 889,00 zł 

urodzenia dziecka -  liczba świadczeń  29 na kwotę      29 000 ,00 zł  

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba  świadczeń   207 

na kwotę 79 287,50 zł             

samotnego wychowywania dziecka -  liczba świadczeń  - 381 na kwotę 72 181,61 zł 

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - liczba świadczeń - 297 na kwotę 

32 550,00 zł          

rozpoczęcia roku szkolnego -  liczba świadczeń  - 341  na kwotę  32 944,22 zł.     

podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeń 681 na 

kwotę 50 969,56 zł.          

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeń 979 na kwotę 92 021,17 

zł 



Raport o stanie Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2018 

 

67 

 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka  –  liczba świadczeń  45 na kwotę 

45 000,00 zł.        

zasiłek pielęgnacyjny  liczba świadczeń  -  1436 na kwotę 226 502,92  zł. 

świadczenie pielęgnacyjne liczba świadczeń   - 336 na kwotę 480 147,40 zł. 

specjalny zasiłek opiekuńczy liczba świadczeń – 132 na kwotę 69 619,90 zł. 

zasiłek dla opiekuna liczba świadczeń – 48 na kwotę 25 560,00 zł. 

świadczenie rodzicielskie liczba świadczeń -  207 na kwotę 192 317,90 zł 

Składki emerytalno – rentowe- opłacane są od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego 

zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna i przekazywane są do ZUS.  

Wydatkowana na ten cel w  2018 roku kwota wyniosła  101 632,68 zł, przy łącznej  liczbie  

świadczeń  - 343 Przeciętna miesięczna liczba uprawnionych – 23 osoby. W porównaniu  

z rokiem poprzednim ilość świadczeń zmalała. 

Ogółem w MGOPS w  okresie sprawozdawczym  przyznano 11 561 świadczeń rodzinnych 

finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.   

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego w I połowie 2018 r. wyniosła 238.  

1 października 2008 r. weszły w życie przepisy ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018r. poz. 554 ze zm.), które wprowadzają fundusz 

alimentacyjny stanowiący system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami 

finansowymi z budżetu państwa. Ogółem, w 2018 r wypłacono świadczenia na kwotę    

182 050,00 zł.   

Kwota zadłużenia dłużników alimentacyjnych wobec budżetu Państwa na koniec okresu 

sprawozdawczego wynosi 1 790 792,77 zł,  ogólna kwota zwrócona przez dłużników wyniosła 

90 820,72 zł. w tym: 

- odsetki od funduszu alimentacyjnego :                              19 313,90 zł. 

- wyegzekwowana zaliczka alimentacyjna:                          11 246,34 zł. 

- wyegzekwowany fundusz alimentacyjny:                       60 260,48 zł. 

Do  budżetu Państwa przekazano kwotę                            61 093,33 zł 

Podjęto następujące działania  zmierzające  do  ściągnięcia  zaległości  alimentacyjnych: 

- zgodnie z art.4 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o  pomocy  osobom  uprawnionym do  

alimentów  ( Dz. U. z 2010 r. Nr 1, poz.554 ze zm. )  wystąpiono  do  kierownika  właściwego   

ośrodka   pomocy   społecznej  z  wnioskiem   o   udzielenie   informacji   o  dłużniku   
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alimentacyjnym, pochodzącej z wywiadu środowiskowego przeprowadzonych zgodnie  z  art.4  

pkt. 4 ustawy  z  dnia  7  września  2007 r.  o  pomocy  osobom uprawnionym do alimentów na 

podstawie ustawy o pomocy społecznej, 

- zgodnie z art. 4 ust.1 w związku z art.3 ust.5 w/w ustawy wezwano dłużników 

alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych oraz odebrania od nich 

oświadczeń majątkowych, 

- wydano decyzje o uznaniu dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań 

alimentacyjnych, 

- zgodnie z art.5 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy zobowiązano dłużników alimentacyjnych do 

zarejestrowania się jako bezrobotni albo poszukujący pracy, 

-   skierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu o aktywizację 

zawodową dłużników alimentacyjnych, 

- poinformowano organ właściwy wierzyciela oraz komornika sądowego o podjętych 

działaniach wobec dłużników alimentacyjnych oraz ich efektach, 

 - wprowadzano  aktualizacje wysokości zadłużenia dłużników alimentacyjnych do Biura 

Informacji Gospodarczej. Pomimo podejmowanych działań, kwoty uzyskane przez 

komorników nie są zadawalające z powodu  utraty dochodów bądź braku stałego zatrudnienia 

dłużników. 

Według ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów - 3% środków finansowych z wypłaconych świadczeń przeznaczone jest na koszty 

obsługi.  

W  2018 r. wydatkowano na koszty obsługi  od świadczeń rodzinnych kwotę  

114 463,47 zł. ( z dotacji 67 574,80 zł. środki własne 46 888,67 zł.)                              

Realizacją zadania zajmowało się 2 pracowników. Łączny koszt wynagrodzeń, składek od nich 

naliczanych oraz funduszu socjalnego  obejmujący paragrafy: § 4010, § 4040, § 4110, § 4120  

§ 4440  - w  2018 r  zamknął   się   kwotą 105 658,73 zł. Kwota 8 804,74 dotyczy wydatków 

na zakup materiałów biurowych, usług obcych, szkoleń pracowników.  

W okresie sprawozdawczym realizowano wypłaty świadczeń przyznane decyzją 

administracyjną w latach poprzednich oraz składane na bieżąco  wnioski spełniające terminy 

oraz kryteria ustawowe. 

Rozdział 85503  „Karta dużej rodziny”  

Plan :                                             265,15    zł.  

Wykonanie:                                    245,85    zł 
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W związku z realizacją programu  wsparcia dużych rodzin 3+,rodzina z co najmniej trójką 

dzieci na utrzymaniu może ubiegać się o  nieodpłatne wydanie karty uprawniającej do 

otrzymania zniżek w określonych instytucjach i firmach na terenie całej Polski. W 2018 r. 

przyjęto 15  wniosków,   przyznano 88 kart, a wydano 79.   

Rozdział 85504  „Wspieranie rodziny”  

 

Plan :                                             333 194,00 zł. w tym: 

Dotacja                                          262 420,00 zł.(Dobry Start) 

Dotacja                                            20 495,00 zł. (Asystent Rodziny)  

Środki własne                                  50 279,00 zł.  

Wykonanie:                                   317 206,49  zł. 

I. Asystent Rodziny. 

Ośrodek realizuje zadania zawarte w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny  

i pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm. ) Polegają one między innymi na 

wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych, poprzez wdrożenie planowych działań mających na celu przywrócenie 

rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. Ośrodek zatrudnia asystenta rodziny a wydatki 

związane z jego  zatrudnieniem do końca 2018 roku  wyniosły  54 786,49 zł.  W związku  

z realizacją zadania wystąpiono i otrzymano o dotację w ramach „ Program asystent rodziny  

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 r „ w kwocie 20 495,00 zł. 

II. Dobry Start 

W miesiącu czerwcu 2018 r. MGOPS powierzono realizację od dnia 01.07. rządowego 

programu „Dobry Start” (rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu ”Dobry Start” z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 

r.poz.1061)). 

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Świadczenie dobry start przysługuje  

w wysokości 300,00 zł raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie 

przysługuje do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia lub do ukończenia 

przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się  

i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. W 2018 roku wypłacono 847 

świadczeń na kwotę 253 950,00 zł. Koszty obsługi wyniosły 8 470,00 zł. 

 Świadczenie dobry start wraz z kosztami obsługi są finansowane z dotacji celowej z budżetu 

państwa.  

Rozdział 85508  „Rodziny zastępcze”  
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Plan :                                             25 400,00    zł.  

Wykonanie:                                   21 419,05   zł. 

W oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

( Dz. U. z 2011 roku, nr 149, poz. 887 z dnia 21 lipca 2011 r.) Dział VII dotyczącym zasad 

finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej art. 9 

- w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na 

miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki w wysokości 50 % wydatków na opiekę  

i wychowanie dziecka w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W związku  

z umieszczeniem decyzją starosty Nowotarskiego  3 dzieci w pieczy zastępczej, gmina ponosi 

wydatki na opiekę i wychowanie tych dzieci.  

Ponoszone koszty związane są z otrzymywaniem przez opiekunów wynagrodzeń, przyznanych 

decyzją Starosty Nowotarskiego, z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi.  
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ROZDZIAŁ VIII - OCHRONA ŚRODOWISKA 

Gospodarka odpadami na terenie Miasta i Gminy Szczawnicy polega na  odbiorze 

odpadów od mieszkańców i poprzez Punkt Selektywnej Zbiórki odpady trafiają do Regionalnej 

Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zadanie to zostało zlecone w drodze 

zarządzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej. Poniżej przedstawiono ilość 

odebranych odpadów z podziałem na frakcje i źródła w 2018 roku: 

- odpady zmieszane – 1495,00 t 

- szkło – 186,20 t 

- tworzywa sztuczne – 212,36 t 

- papier – 22,92 t 

- tekstylia – 15,30 t 

- odpady wielkogabarytowe – 132,50 t 

- urządzenia elektro – 9,26 t 

- zużyte opony – 10,00 t 

- bioodpady – 108,30 t 

wszystkie odpady zostały przekazane firmie FCC Podhale Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 115  34-

400 Nowy Targ 

- koszty obsługi gospodarki odpadami - 1.390.935,16 

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci w dwóch miejscach w Szczawnicy (ul. Pienińska  

i Malinów) na łączną kwotę 1 776,68 zł 

W celu poprawy stanu powietrza na terenie Miasta i Gminy realizowany jest projekt 

umożliwiający mieszkańcom wymianę na ekologicznych kotłów na nowe ekologiczne źródła 

ciepła spełniające normy Eko design oraz 5 klasę spalania opału. 

Nieczystości płynne z terenu Miasta i Gminy Szczawnica: 

- Oczyszczono 3 270,60 m3 ścieków dowiezionych do punktu zlewowego. 

- Oczyszczono 291 381,50 m3  ścieków przyjętych z kanalizacji. 

PPK Sp.z o.o. Dokonała łącznie 24 analiz ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków, 26 

analiz ścieków oczyszczonych. Z oczyszczalni ścieków wywieziono 881 ton osadu 

ściekowego, ok. 10 skratek i 3 tony zawartości piaskowników. 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał łącznie 19 badań wody przeznaczonej do 

spożycia ( podstawowych, rozszerzonych, radiologicznych i bakteriologicznych). 
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ROZDZIAŁ IX - MIENIE KOMUNALNE 

 

Przedstawione poniżej dane o stanie mienia komunalnego obejmują zestawienie   

o majątku Gminy Szczawnica według stanu na dzień 31.12.2018 r. 

Na ten dzień Miasto i Gmina Szczawnica pozostaje właścicielem hipotecznym: 

 w obrębie 1 m. Szczawnica nieruchomości o powierzchni ogólnej 27.3279 ha, 

 w obrębie 2 m. Szczawnica nieruchomości o powierzchni ogólnej 0.5846 ha, 

 w obrębie 3 m. Szczawnica nieruchomości o powierzchni ogólnej 1.2004 ha, 

 w obrębie 4 m. Szczawnica nieruchomości o powierzchni ogólnej 2.0079 ha, 

 w obrębie Jaworki, Czarna Woda, Jaworki II nieruchomości o powierzchni ogólnej 

158.6525 ha, 

 w obrębie Szlachtowa nieruchomości o powierzchni ogólnej 198 0671 ha. 

 

Ogółem miasto Szczawnica jest właścicielem nieruchomości o ogólnej powierzchni 

387.8404 ha. 

  Ponadto Miasto i Gmina Szczawnica jest w posiadaniu gruntów stanowiących 

drogi osiedlowe i lokalne, których regulacja jest w toku: 

 w obrębie 1 miasta Szczawnica – działki o powierzchni ogólnej 18.5803 ha, 

 w obrębie 2 miasta Szczawnica – działki o powierzchni ogólnej 2.7166 ha, 

 w obrębie 3 miasta Szczawnica – działki o powierzchni ogólnej 5.6468 ha, 

 w obrębie 4 miasta Szczawnica – działki o powierzchni ogólnej 7.8374 ha, 

 w obrębie Jaworki – działki o powierzchni ogólnej 8.0607 ha, 

 w obrębie Czarna Woda – działki o powierzchni ogólnej 7.0016 ha, 

 w obrębie Biała Woda – działki o powierzchni ogólnej 2.3405 ha, 

 w obrębie Szlachtowa – działki o powierzchni 19.5937 ha. 

 

Wartość inwentarzowa nieruchomości położonych na terenie Miasta Szczawnica wynosi 31 

494 264,35 zł 

Wartość inwentarzowa nieruchomości położonych na terenie wsi Jaworki wynosi  22 423 

372,00 zł 

Wartość inwentarzowa nieruchomości położonych na terenie wsi Szlachtowa wynosi 21 010 

234,06 zł 

Zbycie gruntów komunalnych:   

 W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. nie przeznaczono do zbycia  żadnych 

nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica, za wyjątkiem mieszkań 

komunalnych opisanych dalej: 

- w drodze przetargu: 
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Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/269/2017 z dnia 25 września 2017 r. ogłoszono przetarg 

ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości obejmującej zabudowana budynkiem 

o powierzchni użytkowej 588,35 m2 działkę ewid. zmod. nr 1522/4 o powierzchni 0.0950 ha 

położona w Szczawnicy przy ul. Jana Wiktora 7. W wyniku przeprowadzonego przetargu ww. 

nieruchomość została zbyta za kwotę 415 110,00 zł (netto) 

- w drodze bezprzetargowej: 

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr XLVI/317/2018 z dnia 28 lutego 

2018 r. przeznaczono do zbycia w trybie bezprzetargowym działkę ewid. zmod. nr 2243/2 

o powierzchni 0.0553 ha położona w Szczawnicy przy ul. Sopotnickiej, na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę ewid. zmod. nr 2244. 

Nieruchomość została zbyta za kwotę 20 000,00 zł (netto). 

Zbycie nieruchomości w drodze darowizny  

W 2018r. nie przeznaczono do zbycia działek w w/w trybie. 

 

Zbycie nieruchomości w drodze zamiany  

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. nie dokonywano zamiany gruntów stanowiących 

własność Gminy Szczawnica 

 

Odpłatne ustanowienie służebności:  

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. nie dokonywano odpłatnego ustanowienia 

służebności drogi koniecznej 

 

Nabycie nieruchomości do zasobu Gminy Szczawnica  

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. nie nabywano do zasobu  Gminy Szczawnica 

żadnej nieruchomość. 

Użytkowanie wieczyste:  

W użytkowaniu wieczystym pozostają następujące grunty stanowiące własność miasta 

Szczawnica: 

- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Szczawnicy ul. Główna 3 grunt 

o powierzchni 1.3297 ha, opłaty roczne wpływające z tego tytułu do budżetu miasta 

wynoszą  29 946,90 zł, 

- GB Sp. z o.o. ul. Szlachtowa 14h grunt o powierzchni 0.4008 ha, opłaty roczne  wynoszą 3 

663,43 zł, 

- GOPR Al. Tysiąclecia Rabka grunt o powierzchni 0.0900 ha, opłata roczna 616,86 zł, 

- Sanatorium ZNP ul. Połoniny 14 grunt o powierzchni 0.8649 ha, opłata roczna wynosi 

2 380,00 zł, 

- Wyciąg Narciarski s.c. Park Górny 18 działka nr 267/1 o powierzchni 0.1000 ha, opłata 

roczna wynosi 1 807,50 zł, 

- OHP Warszawa ul. Grzybowska 79 grunt o powierzchni 1.4676 ha, opłata roczna wynosi  

9 449,00 zł, 
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- Polskie Koleje Linowe w Zakopanem grunt o powierzchni 0.1970 ha, opłata roczna 

3 428,10 zł, 

- ZEK S.A. Kraków grunt o powierzchni 0.0144 ha, opłata roczna wynosi 202,56 zł, 

- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Zarząd Główny 

z siedzibą w Warszawie ul. Głogowa 2b – koło w Szczawnicy działka ewid. zmod. 

Nr 1233/12 o powierzchni 0.0865 ha, opłata roczna wynosi 90 zł, 

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MM BOLCSYSTEM działka ewid. 

nr 210 o powierzchni 1.2730 ha z obrębu Szlachtowa, opłata roczna wynosi 6 744,00 zł, 

- Nieruchomość „ Sylwia” /nabyta od FWP Warszawa/ stanowiąca działkę ewid. zmod. nr 

1239/2 o powierzchni 1072 m2, opłata roczna wynosi 4 593,00 zł, 

- Osoba fizyczna i Spółka Górski Eden -działka ewid. zmod. nr 1520/1 o powierzchni 476 

m2, opłata roczna wynosi 1 744,50 zł, 

- Sanatorium Budowlani działka 1739 o powierzchni 0.0426 ha – 1 186,90 zł, 

- W latach ubiegłych oddano na rzecz osób fizycznych działki położone w terenach 

zabudowy jednorodzinnej o powierzchni 0.3642 ha. Opłaty roczne z tego tytułu wynoszą 

891,34 zł, 

- Osoby fizyczne posiadają w użytkowaniu wieczystym działki położone na terenie os. 

Dwudziestolecia w Szczawnicy zabudowane garażami o powierzchni 0.0245 ha, opłaty 

roczne z tego tytułu wynoszą 75,40 zł, 

- Ponadto w użytkowanie wieczyste oddano ułamkowe grunt pod budynkami 

wielorodzinnymi o powierzchni 0.2684 opłaty roczne z tego tytułu wynoszą 1 319,44 zł. 

- Osoby fizyczne – użytkowanie wieczyste przeznaczone na inny cel niż mieszkaniowe – 

0.3481 ha – opłaty roczne 3 719,70 zł. 

 

Reasumując: w użytkowanie wieczyste oddano grunt o powierzchni ogólnej  7 0265  ha. 

Dochód uzyskany z tytułu użytkowania wieczystego w 2018 r. wyniósł 71 858,63 zł. 

Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego  

W 2018 r. nie dokonano sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych. 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego:  

W okresie objętym niniejsza informacją nie dokonano przekształceń prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności z powodu braku wniosków osób zainteresowanych. 

Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz gminy  

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 sierpnia 2018 r. Nr 

LII/360/2018 w ramach skorzystania z prawa pierwokupu Gmina Szczawnica nabyła prawo 

użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Szczawnicy stanowiącej działkę ewid. 

zmod. nr 1159/1 o powierzchni 0.1153 ha  oraz własność urządzeń stanowiących odrębny 

przedmiot własności za cenę w kwocie 146 370,00 zł brutto. 

Ustanowienie trwałego zarządu  



Raport o stanie Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2018 

 

75 

 

1. Na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica znak: NPOŚ 72244/1/2009   

z dnia 02.04.2009 r. przekazano w trwały zarząd Miejskiemu Zakładowi Gospodarki 

Komunalnej w Szczawnicy zabudowaną budynkiem administracyjno–warsztatowym 

o powierzchni użytkowej 459,38 m2 działkę ewid. zmod. nr 708/74 o powierzchni 0.2084 ha 

położoną w Szczawnicy przy ul. Zawodzie 19c. Opłatę roczną ustalono na kwotę 4 876 zł. 

2. Na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica znak: NPOŚ 72244/2/2009/12 

z dnia 21.09.2012 r. orzeczono o wygaśnięciu trwałego zarządu Miejskiego Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy zabudowaną parterowym budynkiem socjalnym oraz 

rampą załadunkową działkę ewid. nr 534/7 o powierzchni 0.3048 ha położoną w Szlachtowej 

przy ul. Łemkowskiej. 

3. Na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 11.07.2012 r. znak: 

NPOŚ.6844.1.2012.JP przekazano w trwały zarząd Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka 

Sienkiewicza w Szczawnicy z siedzibą w Szczawnicy przy ul. Głównej 12 nieruchomość 

oznaczoną jako działka ewid. zmod. nr 1230 o powierzchni 0.3812 ha, działka ewid. zmod. nr 

1233/11 o powierzchni 0.0745 ha, działka ewid. zmod. nr 1233/13 o powierzchni 0.0404 ha 

zabudowanych budynkiem szkoły podstawowej o powierzchni użytkowej 1974,89 m2, sali 

gimnastycznej o powierzchni użytkowej 474,50 m2, a także placem zabaw i boiskiem. 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o systemie oświaty /tj. z 19.11.2004 r. Dz. U. Nr 256 poz. 

2572 z późn. zm./ szkoła jest zwolniona z ponoszenia opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. 

4. Na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 16.11.2012 r. znak: 

NPOŚ.6844.2.2012.JP przekazano w trwały zarząd Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Szlachtowej z siedzibą 34-460 Szlachtowa ul. Jana Pawła II 25, działkę ewid. nr 289/1 

o powierzchni 0.5387 ha zabudowana budynkiem szkoły podstawowej o powierzchni 

użytkowej 338,26 m2, parterowym budynkiem oddziału przedszkolnego o powierzchni 

użytkowej 52,41 m2, placem zabaw, pomnikiem Jana Pawła II, placem sportowym 

o nawierzchni trawiastej. 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o systemie oświaty /tj. Z 19.11.2004 r. Dz. U. Nr 256 

poz. 2572 z późn. zm./ szkoła jest zwolniona z ponoszenia opłat rocznych z tytułu trwałego 

zarządu. 

5. Na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 27.12.2012 r. znak: 

NPOŚ.6844.3.2012.JP przekazano w trwały zarząd Publicznemu Gimnazjum im. ks. prof. 

Józefa Tischnera ul. Główna 116 34-460 Szczawnica oznaczoną w ewidencji gruntów 

i budynków działkę ewid. zmod. nr 2817/4 o powierzchni 0.9535 ha oraz działkę ewid. zmod. 

nr 574/1 o powierzchni 0.0189 ha zabudowane dwupiętrowym budynkiem gimnazjum, 

częściowo podpiwniczonym z parterowa częścią mieszkania służbowego i salą gimnastyczną 

o powierzchni użytkowej 2763,98 m2 oraz parterowym budynkiem siłowni o powierzchni 

użytkowej 249,99 m2. Działka 574/1 stanowi ciąg pieszo jezdny. 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o systemie oświaty /tj. z 19.11.2004 r. Dz. U. Nr 256 poz. 

2572 z późn. zm./ szkoła jest zwolniona z ponoszenia opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. 



Raport o stanie Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2018 

 

76 

 

Działki pod budynkami mieszkalnymi:  

Pozycja ta obejmuje działki o łącznej powierzchni 3.3718 ha. Są to działki położone 

w Szczawnicy na os. XX-lecia wraz ze znajdującymi się na nich budynkami mieszkalnymi nr 

1,2,4,5,6 i 7, ul. Zdrojowej 1, ul. Głównej 74 i 76, w Szlachtowej, a także w Jaworkach. Ponadto 

skomunalizowano działkę ewid. zmod. nr 1064 wraz ze znajdującym się na niej budynkiem 

wielorodzinnym przy ul. Głównej 66. 

Mieszkaniowy zasób Miasta stanowią 38 mieszkania komunalne w tym: 7 mieszkań  

w budynku stanowiącym 100% udziału: 2 mieszkania w budynku ul. Cieśliska 41 

w Szlachtowej,  4 mieszkania socjalne w budynku ul. Szlachtowska 101 oraz 1 mieszkanie 

w budynku przy Gimnazjum Publicznym. Pozostałe 31 mieszkania w budynkach stanowiących 

współwłasność, gdzie udział procentowy miasta w poszczególnych budynkach przedstawia się 

następująco: 

- blok nr 1 - 15,20%, 

- blok nr 2 – 19 %, 

- blok nr 5 - 21,60%, 

- blok nr 6  - 5 %, 

- blok nr 7 – 6,56 %, 

- budynek ul. Główna 66 - 34,4%, 

- budynek ul. Główna 74 – 16 %, 

- budynek ul. Zdrojowa 2 - 50,70%, 

- budynek ul. Jana Wiktora 7a - 77,1%, 

- budynek ul. Jaworki 13 A – 7,8%, 

Z komunalnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach Wspólnot  

Mieszkaniowych uzyskano kwotę w wysokości: 123 545,51 zł. 

Zgodnie z posiadanymi udziałami miasta we Wspólnotach Mieszkaniowych przekazano 

zaliczkę w wysokości: 90 859,32 zł na bieżące utrzymanie części wspólnych. Zgodnie 

z posiadanymi udziałami miasta we Wspólnotach Mieszkaniowych przekazano kwotę 

w wysokości: 87 678,71 zł na wykonanie w poszczególnych budynkach Wspólnot 

Mieszkaniowych planowanych remontów w roku bieżącym. 

Do zasobu komunalnego należą lokale użytkowe, które zostały oddane w najem w poprzednich 

latach na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Są to następujące lokale: 

1. lokal o pow. 12,36 m2 w budynku ul. Zdrojowa 2, 

2. lokal o pow. 20,56 m2 w budynku ul. Zdrojowa 2, 

3. lokal o pow. 45,5 m2 w budynku ul. Główna 66, 
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4. lokal o pow. 25,5 m2 w budynku ul. Szalaya 84. 

5. lokal o pow. 29,46 m2 w budynku ul. Szalaya 84 

6. lokal o pow. 10,02 m2 w budynku ul. Szalaya 84 

7. lokal o pow. 8,78 m2 w budynku przy ul. Szalaya 84 

8. lokal o pow.105,80 m2 ul. Jana Wiktora 7a / stołówka Przedszkole / 

9. lokal o pow. 13,40 m2 punkt informacji turystycznej Pieniny 

10. lokal 8 m2 w budynku ul. Główna 6 

Łączny czynsz dzierżawny z najmu ww. lokali wyniósł 74 002,76 zł 

Sprzedaż mieszkań komunalnych 

W ww. okresie sprzedano 3 mieszkania komunalne w następujących budynkach: 

1. Lokal nr 20 na oś. Dwudziestolecia 2 w Szczawnicy za kwotę 17 739,16 zł + grunt oddany 

w użytkowanie wieczyste. 

2. Lokal mieszkalny nr 21 na oś. Dwudziestolecia 2 za kwotę 22 572,91 zł + grunt oddany  

w użytkowanie wieczystego 

3. Lokal mieszkalny nr 45 na oś. Dwudziestolecia 2 za kwotę  17 224,18 zł + grunt oddany  

w użytkowanie wieczyste 

Sprzedaż mieszkań nastąpiła na podstawie Uchwały Rady Miasta Szczawnica z dnia 

17.09.2001 roku nr 194/XXXIII/01 przyznającej bonifikaty przy zakupie mieszkań 

komunalnych. Uchwała ta    przyznaje    dla    dotychczasowych    najemców   25% bonifikaty  

od ceny mieszkania ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego oraz kolejne 25% w razie 

zapłaty przez nabywcę całości należnej kwoty przed zawarciem umowy notarialnej. 

Ogólna kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkań w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

wyniosła: 57 536,88 zł. 

Działki pod budynkami mieszanymi stanowiącymi własność miasta: 

Pozycja ta obejmuje zabudowane nieruchomości o łącznej powierzchni 5.2529 ha. 

Znajdują się na nich następujące obiekty: 

- budynek Kina Pieniny przy ul. Głównej, znajduje się tam również biuro MOK  

i pomieszczenia biblioteki /umowy użyczenia/, 

- budynek Przedszkola nr 1 przy ul. Jana Wiktora w Szczawnicy /umowa użyczenia/, 

- budynek Remizy OSP w Szczawnicy przy ul. Szalaya. Pomieszczenia w ww. budynku 

wynajmowane są: 

• Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie 

• Związkowi Rencistów i Emerytów 

• Wspólnocie Leśno Gruntowej 

• Ochotnicza Straż Pożarna 

• Stowarzyszenie Młodzi Inaczej 60 + 

• Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku 

- budynek Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, 
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- oddano w najem kiosk o pow. użytkowej 30 m2 przy ul. Głównej na działce ewid. nr dz. 

1220/15 o powierzchni 0.0117 ha /kwiaciarnia/, 

- oddano w najem budynek Pasieka o pow. użytkowej 170 m2 przy ul. Szalaya na działce 

ewid. nr 1668/1 o powierzchni 0.0321 ha, 

- oddano w najem budynek o pow. użytkowej 38 m2 przy ul. Głównej  /Strzelnica/ na działce 

ewid. 1220/12 o powierzchni 0.0111 ha, 

- oddano w najem budynek o pow. użytkowej 33 m2 przy ul. Głównej 4 na działce ewid. nr 

1233/7 o powierzchni 0.0097 ha, 

- oddano w najem kiosk o pow. użytkowej  11 m2 przy ul. Głównej/Halka/ na działce ewid. 

1220/15 o powierzchni 36 m2, 

- oddano w najem część pomieszczeń o pow. użytkowej 277,70 m2 w budynku przy ul. 

Szlachtowa 1c, na działkach ewid. nr 333, 334/1 o powierzchni 0.2263 ha 

- budynek szaletu w Szczawnicy przy ul. Główna 34 

 

Ogólny dochód  z najmu ww. budynków i pomieszczeń do 31.12.2018 r. wyniósł 116 453,69 

zł. 

Place i parkingi  

Pozycja ta obejmuje działki o łącznej powierzchni 2.1676 ha. Działki te obejmują były 

plac targowy przy ul. Głównej, parking w Pieninach, przy ul. Zdrojowej, przy Dolnej Stacji 

Kolejki Linowej „Palenica”, a także parking w Jaworkach - Homole. Miasto jest również w 

posiadaniu nieuregulowanego prawnie gruntu o powierzchni 0.0990 ha stanowiącego tzw. 

rynek w Jaworkach. 

 Parking przy ul. Aleja Parkowa o powierzchni 460 m2, 

 Parking przy ul. Głównej –Dolna Stacja KL „Palenica” o powierzchni 1500 m2 , 

 Parking przy ul. Zdrojowej o powierzchni 630 m2, 

 Parking przy ul. Jaworki –Wąwóz Homole o powierzchni 2140 m2  + teren przyległy 

Roczny dochód uzyskiwany z najmu parkingów wynosi 260 088,58 zł 

Teren po byłym placu targowym w Szczawnicy przy ul. Głównej oddano w inkaso na rzecz 

Klubu Sportowego „Jarmuta” Szczawnica. Do 31.12.2018 r. pobrano opłaty w wysokości 

32 649,80 zł. 

 

Dzierżawa nieruchomości w 2018r.  

W okresie od 1.01.2018  r. do 31.12.2018  r. wydzierżawiono następujące grunty : 

Nowo zawarte umowy : 

• oddano w dzierżawę na okres 3 lat część działki 706/2 o powierzchni 1,8 m2 położoną 

w Szczawnicy przy ul. Głównej z przeznaczeniem na ustawienie reklamy 
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• oddano w najem na okres 3 lat lokal o powierzchni użytkowej 8 m2 w budynku przy ul. 

Głównej 6 w Szczawnicy z przeznaczeniem na zainstalowanie infrastruktury 

telekomunikacyjnej 

• wydzierżawiono na okres 3 lat część działki ewid. nr 1917/156 o powierzchni 0.0012 

ha położonej w Szczawnicy na oś.Połoniny z przeznaczeniem na miejsce postojowe 

• wydzierżawiono na okres 3 lat część działki ewid. nr 1917/156 o powierzchni 0.0012 

ha położonej w Szczawnicy na oś.Połoniny z przeznaczeniem na miejsce postojowe 

• wydzierżawiono na okres 3 lat część działki ewid. nr 1917/156 o powierzchni 0.0012 

ha położonej w Szczawnicy na oś.Połoniny z przeznaczeniem na miejsce postojowe 

• wydzierżawiono na okres 3 lat część działki ewid. nr 1917/156 o powierzchni 0.0012 

ha położonej w Szczawnicy na oś.Połoniny z przeznaczeniem na miejsce postojowe 

• wydzierżawiono na okres 3 lat część działki ewid. nr 1917/156 o powierzchni 0.0012 

ha położonej w Szczawnicy na oś.Połoniny z przeznaczeniem na miejsce postojowe 

• wydzierżawiono na okres 3 lat część działki ewid. nr 1917/156 o powierzchni 0.0012 

ha położonej w Szczawnicy na oś.Połoniny z przeznaczeniem na miejsce postojowe 

• wydzierżawiono na okres 3 lat część działki 1917/246 o powierzchni 0.0140 ha 

położonej w Szczawnicy na oś.Dwudziestolecia z przeznaczeniem na plac zabaw 

• oddano w dzierżawę na okres 3 lat działki ewid. nr 186 i 187 o powierzchni 0.3752 ha 

położone w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem na cele rolnicze 

• oddano w dzierżawę na okres 3 lat część działki 5444/1 o powierzchni 0.0350 ha 

położonej w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej z przeznaczeniem na cele składowe 

• oddano w dzierżawę na okres 3 lat działkę ewid. nr 176 o powierzchni 0.2846 ha 

położoną w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem na cele rolnicze 

• oddano w dzierżawę część działki ewid. nr 4819/1 o powierzchni 0.0900 ha położoną 

w Szczawnicy przy ul. Szlachtowskiej z przeznaczeniem na cele rolnicze 

 

Kontynuacja umów, które wygasły w 2018 r. zawierane po raz kolejny z tym samym 

dzierżawcą, po podjęciu uchwały przez Radę Miejską w Szczawnicy zezwalającą na zawarcie 

umowy : 

 

• oddano w dzierżawę na okres 3 lat działkę ewid. nr 1220/14 i 1220/18 o powierzchni 

0.0100 ha położoną w Szczawnicy przy ul. Głównej z przeznaczeniem na prowadzenie 

działalności gastronomiczno - handlowej 

• oddano w najem na okres 3 lat działkę ewid. nr 1220/12 o powierzchni 0.0111 ha 

zabudowana kioskiem handlowo usługowym o powierzchni użytkowej 38 m2  

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo usługowej 

• oddano w dzierżawę na okres 3 lat część działki ewid. nr 39/2 o powierzchni 8,7830 ha 

położoną w Szlachtowej z przeznaczeniem na cele rolnicze 

• oddano w dzierżawę na okres 3 lat część działki ewid. nr 869/23 o powierzchni 0.0085 

ha położonej w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej z przeznaczeniem na posadowienie 

tymczasowego garażu 

• wydzierżawiono na okres 3 lat część działki 172/1 o powierzchni 0.0200 ha położonej 

w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem na cele postojowe 
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• wydzierżawiono na okres 3 lat część działki ewid. nr 252 o powierzchni 0.2400 ha 

położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze 

• wydzierżawiono na okres 3 lat część działki ewid. nr 1680/1 o powierzchni 0.0244 ha 

położonej w Szczawnicy przy ul. Zawodzie z przeznaczeniem na zieleniec 

• wydzierżawiono na okres 3 lat część działki ewid. nr 1680/1 o powierzchni 0.0220 ha 

położonej w Szczawnicy przy ul. Zawodzie z przeznaczeniem na zieleniec 

• wydzierżawiono na okres 3 lat część działki ewid. nr 124/8 o powierzchni 0.0015 ha 

położonej w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na miejsce postojowe 

• wydzierżawiono na okres 3 lat część działki ewid. nr 124/10 o powierzchni 0.1363 ha 

położonej w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze 

• wydzierżawiono na okres 3 lat część działki ewid. nr 124/10 o powierzchni 0.0542 ha 

położonej w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze 

• wydzierżawiono na okres 3 lat część działki ewid. nr 227 o powierzchni 0.0900 ha 

położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze 

• wydzierżawiono na okres 3 lat działkę ewid. nr 708/222 o powierzchni 0.0109 ha 

położonej w Szczawnicy przy ul. Nad Grajcarkiem z przeznaczeniem jako sezonowy 

plac zabaw 

• wydzierżawiono na okres 3 lat część działki ewid. nr 530/13 o powierzchni 0.0032 ha 

położonej w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej z przeznaczeniem na prowadzenie 

działalności handlowej 

• wydzierżawiono na okres 3 lat część działki ewid. nr 1064/1 o powierzchni 0.0046 ha 

położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej z przeznaczeniem na cele gospodarcze 

• wydzierżawiono na okres 3 lat działkę ewid. nr 305 o powierzchni 0.8972 ha położona 

w Jaworkach przy ul. Zaskalskie z przeznaczeniem na cele rolnicze 

• wydzierżawiono na okres 3 lat działkę ewid. nr 182 o powierzchni 0.0353 ha położoną 

w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem na cele rolnicze 

• wydzierżawiono na okres 3 lat działkę ewid. nr 528/17 o powierzchni 0.0059 ha 

położonej w Szczawnicy przy ul. Flisackiej z przeznaczeniem na zieleniec 

• wydzierżawiono na okres 3 lat część działki ewid. nr 2604/1 o powierzchni 0.0210 ha 

położonej w Szczawnicy przy ul. Sopotnickiej z przeznaczeniem na cele składowe 

• wydzierżawiono na okres 3 lat działkę ewid. nr 429/2 o powierzchni 0.3991 ha położoną 

w Szlachtowej przy ul. Sielskiej z przeznaczeniem na cele rolnicze 

• wydzierżawiono na okres 3 lat działki ewid. nr 48 i 49 o powierzchni 2.0861 ha 

położone w Jaworkach z przeznaczeniem na cele rolnicze 

• wydzierżawiono na okres 3 lat część działek ewid. nr 161/1, 5/6 o powierzchni 0.2140 

ha z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu w Jaworkach przy ul. Pod Homolami 

oraz część działek 5/6, 161/1, 161/2 i 5/1 o powierzchni 1.0949 ha jako teren przyległy. 

• Wydzierżawiono na okres 3 lat część działki 1467/10 o powierzchni 0.0630 ha 

położonej w Szczawnicy przy ul. Zdrojowej z przeznaczeniem na prowadzenie 

działalności parkingowej 

• oddano w najem na okres 10 lat lokal użytkowy o powierzchni 25,50 m2 w budynku  

w Szczawnicy przy ul. Szalaya 84 z przeznaczeniem na punkt pobrań medycznych 

• wydzierżawiono na okres 3 lat część działki 1660/2 o powierzchni 0.0050 ha położonej 

w Szczawnicy przy ul. Szalaya z przeznaczeniem na miejsca postojowe 
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• wydzierżawiono na okres 3 lat część działek ewid. nr 709/5 i 709/12 o powierzchni 

0.0120 ha położonych w Szczawnicy przy ul. Nad Grajcarkiem z przeznaczeniem na 

parking 

• w ramach skorzystania z prawa pierwokupu Gmina Szczawnica nabyła prawo 

użytkowania wieczystego działki 1159/1 o powierzchni 0.1153 ha położonej  

w Szczawnicy przy ul. Głównej. Działka wydzierżawiona jest z przeznaczeniem na 

stacje paliw. 

• oddano w najem na okres 3 lat lokal użytkowy o powierzchni 27,46 m2 położony  

w budynku w Szczawnicy przy ul. Zdrojowej z przeznaczeniem na prowadzenie 

działalności gospodarczej 

• oddano w najem na okres 3 lat lokal użytkowy o powierzchni 10,02 m2 położony  

w budynku w Szczawnicy przy ul. Szalaya 84 z przeznaczeniem na prowadzenie 

działalności gospodarczej 

• oddano w najem na okres 3 lat lokal użytkowy o powierzchni 8,78 m2 położony  

w budynku w Szczawnicy przy ul. Szalaya 84 z przeznaczeniem na prowadzenie 

działalności gospodarczej 

• oddano w najem na okres 3 lat lokal użytkowy o powierzchni 76,65 m2 położony  

w budynku w Szczawnicy przy ul. Jana Wiktora 7a z przeznaczeniem na stołówkę na 

okres 3 lat 

 

Ogółem Miasto wydzierżawia grunt o powierzchni ok. 131 2548 ha, który dzierżawiony jest 

przez osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze ( w tym nieruchomości zabudowane, 

parkingi). Na terenie obrębów Jaworki, Czarna Woda, Szlachtowa działki wydzierżawiane są 

pod uprawy rolne. Są to grunty o powierzchni ok. 106 7318 ha, natomiast na terenie miasta  

w większości pod działalność handlowo – usługową, zieleńce przydomowe i inne  

o powierzchni ok. 24 5230 ha. 

 Dochody z tytułu dzierżaw gruntów komunalnych wyniosły w 2018 roku  259 892,19 

zł. 

Ogólny dochód uzyskany na dzień 31 grudnia 2018 r. z tytułu dzierżaw 

i najmu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica 

z przeznaczeniem na cele rolnicze, prowadzenie działalności gospodarczej, parkingami, 

najmem lokali i budynków komunalnych wyniósł 710 163,15 zł. 

Działki przeznaczone pod drogi:  

Działki przeznaczone pod drogi o powierzchni 1.0358 ha. Pozycja ta obejmuje działki 

o uregulowanym stanie prawnym częściowo ul. Ogrodowej i częściowo ul. Połoniny 

uregulowane w latach ubiegłych oraz grunt o powierzchni 0.1399 ha stanowiący część alejki 

przy ul. Zdrojowej oraz działki objęte planowaną obwodnicą, skomunalizowane w 1998 roku. 

Ponadto Miasto na podstawie umowy zamiany pomiędzy Miastem a Nadleśnictwem stało się 

właścicielem działek o powierzchni 0.7710 ha stanowiących drogę w Jaworkach i Czarnej 
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Wodzie. Urząd Miasta i Gminy Szczawnica prowadzi czynności związane z regulacją dróg 

gminnych. Uregulowano stan prawny działek stanowiących drogi  o powierzchni 12.3718 ha. 
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ROZDZIAŁ X - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

Za  zbiorowe zaopatrzenie mieszkańców Miast i Gminy Szczawnica odpowiada 

bezpośrednio podległy Burmistrzowi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, który 

wykonuje również inne zadania.  

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej jako zakład budżetowy Miasta i Gminy Szczawnica 

zajmuje się obsługą sektora komunalnego za wyjątkiem administracji sieci kanalizacji 

sanitarnej. Zakład zgodnie ze statutem zajmuje się: 

- zaopatrzenie ludności w wodę ( remonty i konserwacje urządzeń i sieci, utrzymanie stałej 

zdolności eksploatacyjnej sieci wodociągowej, 

- utrzymanie czystości ulic, chodników, placów, zieleni miejskiej i obiektów użyteczności 

publicznej, zieleni gminnej i zadrzewień, 

- utrzymanie dróg gminnych, 

- odbiór odpadów komunalnych, 

- prowadzenie składowiska odpadów (obecnie RIPOK), 

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (letnie i zimowe), 

Zakład zatrudnia 37 osób w tym w 2018 roku zatrudniono na umowę o pracę  1 osobę 

a 2 osoby pracowało na umowę zlecenie. 

W 2018 roku zaplanowano przychody na poziomie 4 962 227,00 zł a wykonanie 

planowanych przychodów  było równe 4 961 996,43 różnica  230,57. 

Wedle planu na 2018 rok przewidziano wydatki równe 4.759.794  gdzie faktycznie 

wydatkowano 4.642.348,55 różnica 117 445,45. 

Dane dotyczące sieci wodociągowej w 2018 roku 

Dane na dzień 01.01.2018: 

Długość sieci wodociągowej wynosiła 28385 m 

Liczba przyłączy  do sieci wodociągowej 1704 

 

Dane na dzień 31.12.2018: 

Długość sieci wodociągowej wynosiła 28385 m 

Liczba przyłączy  do sieci wodociągowej 1716 

 

liczba awarii wodociągowych w 2018 – 3 awarie 

- dostępność do sieci wodociągowej posiada  73 % mieszkańców MiG Szczawnica 

- sprzedaż w m3 za 2018 rok – 240260 m3 
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PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE  

Gospodarka ściekowa na terenie Miasta i Gminy Szczawnica prowadzona jest przez 

spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w której miasto jest udziałowcem.   

• Dane na dzień 01.12.2018: 

Długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 45 497 m 

Liczba przyłączy  do sieci kanalizacyjnej 1707 

 

• Dane na dzień 31.12.2018: 

Długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 45 497 m 

Liczba przyłączy  do sieci kanalizacyjnej 1736 

 
• Oczyszczonych ścieków łącznie w 2018 roku 294652,1 m3 

 

W 2018 roku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica PPK Sp. z o.o.  odnotowała 174 awarie: 

-   69 awarii na sieci kanalizacyjnej i 59 na przyłączach kanalizacyjnych, w tym awarie 

spowodowane brakiem drożności - usunięto we własnym zakresie przy wykorzystaniu 

samochodu specjalistycznego z zabudową ciśnieniową. 

·  awarie na sieci - zlecone do usunięcia firmie zewnętrznej, wymieniono uszkodzone odcinki 

kanalizacji sanitarnej. 

-  21 awarii urządzeń oczyszczalni ścieków, które zostały usunięte we własnym zakresie, bądź 

przez wykonawcę oczyszczalni w ramach obowiązującej gwarancji, w tym awarie: 

·      stacji zlewczej, 

·      pompy ścieków, 

·      prasy do odwadniania osadu, 

·      biofiltra, 

·      kratopiaskownika, 

·      falownika dmuchawy napowietrzającej, 

-      25 awarii na przepompowniach: większość dotyczyła zatykania pomp - usunięto we 

własnym zakresie, awarie układu sterowania przepompownią ścieków, 1 awaria pompy - 

usunięto w ramach obowiązującej gwarancji przez wykonawcę. 
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ROZDZIAŁ XI - DZIAŁANIA INWESTYCYJNE 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na dzień 1 stycznia 2018 r. liczyła 38,3 

km dróg publicznych i 58,81km dróg wewnętrznych. Na dzień 31 grudnia 2018 r. długość dróg 

publicznych w gminie wynosiła 38,692 km i 58,81km dróg wewnętrznych, 21,97 km dróg 

gruntowych. 

 

Drogi publiczne: 

Asfaltowe stanowiły na dzień 1 stycznia 2018 r. 45,43 % wszystkich dróg, a na dzień 31 grudnia 

2018 r. 45,60 %. 

Betonowe stanowiły na dzień 1 stycznia 2018 r. 14,36 % wszystkich dróg, a na dzień 31 grudnia 

2018 r.14,21 %. 

Z kostki brukowej stanowiły na dzień 1 stycznia 2018 r. 16,45 % wszystkich dróg, na dzień 31 

grudnia 2018 r. 16,67 %. 

gruntowe stanowiły odpowiednio 23,76% na dzień 1 stycznia 2018 r. i 23,52 % na dzień 31 

grudnia 2018 r. 

W gminie w 2018 r. wykonano następujące remonty i inwestycje: 

Drogi publiczne 

- przebudowa nawierzchni Bereśnik – 100mb – 43000 zł (płyty + kostka betonowa) 

- przebudowa nawierzchni ul. Słona Młaka – 65743,16 zł 

- przebudowa nawierzchni ul. Św. Krzyża – 70mb (kostka) – 65000,00 zł 

- przebudowa nawierzchni ul. Widok boczna – 80mb (kostka) – 91599,00 zł + k. deszczowa 

Drogi wewnętrzne 

- przebudowa nawierzchni ul. Szalaya boczna – 200mb – 135259,80 zł (kostka) + k. deszczowa 

- przebudowa nawierzchni drogi na tzw. Bukowinki – 58,7mb (płyty), 93,5 m (żwir) – 34480,07 zł 

(Sołeckie) 

 

• Wykonano przyłącza energetycznego dla nagłośnienia sceny przy dolnej stacji PKL – 

20.200,00zł 

- Remont ujęcia wody pitnej powierzchniowej na „Czarnej Wodzie” w Jaworkach 50.091,14 zł 

- Remont ujęcia wody pitnej powierzchniowej na „Sewerynówce” w Szczawnicy 99.361,25 zł 

- Remont ujęcia wody pitnej powierzchniowej na „Pokrzywach” w Szczawnicy 119.403,48 zł 

- Przebudowano złącze pomiarowe cmentarza komunalnego w Szlachtowej 5254,15zł 

- Wykonania robót na cmentarzu komunalnym w Szczawnicy – Szlachtowej, co wiązało się 

z poniesieniem kosztów w wysokości 483 390,00 zł brutto; 

•   Odbudowy mostu wraz z przyczółkami i umocnieniami na potoku Sielskim w ciągu drogi 

Jana Pawła II boczna nr 364851K w km 0+075 do 0+083 w Szlachtowej, co wiązało się 

z poniesieniem kosztów w wysokości 970000,00 zł brutto, przy czym finansowanie 

zewnętrzne, pochodzące ze środków budżetu państwa wyniosło 657.677,00. 

• Remonty bieżące dróg w 2018 wyniosły: 94385,28 zł (plac Targowy, parking Zdrojowa, 

remonty po zimie, Przysłop, Sewerynówka, plac Dietla) 

W 2018 r. podpisano umowę na wykonanie pętli rowerowej na terenie Miasta i Gminy 

Szczawnica od granicy Państwa w przełomie Dunajca do przełęczy Obidza stanowiącej granicę 
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gminy o łącznej długości ok. 17,5 km w ramach projektu pn.: „Uzdrowiska pogranicza polsko-

słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszar realizacji turystyki zdrowotnej- etap I 

- budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu”, na kwotę 

1948827,60 zł brutto. 

 

W roku 2018 w szkołach podstawowych oraz w przedszkolu były realizowane dwa 

projekty edukacyjne: 

„Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów gminy Szczawnica”  

„Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie 

Miasta i Gminy Szczawnica” 

- remont toalet znajdujących się na parterze i I piętrze w budynku Szkoły Podstawowej nr.2 - 

123.521,11 tys. zł (w tym: 59.058,00 zł środki pozyskane z rezerwy oświatowej z budżetu 

państwa, 64.463,11 zł środki z budżetu miasta). 

 

• Realizacja projektu „Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów gminy 

Szczawnica” działaniami projektu zostały objęte wszystkie szkoły podstawowe z terenu 

Gminy Szczawnica  – 1.635.982,63 zł (w tym 1.552.505,70 zł środki europejskie, 83.476,93 

zł budżet miasta). W ramach realizacji projektu realizowane zadania: 

- Wyposażenie Szkół w sprzęt Technologii Informacyjno Komunikacyjnej – 419.420,70 zł w 

tym: Szkoła Podstawowa nr.1 - 154.367,90 zł, Szkoła Podstawowa w Szlachtowej – 

120.626,40 zł, Szkoła Podstawowa nr.2 w Szczawnicy – 144.426,40 zł 

- Stworzenie pracowni przedmiotowych w Szkołach Podstawowych – 384.500,46 zł 

- Doposażenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr.1 – 101.641,98 zł 

- Utworzenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Szlachtowej – 83.634,10 zł 

- Doposażenie pracowni matematycznej – 12.205,71 zł 

- Utworzenie pracowni matematycznej w Szkole Podstawowej w Szlachtowej – 12.524,43 zł 

- Utworzenie pracowni biologiczno-chemicznej w Szkole Podstawowej nr 2 – 97.634,47 zł 

- Doposażenie pracowni fizycznej w Szkole Podstawowej nr 2 – 49.339,18 zł 

- Utworzenie pracowni matematycznej w Szkole Podstawowej nr 2 – 19.080,99 zł 

- Doposażenie pracowni geograficznej – 8.439,60 zł  

 - Modernizacja sieci informatycznej – 9.755,00 zł 

- Szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych – 67.526,00 zł 

- Zajęcia edukacyjne oraz organizacja wycieczek szkolnych – 446.797,00 zł 

- Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy  

oraz Szkole Podstawowej nr.1 w Szczawnicy  - 11.733,94 zł (środki pozyskane z dotacji 

z Ministerstwa Zdrowia) 

- Realizacja programu Książki naszych marzeń oraz Narodowy Program Czytelnictwa– 

25.000,00 zł 

2018 – 25.000,00 zł (w tym: 20.000,00 środki z budżetu państwa, 5.000,00 wkład z budżetu 

miasta) 
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- Modernizacja korytarza na parterze oraz zagospodarowanie części korytarza na szatnię - 

Szkoła Podstawowa w Szlachtowej – 29.300,00 zł 

- Modernizacja toalet w Szkole Podstawowa w Szlachtowej – 45.216,26 (budżet miasta) 

 

- Realizacja projektu „Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju 

przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica” realizacja 2018 / 2019 rok – 1.153.898,56 

zł ( w tym 980.813,56 zł środki europejskie, 173.085,00 zł środki z budżetu miasta). W ramach 

realizacji projektu: 

-  wyposażenie oddziału przedszkolnych w pomoce dydaktyczne meble i sprzęt TIK w Szkole 

Podstawowej nr.2 

- wyposażenie oddziału przedszkolnych w pomoce dydaktyczne meble i sprzęt TIK  

w Miejskim Przedszkolu Publicznym  

- stworzenie gabinetu logopedycznego Szkoła Podstawowa nr.2 

- stworzenie gabinetu logopedycznego Szkoła Podstawowa nr.2 

- prace modernizacyjne w Miejskim Przedszkolu Publicznym,  

- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr.2, 

- doposażenie kuchni w Miejskim Przedszkolu Publicznym, 

- szkolenia dla kadry wychowania przedszkolnego, 

- wynagrodzenie dla nowozatrudnionej kadry do funkcjonowania utworzonych oddziałów 

przedszkolnych, 

 

 

Środki unijne:  

W dniu 19.04.2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie nr 

INT/ET/TAT/1/II/B/0135 na realizację mikroprojektu „Szczawnica i Spiska Bela wczoraj  

i dziś”. Dofinansowanie dla mikroprojektu wynosi 85%: 80 566,23 euro natomiast całkowita 

wartość projektu: 94 783,80 euro. 

W dniu 19.04.2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie 

INT/ET/TAT/1/II/B/0146 na realizację mikroprojektu „ Cyfrowy podgląd miejsc o szczególnej 

wartości kulturowej i przyrodniczej Szczawnicy i Leśnicy jako narzędzie udostępnienia, 

edukacji i promocji dziedzictwa przyrodniczo kulturowego obszaru pogranicza polsko 

słowackiego”. Dofinansowanie dla mikroprojektu wynosi 85%: 93 167,05 euro przy całkowitej 

wartość projektu: 109 608,30 euro. 

W dniu 9.01.2018 roku  została podpisana umowa o dofinansowanie nr RPMP.06.03.02-

12-0525/16-00- XVII/557/FE/17 na realizację projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznych 

uzdrowiskowego centrum Szczawnicy”. Dofinansowanie dla projektu wynosi 75%: 

4 062 159,35 zł natomiast całkowita wartość projektu: 5 416 212,49 ZŁ 

W 2018 roku został złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu Budowa  

i modernizacja infrastruktury turystycznej dla obszaru Małych Pienin – Całkowita wartość 

projektu : 1 717 006,19 zł wartość dofinansowanie : 1 116 054,02 zł 



Raport o stanie Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2018 

 

88 

 

W związku z powyższym poniesiono wydatki na niezbędną dokumentację: Zlecono 

opracowanie koncepcji projektu dot. Budowy Małych Pienin jako miejsca do aktywnego 

wypoczynku.- 2065,00 zł. Zlecono również wykonanie analizy finansowej dla projektu za cenę 

9 840,00 zł. 

W 2018 roku złożono również wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu:  pn:  

„Zagospodarowanie uzdrowiskowego centrum Szczawnicy związanego z rewitalizacją 

przestrzeni publicznej etap II” Całkowita wartość zadnia: 2 757 640,61 zł  Kwota 

dofinansowania: 2 491 092,16 zł. W związku z powyższym zlecono Opracowanie analizy 

ekonomicznej dla projektu  - 12 054,00 zł, oraz wykonanie dokumentacji technicznej – 

29 990,00 zł. 

W ramach środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

w Sołectwie Jaworki wybudowano w 2018 roku plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną za 

kwotę 280 599,90 zł. 

W ramach trwałości projektu jesteśmy zobligowani do dostarczania sygnału internetowego 

przez okres 5 lat w ramach dwóch projektów: „ Internet w domach mieszkańców Szczawnicy” 

nabór I i II W ramach realizacji w/w zadania w 2018 roku wydatkowano kwotę : 142 800,48 zł 

Projekt realizowany jest w ramach programu „Innowacyjna gospodarka” i obejmuje lata 2011 

– 2014.  – nabór I natomiast nabór II w latach 2013 -2016 

Na terenie Miasta i Gminy Szczawnica trwa także projekt w ramach którego mieszkańcy 

wymieniają stare  nie ekologiczne piece na nowe źródła ciepła. W 2018 roku dokonano wymian 

na kwotę: 1 574 466,52 zł 

W tym: 

64 szt. Na biomasę 

78 szt. Na paliwa stałe. 
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ROZDZIAŁ XII - WYKONANIE UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ   

 

WYKAZ UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY PODJĘTYCH W ROKU 

2018 - KADENCJA 2014 – 2018 

 

Tabela 16 

 

Lp. 

 

Numer i data 

 

Tytuł – w sprawie : 

Data 

wejścia w 

życie 

 

Publikacja w 

Dz.U. W.M. 

1 2 3 4 5 

1 XLIV/306/2018 

18.01.2018 

podpisania przez Miasto i Gminę Szczawnica 

umowy partnerskiej z Gminą Ochotnica Dolna 

oraz Gminą Krościenko dotyczącej realizacji 

projektu pn. „Rozwój infrastruktury 

wykorzystującej OZE do wytwarzania energii 

cieplnej i elektrycznej w gminach partnerskich 

- Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem i 

Szczawnica” składanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014 - 2020 - Oś 4 Regionalna polityka 

energetyczna - Działanie 4.1 zwiększenie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

Z dniem 

podjęcia 

 

2 XLV/307/2018 

05.02.2018 

wyrażenia zgody na oddanie w najem 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta i 

Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym 

Z dniem 

podjęcia 

 

3 XLV/308/2018 

05.02.2018 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta i 

Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym 

Z dniem 

podjęcia 

 

4 XLV/309/2018 

05.02.2018 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta i 

Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym 

Z dniem 

podjęcia 

 

5 XLV/310/2018 

05.02.2018 

uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie 

Miasta i Gminy Szczawnica na 2018 rok 

Z dniem 

podjęcia, 

z mocą 

obowiązu

jącą od 1 

stycznia 

2017 roku 

 

6 XLV/311/2018 

05.02.2018 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica 

na rok 2018 

Z dniem 

podjęcia, 

podlega 

ogłoszeni

u 

Dz. U. Woj. 

Małop.  

poz. 1197 

z 9.02.2018 

7 XLV/312/2018 

05.02.2018 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta i Gminy Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia 
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8 XLV/313/2018 

05.02.2018 

miejskich obchodów stulecia odzyskania 

niepodległości 

Z dniem 

podjęcia 

 

9 XLV/314/2018 

05.02.2018 

zmiany nazwy Osiedla XX-lecia w Szczawnicy 14 dni od 

dnia 

ogłoszeni

a w Dz. 

U. W. 

Małop. 

Dz. U. Woj. 

Małop.  

poz. 1196 

z 9.02.2018 

 

10 

 

 

XLVI/315/2018 

28.02.2018 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta i 

Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym 

 

Z dniem 

podjęcia 

 

 

11 XLVI/316/2018 

28.02.2018 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta i 

Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym 

Z dniem 

podjęcia 

 

12 XLVI/317/2018 

28.02.2018 

zbycia w trybie bezprzetargowym działki 

stanowiącej własność Miasta i Gminy 

Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia 

 

13 XLVI/318/2018 

28.02.2018 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia 

 

14 XLVI/319/2018 

28.02.2018 

uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Szczawnica – działki nr 250/5, 250/6 obręb 003 

Jaworki 

14 dni od 

dnia 

ogłoszeni

a w Dz. 

U. W. 

Małop. 

Dz. U. Woj. 

Małop.  

poz. 2124 

z 21.03.2018 

15 XLVI/320/2018 

28.02.2018 

uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Szczawnica – działka nr 242/4 obręb 003 

Jaworki 

14 dni od 

dnia 

ogłoszeni

a w Dz. 

U. W. 

Małop. 

Dz. U. Woj. 

Małop.  

poz. 2125 

z 21.03.2018 

16 XLVI/321/2018 

28.02.2018 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica 

na rok 2018 

Z dniem 

podjęcia, 

podlega 

ogłoszeni

u w Dz. 

U. W. 

Małop. 

Dz. U. Woj. 

Małop.  

poz. 1707 

z 8.03.2018 

17 XLVI/322/2018 

28.02.2018 

sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia 

 

18 XLVI/323/2018 

28.02.2018 

podziału Miasta i Gminy Szczawnica na okręgi 

wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym, 

14 dni od 

dnia 

ogłoszeni

a w Dz. 

U. W. 

Małop. 

Dz. U. Woj. 

Małop.  

poz. 1708 

z 8.03.2018 

19 XLVI/324/2018 

28.02.2018 

ustalenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w przedszkolu 

14 dni od 

dnia 

Dz. U. Woj. 

Małop.  



Raport o stanie Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2018 

 

91 

 

publicznym prowadzonym przez Miasto i 

Gminę Szczawnica 

ogłoszeni

a w Dz. 

U. W. 

Małop. 

poz. 1709 

z 8.03.2018 

20 XLVI/325/2018 

28.02.2018 

przyjęcia „Planu Rozwoju Uzdrowiska 

Szczawnica na lata 2016 – 2023” 

Z dniem 

podjęcia 

 

     

21 XLVII/326/2018 

26.03.2018 

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta  i 

Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym 

Z dniem 

podjęcia 

 

22 XLVII/327/2018 

26.03.2018 

wyrażenia zgody na oddanie w najem 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta i 

Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym 

Z dniem 

podjęcia 

 

23 XLVII/328/2018 

26.03.2018 

przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Szczawnica w obrębie 

obszaru i terenu górniczego „SZCZAWNICA 

I”, z poszerzeniem o przyległe tereny 

zainwestowania, przyjętego Uchwałą Nr 

XVII/100/2004 Rady Miejskiej w Szczawnicy 

z 26 lipca 2004 r. (opublikowanego w 

Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 

289, poz. 3146 ze zmianami) 

Z dniem 

podjęcia 

 

24 XLVII/329/2018 

26.03.2018 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Szczawnica, przyjętego 

Uchwałą Nr 146/XXIII/200 Rady Miejskiej w 

Szczawnicy z 16 października 2000 r. 

(opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Małopolskiego Nr 104,poz. 950) 

14 dni od 

dnia 

ogłoszeni

a w Dz. 

U. W. 

Małop. 

Dz. U. Woj. 

Małop.  

poz.  

z  

25 XLVII/330/2018 

26.03.2018 

utworzenia stałych obwodów głosowania, 

ustalenia ich granic i numerów obwodów 

głosowania oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych w Mieście i Gminie Szczawnica 

14 dni od 

dnia 

ogłoszeni

a w Dz. 

U. W. 

Małop. 

Dz. U. Woj. 

Małop.  

poz. 2520 

z 29.03.2018 

26 XLVII/331/2018 

26.03.2018 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica 

na rok 2018 

Z dniem 

podjęcia, 

podlega 

ogłoszeni

u w Dz. 

U. W. 

Małop. 

Dz. U. Woj. 

Małop.  

poz. 2555 

z 03.04.2018 

27 XLVII/332/2018 

26.03.2018 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta i Gminy Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia 

 

28 XLVIII/333/201

8 

26.04.2018 

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta  i 

Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym 

Z dniem 

podjęcia 

 

29 XLVIII/334/201

8 26.04.2018 

wyznaczenia aglomeracji Szczawnica 14 dni od 

dnia 

Dz. U. Woj. 

Małop.  
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ogłoszeni

a w Dz. 

U. W. 

Małop. 

poz. 3717 

z 15.05.2018 

30 XLVIII/335/201

8 26.04.2018 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica 

na rok 2018 

Z dniem 

podj, 

podl. 

ogłoszeni

u w 

Dz.U.W.

M 

Dz. U. Woj. 

Małop.  

poz. 3821 

z 21.05.2018 

31 XLVIII/336/201

8 

26.04.2018 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta i Gminy Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia 

 

32 XLVIII/337/201

8 26.04.2018 

zasad ustalenia i przekazywania z budżetu 

Miasta i Gminy Szczawnica środków 

finansowych wynikających z rozliczenia 

podatku od towarów i usług przez 

samorządowy zakład budżetowy – Miejski 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy 

Z dniem 

podjęcia 

 

33 XLIX/338/2018 

28.05.2018 

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta i 

Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym 

Z dniem 

podjęcia 

 

34 XLIX/339/2018 

28.05.2018 

określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć nauczyciela zatrudnionego na 

stanowisku: pedagoga, psychologa, terapeuty 

pedagogicznego, logopedy oraz doradcy 

zawodowego 

Z dniem 1 

września 

2018 r, 

podlega 

ogłoszeni

u w 

Dz.U.W.

M. 

Dz. U. Woj. 

Małop.  

poz. 3982 

z 4.06.2018 

35 XLIX/340/2018 

28.05.2018 

udzielenia pomocy finansowej na rzecz 

Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej w 

Warszawie 

Uchwała nie weszła w życie, ze względu na 

stwierdzenie jej nieważności przez Regionalną 

Izbę Obrachunkową. W opinii RIO, Rada 

Miejska nie posiadała podstawy prawnej do 

udzielania pomocy finansowej dla pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej na rzecz 

Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. 

Nie 

weszła w 

życie 

Uchwała RIO 

Nr KI-

411/157/18 

36 XLIX/341/2018 

28.05.2018 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica 

na rok 2018 

Z dniem 

podjęcia, 

podlega 

ogłoszeni

u w Dz. 

U. W. 

Małop. 

Dz. U. Woj. 

Małop.  

poz. 3983 

z 4.06.2018 
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37 XLIX/342/2018 

28.05.2018 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta  i Gminy Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia 

 

38 XLIX/343/2018 

28.05.2018 

zmiany Uchwały Nr XLVI/323/2018 z 28 lutego 

2018 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy 

Szczawnica na okręgi wyborcze oraz ustalenia 

ich granic, numerów i liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

14 dni od 

dnia 

ogłoszeni

a w Dz. 

U. W. 

Małop. 

Dz. U. Woj. 

Małop.  

poz. 3984 

z 4.06.2018 

39 L/344/2018 

25.06.2018 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i 

Gminy Szczawnica za rok 2017 

Z dniem 

podjęcia 

 

40 L/345/2018 

25.06.2018 

absolutorium za rok 2017 Z dniem 

podjęcia 

 

41 L/346/2018 

25.06.2018 

wynagrodzenia Burmistrza Miasta           i 

Gminy Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia, 

z mocą 

obow. od 

1.07. 

2018 

 

42 L/347/2018 

25.06.2018 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica 

na rok 2018 

Z dniem 

podjęcia 

Dz. U. Woj. 

Małop. 

poz. 4658 

z 2.07.2018 

43 L/348/2018 

25.06.2018 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta i Gminy Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia 

 

44 L/349/2018 

25.06.2018 

zmiany Uchwały Nr XXXVII/259/2017 Rady 

Miejskiej w Szczawnicy z dnia     26 czerwca 

2017 roku 

Z dniem 

podjęcia 

 

45 L/350/2018 

25.06.2018 

wyrażenia zgody na używanie w obrocie nazwy 

Miasta i Gminy Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia 

 

46 L/351/2018 

25.06.2018 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i 

mieszkaniach chronionych 

14 dni od 

dnia 

ogłoszeni

a w Dz. 

U. W. 

Małop. 

Dz. U. Woj. 

Małop. 

poz.5073 

z 12.07.2018 

47 LI/352/2018 

23.07.2018 

 

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta i 

Gminy Szczawnica  

w trybie bezprzetargowym 

Z dniem 

podjęcia 

 

48 LI/353/2018 

23.07.2018 

 

wyrażenia zgody na oddanie w najem 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta i 

Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym 

Z dniem 

podjęcia 

 

49 LI/354/2018 

23.07.2018 

 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia 

 

50 LI/355/2018 

23.07.2018 

 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych na terenie 

Miasta i Gminy Szczawnica 

14 dni od 

dnia 

ogłoszeni

Dz. U. Woj. 

Małop. 

poz.5438 
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a w Dz. 

U. W. 

Małop. 

z 03.08.2018 

51 LI/356/2018 

23.07.2018 

 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 

Miasta i Gminy Szczawnica 

14 dni od 

dnia 

ogłoszeni

a w Dz. 

U. W. 

Małop. 

Dz. U. Woj. 

Małop. 

poz. 5439 

z 03.08.2018 

52 LI/357/2018 

23.07.2018 

 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica 

na rok 2018 

Z dniem 

podjęcia 

Dz. U. Woj. 

Małop. 

poz. 5440 

z 03.08.2018 

53 LI/358/2018 

23.07.2018 

 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta i Gminy Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia 

 

54 LII/359/2018 

27.08.2018 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica 

na rok 2018 

Z dniem 

podjęcia 

Dz. U. Woj. 

Małop. 

poz. 5866 

z 6.09.2018 

55 LII/360/2018 

27.08.2018 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Z dniem 

podjęcia 

 

56 LIII/361/2018 

20.09.2018 

wyrażenia zgody na oddanie w najem 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta i 

Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym 

Z dniem 

podjęcia 

 

57 LIII/362/2018 

20.09.2018 

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta  i 

Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym 

Z dniem 

podjęcia 

 

58 LIII/363/2018 

20.09.2018 

zmian w Uchwale Nr LII/360/2018 Rady 

Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 sierpnia 

2018 r 

Z dniem 

podjęcia 

 

59 LIII/364/2018 

20.09.2018 

zmian w Uchwale Nr LI/354/2018 z 23 lipca 

2018 roku w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta i Gminy Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia 

 

60 LIII/365/2018 

20.09.2018 

uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Szczawnica – część działki Nr 978 obr. 3, 

działki Nr 5260/4, 5273/2, 5274/4 i część 

działki Nr 5261 obr. 1 przy ul. Szlachtowskiej, 

część działki Nr 4148 obr. 1 przy ul. Staszowa, 

działka Nr 3877 obr. 1 przy ul. Pod Sadami, 

działka Nr 2172/1 obr. 1 przy ul. Staszowa, 

działka Nr 1966 obr. 1 przy ul. Osiedle 

Dwudziestolecia, działka Nr 5200/2 i część 

działki Nr 5200/1 obr. 1 przy ul. 

Szlachtowskiej, działka Nr 1917/109 obr. 

1 przy ul. Osiedle Dwudziestolecia, działki 

14 dni od 

dnia 

ogłoszeni

a w Dz. 

U. W. 

Małop. 

Dz. U. Woj. 

Małop. 

poz. 6775 

z 9.10.2018 
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Nr 2421/11, 2421/12, 2421/13, 2422/3, 2422/6, 

2422/8, 2422/9, 2425/3, 2425/6, 2425/7, 

1917/195, 1917/220 obr. 1 przy ul. Osiedle 

Połoniny, część działki Nr 1136 obr.1 przy ul. 

Park Dolny 

61 LIII/366/2018 

20.09.2018 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, przyjętego Uchwałą Nr 

XXII/159/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. (Dz. 

Urz. Woj. Małopolskiego z 1 lipca 2016 roku 

poz. 3685) 

14 dni od 

dnia 

ogłoszeni

a w Dz. 

U. W. 

Małop. 

Dz. U. Woj. 

Małop. 

poz. 6776 

z 9.10.2018 

62 LIII/367/2018 

20.09.2018 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica 

na rok 2018 

Z dniem 

podjęcia 

Dz. U. Woj. 

Małop. 

poz. 6626 

z 4.10.2018 

63 LIII/368/2018 

20.09.2018 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miast i Gminy Szczawnica  

Z dniem 

podjęcia 

 

64 LIV/369/2018 

8.10.2018 

wyrażenia zgody na oddanie w najem 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta i 

Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym 

Z dniem 

podjęcia 

 

65 LIV/370/2018 

8.10.2018 

przejęcia zadania z zakresu właściwości 

Powiatu Nowotarskiego 

Z dniem 

podjęcia 

 

66 LIV/371/2018 

8.10.2018 

przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego JARMUTA 

Z dniem 

podjęcia 

 

67 LIV/372/2018 

8.10.2018 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica 

na rok 2018 

Z dniem 

podjęcia 

Dz. U. Woj. 

Małop. 

poz. 6893 

z 16.10.2018 

68 LIV/373/2018 

8.10.2018 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta i Gminy Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia 

 

69 LIV/374/2018 

8.10.2018 

nadania „Medalu za zasługi dla Miasta i Gminy 

Szczawnica im. Józefa Szalaya” 

Z dniem 

podjęcia 

 

70 LIV/375/2018 

8.10.2018 

nadania „Medalu za zasługi dla Miasta i Gminy 

Szczawnica im. Józefa Szalaya” 

Z dniem 

podjęcia 

 

71 LIV/376/2018 

8.10.2018 

nadania „Medalu za zasługi dla Miasta i Gminy 

Szczawnica im. Józefa Szalaya” 

Z dniem 

podjęcia 

 

72 LIV/377/2018 

8.10.2018 

nadania „Medalu za zasługi dla Miasta i Gminy 

Szczawnica im. Józefa Szalaya” 

Z dniem 

podjęcia 

 

73 LV/378/2018 

29.10.2018 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica 

na rok 2018 

Z dniem 

podjęcia 

Dz. U. Woj. 

Małop. 

poz. 7642 

z 13.11.2018 

74 LV/379/2018 

29.10.2018 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta i Gminy Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia 

 

75 LVI/380/2018 

14.11.2018 

zmiany "miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Szczawnica w obrębie 

obszaru i terenu górniczego Szczawnica I, z 

poszerzeniem o przyległe tereny 

14 dni od 

dnia 

ogłoszeni

a w Dz. 

Dz. U. Woj. 

Małop. 

poz. 7968 

z 22.11.2018 
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zainwestowania", przyjętego Uchwałą Nr 

17/100/2004 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 

dnia 26 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego Nr 289 poz. 3146 z 2004 r. z 

późniejszymi zmianami)  

U. W. 

Małop. 

76 LVI/381/2018 

14.11.2018 

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  

nieruchomości stanowiącej własność Miasta i 

Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym 

Z dniem 

podjęcia 

 

77 LVI/382/2018 

14.11.2018 

przekazania do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Miasta i Gminy Szczawnica 

 

Z dniem 

podjęcia 

 

78 LVI/383/2018 

14.11.2018 

przyjęcia na rok 2019 Programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego 

Z dniem 

podjęcia 

 

79 LVI/384/2018 

14.11.2018 

zmian w uchwale   Nr XLV/310/2018 z dnia 5 

lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia 

Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie 

Miasta i Gminy Szczawnica na 2018 rok 

Z dniem 

podjęcia 

 

80 LVI/385/2018 

14.11.2018 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica 

na rok 2018 

Z dniem 

podjęcia 

Dz. U. Woj. 

Małop. 

poz. 7967 

z 22.11.2018 

81 LVI/386/2018 

14.11.2018 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta i Gminy Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia 

 

82 LVI/387/2018 

14.11.2018 

określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości 

14 dni od 

dnia 

ogłoszeni

a w Dz. 

U. W. 

Małop. 

Dz. U. Woj. 

Małop. 

poz. 7966 

z 22.11.2018 

83 LVI/388/2018 

14.11.2018 

określenia wzoru formularza informacji o 

nieruchomościach i obiektach budowlanych 

14 dni od 

dnia 

ogłoszeni

a w Dz. 

U. W. 

Małop. 

Dz. U. Woj. 

Małop. 

poz. 7965 

z 22.11.2018 

84 LVI/389/2018 

14.11.2018 

określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych 

14 dni od 

dnia 

ogłoszeni

a w Dz. 

U. W. 

Małop. 

Dz. U. Woj. 

Małop. 

poz. 7964 

z 22.11.2018 

85 LVI/390/2018 

14.11.2018 

zniesienia formy ochrony przyrody Pomnik 

Przyrody drzewo gatunek –  wiąz polny 

14 dni od 

dnia 

Dz. U. Woj. 

Małop. 
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ogłoszeni

a w Dz. 

U. W. 

Małop. 

poz. 7963 

z 22.11.2018 

Zakończenie kadencji 2014 – 2018 w dniu 16 listopada 2018 r. 

WYKAZ UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY PODJĘTYCH W ROKU 

2018 - KADENCJA 2018 – 2023 

 
Tabela 17 

 

Lp. 

 

Numer i data 

 

Tytuł – w sprawie : 

Data 

wejścia w 

życie 

 

Publikacja w 

Dz.U.W.M. 

1 2 3 4 5 

1 I/1/2018 

22.11.2018 

wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Szczawnicy 

Z dniem 

podjęcia 

 

2 I/2/2018 

22.11.2018 

wyboru I i II Wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej w Szczawnicy 

Z dniem 

podjęcia 

 

3 II/3/2018 

10.12.2018 

powołania komisji stałych Rady Miejskiej w 

Szczawnicy 

Z dniem 

podjęcia 

 

4 III/4/2018 

17.12.2018 

wyrażenia zgody na oddanie w najem 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta i 

Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym 

Z dniem 

podjęcia, 

podlega 

ogłoszeniu 

 

5 III/5/2018 

17.12.2018 

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta  i 

Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym 

Z dniem 

podjęcia 

 

6 III/6/2018 

17.12.2018 

podwyższenia kryterium dochodowego w celu 

udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019 – 2023 

14 dni od 

opublikow. 

 w 

Dz.U.W.M

ał. 

Dz. U. Woj. 

Małop.  

poz. 8833 

z 19.12.2018 

7 III/7/2018 

17.12.2018 

ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w 

szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 

14 dni od 

opublikow. 

 w 

Dz.U.W.M

ał. 

Dz. U. Woj. 

Małop.  

poz. 8834 

z 19.12.2018 

8 III/8/2018 

17.12.2018 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica 

na rok 2018 

Z dniem 

podjęcia, 

podlega 

ogłoszeniu 

Dz. U. Woj. 

Małop.  

poz. 8837 

z 19.12.2018 

9 III/9/2018 

17.12.2018 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta i Gminy Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia 

 

10 III/10/2018 

17.12.2018 

zmian w uchwale Nr XV/112/2015 Rady 

Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 grudnia 

2015 roku w sprawie określenia wzorów 

deklaracji na podatek od nieruchomości 

14 dni od 

opublikow. 

Dz. U. Woj. 

Małop.  

poz. 8835 

z 19.12.2018 
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 w 

Dz.U.W.M

ał. 

11 III/11/2018 

17.12.2018 

uchwalenia regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Miasta i 

Gminy Szczawnica 

14 dni od 

opublikow. 

 w 

Dz.U.W.M

ał. 

Dz. U. Woj. 

Małop.  

poz. 8836 

z 19.12.2018 

12 III/12/2018 

17.12.2018 

ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w 

Szczawnicy 

Z dniem 

podjęcia 

 

13 III/13/2018 

17.12.2018 

wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy 

Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia 

 

14 IV/14/2018 

28.12.2018 

udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta 

Nowy Sącz 

Z dniem 

podjęcia 

 

15 IV/15/2018 

28.12.2018 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica 

na rok 2018 

Z dniem 

podjęcia, 

podlega 

ogłoszeniu 

Dz. U. Woj. 

Małop.  

poz. 9212 

z 31.12.2018 

16 IV/16/2018 

28.12.2018 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta i Gminy Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


