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Szanowni Państwo,  

po raz drugi przedstawiam Państwu  „Raport o stanie Miasta i Gminy Szczawnica” tym razem 

za 2019 r. zgodnie z art. 28aa ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

 

Rada Miejska uchwałą nr XX/132/2020 z dnia 31 

marca 2020r. określiła szczegółowe tematy 

tegorocznego raportu.  

Zgodnie z tą uchwałą w raporcie oprócz wstępu 

zawierającego dane demograficzne są rozdziały 

poświęcone: finansom gminy, oświacie i 

wychowaniu, inwestycjom oraz ograniczeniu 

niskiej emisji. 

W ostatnim są uchwały Rady Miejskiej, które 

jako organ wykonawczy wcieliłem w życie.   

 

Serdecznie zapraszam do lektury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ Raport o stanie Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2019 ~ 

~ 3 ~ 

 

1. 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 32,90 km2 sołectwo 

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

 

2. DEMOGRAFIA 

Szczawnicę w roku 2019 zamieszkiwało 7 182 osoby (stan na 31.12.2019), co stanowi 

zaledwie ok. 3,90% ludności powiatu nowotarskiego i ok. 0,20% ludności województwa 

małopolskiego. Na dzień 31.12.2018 r. miasto Szczawnicę zamieszkiwało 5696 mieszkańców, 

w tym 2962 kobiet i 2734 mężczyzn, wieś Jaworki 558 mieszkańców, w tym 278 kobiet i 280 

mężczyzn i wieś Szlachtowa 928 mieszkańców, w tym 464 kobiet i 464 mężczyzn. Na 

przełomie roku liczba mieszkańców gminy Szczawnica zmalała o 60 osób. 

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

gminy, w tym dla miasta 171 osób/km2, zaś dla obszarów wiejskich zaledwie 27 osób/km2,  

w tym dla wsi Jaworki 26 osób/km2 i dla wsi Szlachtowa 28 osób/km2. Szczawnica – 

zważywszy na liczbę ludności jest jedną z najsłabiej zaludnionych gmin powiatu 

nowotarskiego. Średni wiek mieszkańców wynosi 41 lat i jest porównywalny do średniego 

wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku 

mieszkańców całej Polski.  

Mieszkańcy gminy Szczawnica zawarli w 2019 roku 46 małżeństw.  

 W 2019 roku w mieście i gminie Szczawnica urodziło się 75 dzieci, w tym 50,70% 

dziewczynek i 49,30% chłopców. W Szczawnicy urodziło się 57 dzieci w tym 28 chłopców  

i 29 dziewczynek, w Jaworkach 3 dzieci w tym 1 chłopiec i 2 dziewczynki i Szlachtowej  

15 dzieci w tym 8 chłopców i 7 dziewczynek. 

W 2019 roku w mieście i gminie Szczawnica zmarło 93 mieszkańców w tym 48,40% 

mężczyzn i 51,60% kobiet. W mieście Szczawnica zmarły 71 osoby w tym 30 mężczyzn  

i 41 kobiet, w Jaworkach 8 osób w tym 5 mężczyzn i 3 kobiety i w Szlachtowej 14 osób w tym 

10 mężczyzn i 4 kobiety. 

Na 1000 ludności gminy Szczawnica przypada 12,95 zgonów.   

Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do 

liczby zgonów wynosi 0,80. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Województwo_małopolskie
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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W 2019 roku zarejestrowano 46 zameldowania w ruchu wewnętrznym oraz 100 

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

-54.  

59,0% mieszkańców gminy Szczawnica jest w wieku produkcyjnym, co odpowiada 

4241 osobom. Dane statystyczne wieku produkcyjnego dla poszczególnych miejscowości 

kształtują się następująco:  

- dla miasta Szczawnica 59,7 % co odpowiada 3401 osobom w tym 1851 mężczyzn  

i 1550 kobiet, 

- dla wsi Jaworki 66,8% co odpowiada 373 osobom w tym 205 mężczyzn i 168 kobiet, 

- dla wsi Szlachtowa 61,1% co odpowiada 567 osobom w tym 307 mężczyzn i 260 kobiet. 

Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (0-17 r.ż) dla gminy Szczawnica wynosi 1367 

osoby  w tym 679 mężczyzn i 686 kobiet, co stanowi 19,0%, a 22,0% mieszkańców jest  

w wieku poprodukcyjnym. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym tj. kobiety po 60 r.ż  

i mężczyźni po 65 r.ż dla gminy Szczawnica wynosi 1474 z czego 1265 osób stanowią 

mieszkańcy Szczawnicy, a pozostałą liczbę 209 mieszkańcy wsi Jaworki (82)  i Szlachtowa 

(127). 
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3. FINANSE GMINY  

Szczegółowe dane o realizacji budżetu za rok 2019 zawarte zostały w „Sprawozdaniu z 

wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2019”. Budżet Miasta i Gminy 

Szczawnica na 2019 rok został przyjęty uchwałą nr VI/19/2019 Rady Miejskie w Szczawnicy 

z dnia 14 stycznia 2019 roku. 

Ostateczne wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 1 Wykonanie budżetu 

• dochody budżetu zrealizowano w  kwocie 36 531 057,65 zł tj. 96,71% planu 

o w tym dochody bieżące 34 024 843,93 zł tj. 100,79% planu 

o w tym dochody majątkowe 2 506 213,72 zł tj. 62,42% planu 

• wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 34 737 488,87 zł tj. 91,64% planu 

o w tym wydatki bieżące 32 181 250,27 zł tj. 96,51% planu 

o w tym wydatki majątkowe 2 556 238,60 zł tj. 56,07% planu 

W roku budżetowym 2019 zanotowano zwiększone wykonanie dochodów oraz 

zmniejszone wykonanie wydatków w porównaniu do planu pierwotnego. Wykonanie 

dochodów wyniosło 100,59% planu początkowego (w tym 115,49% wykonanie dochodów 

bieżących i 26,56% dochodów majątkowych). Wykonanie wydatków wyniosło 93,87% planu 

początkowego (w tym 111,75% wykonanie wydatków bieżących i 31,14% wydatków 

majątkowych). 

Budżet Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2019 zamknął się nadwyżką w kwocie 

1 793 568,78 zł, przy czym nadwyżka operacyjna rozumiana jako nadwyżka dochodów 

bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 1 843 593,66 zł. 

Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów 

i pożyczek z lat ubiegłych na koniec roku 2019 zamknęła się kwotą 1 092 377,69 zł. 

Przychody roku 2019 zostały zrealizowane w wysokości 1 396 223,17 zł i pochodziły 

z wolnych środków rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

oraz spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 94 000 zł (OSP Szczawnica i Związek Podhalan).  

Rozchody w wysokości 2 090 000 zł zostały przeznaczone na: 

• spłatę kredytu zaciągniętego w PBS w wysokości 2 000 000 zł, 

• udzielenie pożyczki w wysokości 40 000 zł - Związek Podhalan, 

• udzielenie pożyczki w wysokości 50 000 zł - Strażacka Orkiestra Dęta. 

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie głównych pozycji budżetowych roku 2019 

uwzględniając plan początkowy, końcowy oraz ich ostateczne wykonanie. 
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Tabela 2. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA W 2019 ROKU 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan początkowy Plan końcowy Wykonanie 

A DOCHODY OGÓŁEM 
(A.1+A.2) 36 317 733 zł 37 772 622,97 zł 36 531 057,65 zł 

A.1 DOCHODY BIEŻĄCE 29 462 180,00 zł 33 757 821,97 zł 34 024 843,93 zł 

A.2 DOCHODY MAJĄTKOWE 6 855 553,00 zł 4 014 801,00 zł  2 506 213,72 zł 

B WYDATKI OGÓŁEM (B.1+B.2) 37 004 584 zł 37 904 935,33 zł 34 737 488,87 zł 

B.1 WYDATKI BIEŻĄCE 28 796 806 zł 33 345 977,65 zł 32 181 250,27 zł 

B.2 WYDATKI MAJĄTKOWE 8 207 778  zł 4 558 957,68 zł 2 556 238,60 zł 

C NADWYŻKA / DEFICYT [A-B] 3 000 zł -132 312,36 zł 1 793 568,78 zł 

D PRZYCHODY 0 zł 2 222 312,36 zł 1 396 223,17 zł 

D.1 KREDYTY I POŻYCZKI 0  zł 776 089,19 zł 0,00 zł 

D.2 
WOLNE ŚRODKI NA 
RACHUNKU BIEŻĄCYM 0 zł 1 302 223,17 zł 1 302 223,17 zł 

D.3 SPŁATA UDZIELONYCH 
POŻYCZEK 0 zł 144 000,00 zł 94 000,00  zł  

E ROZCHODY 3 000 zł 2 090 000,00 zł 2 090 000,00 zł 

E.1 WYKUP OBLIGACJI, SPŁATA 
KREDYTÓW I POŻYCZEK 3 000 zł 2 000 000,00 zł 2 000 000,00 zł 

E.2 UDZIELONE POŻYCZKI 0 zł 90 000,00 zł 90 000,00 zł 

W 2019 roku Miasto i Gmina Szczawnica udzieliło dwie pożyczki 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 2019 roku wynosi: 267 494,22 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 2019 wyniosły 19 225 000 zł 

(52,63 % 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 6 650 000 zł zaciągnięte w Pienińskim BS w Krościenku na udział 

własny w inwestycjach (projektach i programach współfinansowanych ze 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. 
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Ponadto Miasto i Gmina Szczawnica posiada zobowiązania na rzecz Idea Bank z tytuły leasingu 

finansowego w wysokości 5 979,07 zł w związku z zakupem samochodu dla Straży Miejskiej. 

W pierwszym półroczu 2019 roku Miasto i Gmina Szczawnica wykonało również 

pozytywną decyzję WFOŚiGW o umorzeniu zobowiązań z tytułu udzielonej pożyczki 

w kwocie 117 630,55 zł zaciągniętej na zadanie „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego 

Szczawnicy i Spišská Belá jako element ochrony środowiska i budowania wspólnej oferty 

turystycznej”. 

Obsługa pożyczek i kredytów w 2019 roku zamknęła się kwotą 672 073,05 zł. 

Wysokość kosztów obsługi długu w roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami 

kredytowymi jest zależna od zmiennej stawki WIBOR (najczęściej 3M lub 6M) oraz stałej 

marży banku. W porównaniu do roku 2018 koszty obsługi zadłużenia spadły o 45 024,74 zł 

(o 6,28 %) 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. 

Zgodnie z planowanym w Wieloletniej Prognozie Finansowej harmonogramem spłat 

zadłużenia obciążenia finansowe z tego tytułu będą występować do roku 2032 i kształtować się 

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

3.1 DOCHODY 

W strukturze dochodów gminy obserwujemy trzy dominujące grupy. Pierwszą stanowią 

subwencje i dotacje bieżące, które w latach 2015-2019 stanowiły średnio 47,98 % wszystkich 

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

udziałem wynoszącym 41,08 % dochodów ogółem. Razem obie te grupy tworzą w całości 

dochody bieżące, które łącznie w wymienionym okresie stanowiły średnio 89,06 % dochodów 

ogółem. Pozostałe 10,94 % stanowią dochody majątkowe (dotacje na inwestycje oraz w 

niewielkim stopniu sprzedaż majątku). 

W tabeli 3 przedstawiono wykonanie dochodów z uwzględnieniem źródeł ich 

pochodzenia oraz struktury wpływów. 

Tabela 3 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY SZCZAWNICA W 2019 ROKU WG ŹRÓDEŁ 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan początkowy  Wykonanie  Struktura 

DOCHODY BIEŻĄCE 29 462 180,00 zł  34 024 843,93 zł  93,14% 

A. DOCHODY WŁASNE 13 677 970,00 zł  15 344 157,57 zł  42,00% 

I. Podatki i opłaty lokalne 6 755 150,00 zł  7 268 732,46 zł  19,90% 

1 podatek od nieruchomości 5 525 000,00 zł  5 732 853,74 zł  15,69% 

2 podatek rolny  11 650,00 zł  12 309,38 zł  0,03% 

3 podatek leśny 198 000,00 zł  195 929,34 zł  0,54% 

4 podatek od środków transportowych 69 000,00 zł  74 975,00 zł  0,21% 

5 opłata od posiadania psów 5 500,00 zł  5 607,00 zł  0,02% 

6 opłata uzdrowiskowa i miejscowa 918 000,00 zł  1 215 353,00 zł  3,33% 

7 opłata targowa 28 000,00 zł  31 705,00 zł  0,09% 

II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe 245 000,00 zł  591 332,51 zł  1,62% 
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1 
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 
opłacany w formie karty podatkowej 

25 000,00 zł  23 407,01 zł  0,06% 

2 podatek od spadków i darowizn 10 000,00 zł  88 855,00 zł  0,24% 

3 podatek od czynności cywilnoprawnych  210 000,00 zł  479 070,50 zł  1,31% 

III. Wpływy z opłat 936 500,00 zł  1 342 930,88 zł  3,68% 

1 opłata skarbowa 20 000,00 zł   26 201,00 zł  0,07% 

2 opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego  20 000,00 zł  24 028,29 zł  0,07% 

3 opłata z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  315 000,00 zł  349 550,89 zł  0,96% 

4 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  540 000,00 zł   837 884,58 zł  2,29% 

5 opłaty za zajęcie pasa drogowego 40 000,00 zł   103 579,72 zł  0,28% 

6 opłata eksploatacyjna, za licencje przewozowe 1 500,00 zł  1 686,40 zł  0,00% 

IV. Udziały w podatkach stanowiących dochody państwa 4 465 000,00 zł  4 718 511,37 zł  12,92% 

1 w podatku dochodowym od osób fizycznych 4 365 000,00 zł  4 406 279,00 zł  12,06% 

2 w podatku dochodowym od osób prawnych 100 000,00 zł  312 232,37 zł  0,85% 

V. Dochody z mienia 1 036 000,00 zł  1 075 157,92 zł  2,94% 

1 
opłaty za zarząd, użytkowanie i służebność 
nieruchomości 

5 000,00 zł  4 876,00 zł  
0,01% 

2 opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 107 000,00 zł  104 354,23 zł  0,29% 

3 wpływy z najmu i dzierżawy mienia 824 000,00 zł 939 030,01 zł 2,57% 

4 wpływy ze sprzedaży wyrobów 100 000,00 zł  26 897,68 zł  0,07% 

VI. Pozostałe własne dochody bieżące 240 320,00 zł  347 492,43 zł  0,95% 

1 Dotacje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 22 320,00 zł 26 522,25 zł 0,07% 

2 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  22 000,00 zł  3 457,17 zł  0,01% 

3 wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 8 000,00 zł 4 072,70 zł 0,01% 

4 wpływy z pozostałych dochodów własnych 144 500,00 zł 259 190,30 zł 0,71% 

5 wpływy z odsetek 43 500,00 zł 54 250,01 zł 0,15% 

B. SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE 15 784 210,00 zł  18 680 686,36 zł  51,14% 

I. Subwencja ogólna 7 091 571,00 zł  6 882 815,00 zł  18,84% 

1 część oświatowa 5 013 625,00 zł   4 804 869,00 zł  13,15% 

2 część wyrównawcza 1 848 768,00 zł  1 848 768,00 zł  5,06% 

3 część równoważąca 229 178,00 zł  229 178,00 zł  0,63% 

II. Dotacje 8 692 639,00 zł  11 797 871,36 zł  32,30% 

1 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 447 086,00 zł 815 185,20 zł 2,23% 

2 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 6 991 717,00 zł 9 588 314,18 zł 26,25% 

3 dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 880 770,00 zł 880 770,00 zł 2,41% 

4 dotacje celowe na podstawie porozumień między j.s.t 250 000,00 zł 250 000,00 zł 0,68% 

5 dotacje celowo z tytułu pomocy między jst 0,00 zł 87 651,15 zł 0,24% 

6 środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł 0,00 zł 21 789,14 zł 0,06% 

7 
środki na dofinansowanie projektów realizowanych w 
ramach programów UE 

123 066,00 zł 154 161,69 zł 0,42% 

DOCHODY MAJĄTKOWE 6 855 553,00 zł  2 506 213,72 zł  6,86% 

A. DOCHODY WŁASNE 500 000,00 zł  71 471,71 zł  0,20% 

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500 000,00 zł 71 471,71 zł 0,20% 

B. SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE 6 355 553,00 zł  2 434 742,01 zł  6,66% 

I. Dotacje z budżetu państwa i innych źródeł  0,00 zł  136 119,00 zł  0,37% 
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II. Środki na projekty realizowane w ramach programów UE 6 355 553,00 zł 2 298 623,01 zł 6,29% 

DOCHODY OGÓŁEM 36 317 733,00 zł  36 531 057,65 zł  100,00% 

A. DOCHODY WŁASNE 14 177 970,00 zł  15 415 629,28 zł  42,20% 

B. SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE 22 139 763,00 zł  21 115 428,37 zł  57,80% 

Za wyjątkiem dochodów majątkowych osiągane dochody charakteryzują się wysokim 

poziomem 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 2015-2019 wyniosła 7,76 % rocznie (dochodów bieżących 

własnych 4,63%). Przy czym porównując na przykład rok 2019 z rokiem 2015 w zakresie 

dochodów bieżących zauważyć można ich wzrost aż o 46,77 % (prawie 11 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 2019 wyniosło 42,00 % wszystkich 

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

stanowiły 51,14 % 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 4 562 663,93 zł (tj. o 15,49 %) 

z czego 1 666 187,57 zł to wpływy z dochodów własnych (wzrost o 12,18 %) a 2 896 476,36 

zł to wpływy z dotacji i subwencji (wzrost o 18,35 %). Wykonanie dochodów majątkowych 

było mniejsze w stosunku do planu początkowego o kwotę 4 349 339,28 zł (o 63,44 % planu). 

W tabeli 4 przedstawiono porównanie zrealizowanych dochodów z podziałam na źródła 

ich pochodzenia w latach 2018-2019. W stosunku do roku 2018 zanotowano zwiększone 

wpływy z opłaty uzdrowiskowej i miejscowej o 187 115,20 zł (wpływy z opłaty uzdrowiskowej 

wyniosły 1 157 280 zł (wzrost o 173 562 zł) a opłaty miejscowej 58 073 zł (wzrost o  13 554 

zł)). W podatku od czynności cywilnoprawnych, w podatku od spadków i darowizn (185 094,31 

zł) oraz udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa (249 394,32 zł). W opłatach 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi (284 107,89 zł) i za zajęcie pasa drogowego 

(67 241,33 zł). Dochody z mienia i pozostałe dochody bieżące (110 383,42 zł). 

W konsekwencji, występujące niewielkie zmniejszenia dochodów własnych z kilku źródeł 

zostało zrekompensowane wzrostem dochodów. Wzrosły udziałów w podatkach stanowiących 

dochody budżetu państwa, w ostatnich latach występujący jako to stały trend, był mniejszy 

w porównaniu do poprzedniego roku budżetowego (w roku 2019 wzrost o kwotę 249 394,32 

zł, w roku 2018 wzrost o kwotę 770 165,26 zł). Pozycja wpływy z pozostałych dochodów 
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własnych to rekompensata utraconych dochodów, zwroty za media w budynkach komunalnych, 

wpływy z darowizn, opłaty środowiskowe itp. Wzrost dochodów majątkowych związany jest 

z pozyskaniem dotacji na zdania inwestycyjne, pozyskiwanie tych środków jest uzależnione 

w dużej mierze od czynników zewnętrznych.  

Tabela 4 WYKONANIE DOCHODÓW W LATACH 2018 – 2019 WG ŹRÓDEŁ 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 2018 2019 2019/2018 

            DOCHODY BIEŻĄCE 31 878 200,33 zł  34 024 843,93 zł 106,73% 

A. DOCHODY WŁASNE 14 295 825,06 zł  15 344 157,57 zł 107,33% 

I. Podatki i opłaty lokalne 7 134 320,14 zł  7 268 732,46 zł 101,88% 

1 podatek od nieruchomości 5 766 819,21 zł 5 732 853,74 zł 99,41% 

2 podatek rolny  11 336,88 zł 12 309,38 zł 108,58% 

3 podatek leśny 200 906,95 zł 195 929,34 zł 97,52% 

4 podatek od środków transportowych 88 707,00 zł 74 975,00 zł 84,52% 

5 opłata od posiadania psów 5 662,50 zł 5 607,00 zł 99,02% 

6 opłata uzdrowiskowa i miejscowa 1 028 237,80 zł 1 215 353,00 zł 118,20% 

7 opłata targowa 32 649,80 zł 31 705,00 zł 97,11% 

II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe  406 238,20 zł  591 332,51 zł 145,56% 

1 karta podatkowa 26 054,98 zł 23 407,01 zł 89,84% 

2 podatek od spadków i darowizn 37 307,03 zł 88 855,00 zł 238,17% 

3 podatek od czynności cywilnoprawnych 342 876,19 zł 479 070,50 zł 139,72% 

III. Wpływy z opłat 973 882,74 zł  1 342 930,88 zł 137,89% 

1 opłata skarbowa 26 095,00 zł 26 201,00 zł 100,41% 

2 opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 23 488,02 zł 24 028,29 zł 102,30% 

3 opłata za zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 332 808,09 zł 349 550,89 zł 105,03% 

4 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 553 776,69 zł 837 884,58 zł 151,30% 

5 opłaty za zajęcie pasa drogowego 36 338,39 zł 103 579,72 zł 285,04% 

6 opłata eksploatacyjna, za licencje przewozowe 1 376,55 zł 1 686,40 zł 122,51% 

IV. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa 4 469 117,05 zł  4 718 511,37 zł 105,58% 

1 w podatku dochodowym od osób fizycznych 4 263 387,00 zł 4 406 279,00 zł 103,35% 

2 w podatku dochodowym od osób prawnych 205 730,05 zł 312 232,37 zł 151,77% 

V. Dochody z mienia 1 012 886,32 zł  1 075 157,92 zł 106,15% 

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

2 opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 71 858,63 zł 104 354,23 zł 145,22% 

3 wpływy z najmu i dzierżawy mienia 862 033,99 zł 939 030,01 zł 108,93% 

4 wpływy ze sprzedaży wyrobów 74 117,70 zł 26 897,68 zł 36,29% 

VI. Pozostałe własne dochody bieżące 299 380,61 zł  347 492,43 zł 116,07% 

1 dochody z zadań z zakresu administracji rządowej 30 269,05 zł 26 522,25 zł 87,62% 

2 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15 336,03 zł 3 457,17 zł 22,54% 

3 wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 5 872,80 zł 4 072,70 zł 69,35% 

4 wpływy z pozostałych dochodów własnych 154 332,70 zł 259 190,30 zł 167,94% 

5 wpływy z odsetek 93 570,03 zł 54 250,01 zł 57,98% 

B. SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE 17 582 375,27 zł  18 680 686,36 zł 106,25% 
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I. Subwencja ogólna 5 907 090,00 zł  6 882 815,00 zł 116,52% 

1 część oświatowa 4 722 276,00 zł 4 804 869,00 zł 101,75% 

2 część wyrównawcza 974 346,00 zł 1 848 768,00 zł 189,74% 

3 część równoważąca 210 468,00 zł 229 178,00 zł 108,89% 

II. Dotacje 11 675 285,27 zł  11 797 871,36 zł 101,05% 

1 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 763 756,86 zł 815 185,20 zł 106,73% 

2 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 8 311 716,12 zł 9 588 314,18 zł 115,36% 

3 dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 1 082 021,00 zł 880 770,00 zł 81,40% 

5 
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie 
porozumień między j.s.t 210 000,00 zł 250 000,00 zł 119,05% 

6 dotacje celowo z tytułu pomocy między jst 11 796,00 zł 87 651,15 zł 743,06% 

7 środki na dofinansowanie zadań własnych  inne źródła 18 656,70 zł 21 789,14 zł 116,79% 

8 środki na dofinansowanie realizowanych projektów z UE 1 277 338,59 zł 154 161,69 zł 12,07% 

DOCHODY MAJĄTKOWE 1 867 568,38 zł  2 506 213,72 zł 753,16% 

A. DOCHODY WŁASNE 493 646,88 zł  71 471,71 zł 14,48% 

- Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 493 646,88 zł 71 471,71 zł 14,48% 

B. SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE 1 373 921,50 zł  2 434 742,01 zł 177,21% 

I. Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne 687 677,00 zł 136 119,00 zł 19,79% 

II. środki na dofinansowanie realizowanych projektów z UE 686 244,50 zł 2 298 623,01 zł 334,96% 

DOCHODY OGÓŁEM 33 745 768,71 zł  36 531 057,65 zł 109,87% 

A. DOCHODY WŁASNE 14 789 471,94 zł  15 415 629,28 zł 104,23% 

B. SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE 18 956 296,77 zł  21 115 428,37 zł 111,39% 
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3.2 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 5 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA I GMINY SZCZAWNICA w 2019 ROKU 

Dział Nazwa Plan początkowy Plan po zmianach Wykonanie 
 % 

wykonania 

010 Rolnictwo i łowiectwo 350,00 zł 160 928,65 zł 158 863,83 zł 98,72% 

020 Leśnictwo 112 186,00 zł 112 017,43 zł 103 731,11 zł 92,60% 

400 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz i wodę 
52 000,00 zł 77 000,00 zł 6 195,87 zł 8,05% 

600 Transport i łączność 2 217 250,00 zł 2 685 822,39 zł 2 093 593,54 zł 77,95% 

630 Turystyka 3 967 048,00 zł 1 061 638,00 zł 897 587,53 zł 84,55% 

700 Gospodarka mieszkaniowa 845 500,00 zł 883 835,88 zł 548 832,05 zł 62,10% 

710 Działalność usługowa 175 516,00 zł 222 349,27 zł 119 190,27 zł 53,60% 

720 Informatyka  161 000,00 zł 161 000,00 zł 148 864,27 zł 92,46% 

750 Administracja publiczna 3 965 722,00 zł 4 316 977,74 zł 4 129 345,25 zł 95,65% 

751 

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 

1 500,00 zł 64 614,00 zł 64 614,00 zł 100,00% 

752 Obrona narodowa 1 250,00 zł 470,00 zł 470,00 zł 100,00% 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 
338 422,00 zł 460 981,85 zł 428 289,46 zł 92,91% 

757 Obsługa długu publicznego 924 749,00 zł 680 000,03 zł 672 073,05 zł 98,83% 

758 Różne rozliczenia 353 000,00 zł 137 016,98 zł 0,00 zł 0,00% 

801 Oświata i wychowanie 9 312 959,00 zł 10 236 160,41 zł 10 168 275,66 zł 99,34% 

851 Ochrona zdrowia 382 000,00 zł 458 042,00 zł 326 846,80 zł 71,36% 

852 Pomoc społeczna 2 092 304,00 zł 2 230 137,48 zł 2 207 120,40 zł 98,97% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 000,00 zł 29 600,00 zł 15 530,00 zł 52,47% 

855 Rodzina 6 342 547,00 zł 8 720 207,32 zł 8 676 320,97 zł 99,50% 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
4 917 281,00 zł 4 218 995,90 zł 3 024 167,79 zł 71,68% 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
710 000,00 zł 787 350,00 zł 784 791,87 zł 99,68% 

926 Kultura fizyczna  117 000,00 zł 199 790,00 zł 162 785,15 zł 81,48% 

 Suma 37 004 584,00 zł 37 904 935,33 zł 34 737 488,87 zł 91,64% 

 

Wydatki te ponoszone są głównie w działach 801, 855, 750, 600, 852, 900 (razem 

wydatki wymienionych działów stanowią 87,22% ogółu wydatków roku 2019). największe 

procentowo wydatki poniesiono w  2019 roku w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na zadania 
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oświatowe które zamknęły się kwotą 10 168 276,66 zł (tj. 29,27% wydatków ogółem, wydatki 

te w 50,16% były finansowane z dotacji i subwencji). W dziale 855 „Rodzina” na zadanie 

związane m.in. z wypłatą świadczeń wychowawczych, rodzinnych, z funduszu 

alimentacyjnego itp. wydatkowano kwotę 8 676 320,97 zł (24,98% wydatków ogółem, wydatki 

te w 98,94% pokrywane są z dotacji). W dziale 750 „Administracja publiczna” wydatki 

wyniosły 4 129 345,25 zł i stanowiły 11,89% 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 3 024 167,79 zł (w tym wydatki majątkowe 1 093 681,44 zł) 

co stanowi 8,71% wydatków ogółem (bez wydatków majątkowych 5,56% 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  2 093 593,54 

zł (w tym wydatki majątkowe 127 798,14 zł) co stanowi 6,03% wydatków ogółem. W dziale 

852 „Pomoc społeczna” (6,35 % wydatków ogółem) wydatkowano kwotę 2 207 120,40 zł, 

wydatki te zostały jednak w 49,83 % pokryte dotacjami celowymi z budżetu państwa 

na realizacje zadań własnych i zleconych. 

W latach 2015 – 2019 wydatki bieżące wyniosły 80,02% wszystkich poniesionych 

wydatków. Wzrosły one o kwotę 12 945 352,70 zł z poziomu 19 235 897,57 zł w roku 2015 do 

32 181 250,27 zł w roku 2019 (średnia dynamika wzrostu 11,12%). Dla porównania dochody 

bieżące w tym samym okresie wzrosły o 10 842 667,64 zł z poziomu 23 182 179,29 zł do 

poziomu 34 024 843,93 zł co daje średnią dynamikę wzrost na poziomie 7,76 %. 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 stopniowe obniżanie się nadwyżki operacyjnej, w 2019 roku poziom dochodów 

bieżących był wyższy niż wydatków bieżących o kwotę 1 843 593,66 zł, w roku 2018 wyniósł 

2 785 486,83 zł co oznacza duży regres tych wartości i jest zjawiskiem bardzo niepokojącym 

(średnio w okresie pięcioletnim poziom nadwyżki operacyjnej utrzymywał się na poziomie 

2 930 062,61 zł, średnia dynamika wzrostu 86,25%). Jeżeli ta tendencja zostanie utrzymana 

w kolejnych latach budżetowych, a wszystko na to wskazuje, będzie to oznaczało znaczne 

ograniczenie możliwości rozwoju gminy biorąc pod uwagę konieczność spłaty posiadanych 

zobowiązań finansowych. 

Wydatki majątkowe wynosiły 19,98 % 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 2015 

roku wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 21 136 685,66 zł a w roku 2016 zanotowano 

wykonanie na poziomie 3 687 962,71 zł (średnia dynamika wzrostu wynosi w okresie 

pięcioletnim 222,10 % 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 6. 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 6. STRUKTURA WYDATKÓW MIASTA I GMINY SZCZAWNICA w 2018 ROKU 

Rodzaj wydatków Wykonanie % Struktura 

Wydatki bieżące   32 181 250,27 zł 96,51% 92,64% 

wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 18 825 791,41 zł 94,83% 54,19% 

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1a 11 423 735,85 zł 99,39% 32,89% 

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych 
1b 7 402 055,56 zł 88,57% 21,31% 

wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 2 214 285,82 zł 99,74% 6,37% 

wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  3 9 365 404,58 zł 99,62% 26,96% 

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 1 103 695,41 zł 92,46% 3,18% 

wydatki na obsługę długu publicznego  5 672 073,05 zł 98,83% 1,93% 

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j jednostki 

samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku 

budżetowym 

6 0,00 zł - - 

Wydatki majątkowe   2 556 238,60 zł 56,07% 7,36% 

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 

  2 040 409,67 zł 68,35% 5,87% 

ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   1 888 751,66 zł 66,69% 5,44% 

wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   0,00 zł - - 

   34 737 488,87 zł 91,64% 100,00% 

1.WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.  

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w roku 2019 wykonano w kwocie 

18 825 791,41 zł  (58,50% 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 

związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień miedzy 

jednostkami samorządu terytorialnego. 
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1A. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE. 

W  roku 2019 wydatki na wynagrodzenia wyniosły 11 423 735,85 zł. Stanowią one 

największy składnik wydatków bieżących budżetu (35,50 %). 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. 

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zamknęło się kwotą 

7 042 735,85 zł co stanowi 23,00 % wydatków bieżących budżetu. Wydatki bieżące jednostek 

budżetowych to wydatki związane z funkcjonowaniem tych jednostek oraz realizacją 

wykonywanych przez nie zadań. W tabeli 7 przedstawiono wykonanie w 2019 rok wydatków 

z tego tytułu wg. działów z uwzględnieniem wielkości generowanych kosztów do wydatków 

bieżących ogółem. 

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 2019 roku udzielono dotacje podmiotowe 

i celowe na zadania bieżące na łączną kwotę 2 214 285,82 zł co stanowiło 6,88% wydatków 

bieżących budżetu. W skład tej kwoty wchodzą następujące dotacje: 

• dotacja celowa na prowadzenie ŚDS w kwocie 762 196,00 zł 

• dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli w kwocie 635 951,32 zł; 

• dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w kwocie 450 000 zł; 

• dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 260 000 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 (79 638,50 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 247,08 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". 
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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 2019 roku zamknęła się kwotą 9 365 404,58 zł co stanowi 29,10 %  wydatków 

bieżących budżetu. Największy składnik omawianych wydatków to świadczenia społeczne 

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

w kwocie 8 356 325,83 zł (dział 855) oraz 646 567,77 zł (dział 852). Wydatki związane 

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

i zostały zrealizowane w wysokości 5 811 844,46 zł. Wydatki na świadczenia rodzinne, 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego zostały wykonane w wysokości 2 297 881,37 zł. 

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

(211 130,03 zł); wydatki na realizacje rządowego programu „Dobry start” (246 600 zł); wypłata 

zasiłków pieniężnych (88 679,28 zł), wypłata dodatków mieszkaniowych (113 018,57 zł); 

wypłata zasiłków stałych (102 011,97 zł); wydatki na realizacje programu „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” (123 156,00 zł); wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym 

dla uczniów (15 530,00 zł); wydatki osobowe pracowników MGOPS (8 571,92 zł). Pozostałe 

wydatki to wydatki na diety radnych Rady Miejskiej (160 640,80 zł), 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 2019 roku w zakresie wydatków bieżących z udziałem środków europejskich 

wydatkowano kwotę  1 103 695,41 zł (co stanowi 3,43 % wydatków bieżących). Kwota ta 

została przeznaczona na realizację następujących zadań: 

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

Leśnicy” (17 725,49 zł) wydatki promocyjne zgodnie z umową związane z projektem 

budowy systemu cyfrowych kamer i bezprzewodowej sieci; 

- Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego budowa pętli rowerowej łączącej 

miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu (61 303,03 zł) – koszty osobowe obsługi 

projektu którego celem jest połączenie pętlą rowerową uzdrowiskowych miejscowości 

pogranicza polsko-słowackiego; 

- Wiem kim będę” (130 063,49 zł) którego celem jest rozwój u dzieci i młodzieży 

Szczawnickiej kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie 

przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych poprzez 

wprowadzenie innowacyjnych programów kształcenia; 
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- „Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Gminy Szczawnica” (462 266,55 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” (343 004,68 zł) którego głównym celem jest utworzenie 

nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez 

wprowadzenie dodatkowych zajęć w tym wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi; 

- „Erasmus +” (48 100,41 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” (41 231,76 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 natomiast szczegółowy ich opis umieszczono w VI części niniejszego sprawozdania.  

W 2019 roku wydatki majątkowe stanowiły 7,36 % wszystkich wydatków i zostały 

wykonane w kwocie 2 556 238,60 zł (56,07 % wykonania planu). Za najistotniejsze wykonane 

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

poniżej, należy uznać: 

- wykonane w kwocie 179 931,68 zł wydatki na modernizację dróg gminnych (ul. Słona Młaka, 

Kunie, Pod Sadami); 

- wykonane w kwocie 92 708,27 zł wydatki na budowę cmentarza komunalnego; 

- wykonane w kwocie 55 606,02 zł wydatki na modernizację wejścia w SP 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 2019 

wydatkowano kwotę 2 040 409,67 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące zadania: 

- „Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego budowa pętli rowerowej łączącej 

miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu” kwota 780 578,23 zł; 

- „Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie 

Miasta i Gminy Szczawnica” kwota 178 150 zł; 

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

gazowe” – program wymiany źródeł ciepła kwota 648 685,44 zł; 

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

wymiany źródeł ciepła kwota 432 996 zł. 
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Tabela 7 Wykonanie wydatków majątkowych 

Klasyfikacja Opis Wykonanie 

1 2 3 4 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 115 038,10 zł 

Rozdział 01095 Pozostała działalność 115 038,10 zł 

    w tym: inwestycje 115 038,10 zł 

  
  

1. Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do pól ul. Słona 
Młaka 114 115,60 zł 

  
  

2. Opinia geologiczna drogi dojazdowej do pól w Jaworkach - 
Koziniec 922,50 zł 

Dział 400 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 
wodę 0,00 zł 

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 0,00 zł 

    w tym: inwestycje 0,00 zł 

  
  

1. Budowa wodociągu w kierunku Cmentarza komunalnego 
(hydrant) 0,00 zł 

    2. Projekt sieci wodociągowej ul. Główna Piaski - umowa 0,00 zł 

  
  

3. Budowa  sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Szczawnicy 
– ul. Skotnicka 0,00 zł 

Dział 600 Transport i łączność 127 798,14 zł 

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 zł 

    w tym: inwestycje 0,00 zł 

  

  

1. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków 
Narodowych (przebudowa drogi powiatowej Szczawnica-
Krościenko) – zadanie realizowane przez Powiat Nowotarski przy 
dofinansowaniu z budżetu Miasta i Gminy Szczawnica 0,00 zł 

  

  

2. Opracowanie koncepcji przebudowy/ rozbudowy mostu na 
potoku Grajcarek w ciągu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko-
Szczawnica w km 6+024 – zadanie realizowane przez Powiat 
Nowotarski przy dofinansowaniu z budżetu Miasta i Gminy 
Szczawnica 0,00 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 127 798,14 zł 

    w tym: inwestycje 127 798,14 zł 

  
  

1. Dokumentacja geodezyjnoprawna niezbędna do regulacji 
prawa własności ulic na terenie MiG Szczawnica 8 900,00 zł 

    2. Przebudowa kładki na potoku Skotnickim 11 437,80 zł 

    3. Zabezpieczenie korpusu drogi ul. Kunie  41 095,24 zł 

    4. Przebudowa odwodnienia drogi ul. Pod Sadami odcinek górny 24 720,54 zł 

  

  
5. Przebudowa dróg gminnych ul. Skotnicka nr 364896K na 
odcinku od 0+210 do 0+648 i na odcinku od 0+000 do 0+118, 
wraz ze skrzyżowaniem w km 0+337 w miejscowości Szczawnica 10 068,16zł 

  
  

6. Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i 
powiatowy - Aleja Parkowa 31 576,40 zł 

Rozdział 60095 Pozostała działalność 0,00 zł 

    w tym: inwestycje 0,00 zł 
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    Budowa przystanku Sewerynówka 0,00 zł 

Dział 630 Turystyka 815 559,01 zł 

Rozdział 63095 Pozostała działalność 815 559,01 zł 

    w tym: inwestycje 815 559,01 zł 

    
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 

780 578,23 zł 

  
  

1. Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo – rowerowej 
od dolnej stacji PKL w kierunku Jaworek 0,00 zł 

  
  

2. Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego budowa pętli 
rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu 796 569,02 zł 

  
  

3. Zagospodarowanie uzdrowiskowego centrum Szczawnicy 
związanego z rewitalizacją przestrzeni publicznej 3 690,00 zł 

    4. Dokumentacja ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej na Cyplu 2 999,99 zł 

  
  

5. Rewitalizacja przestrzeni publicznych uzdrowiskowego 
centrum Szczawnicy etap II 12 300,00 zł 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 535,17 zł 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 535,17 zł 

    w tym: inwestycje 3 535,17 zł 

    Koszty regulacji działki przy DSKL Palenica (dz. 1220/49) 3 535,17 zł 

    w tym: zakupy inwestycyjne 0,00 zł 

    Koszty nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych 0,00 zł 

Dział 710 Działalność usługowa 108 698,27 zł 

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 15 990,00 zł 

    w tym: inwestycje 15 990,00 zł 

    1. Plan zagospodarowania przestrzennego dla Szlachtowej 0,00 zł 

    2. Plan zagospodarowania przestrzennego dla Szafranówki 0,00 zł 

    3. Plan zagospodarowania przestrzennego dla Jaworek 0,00 zł 

    4. Ekspertyza w sprawie lokalizacji budynku działka 2852 (Piaski) 0,00 zł 

    5. Plan zagospodarowania przestrzennego dla Jarmuty 15 990,00 zł 

Rozdział 71035 Cmentarze 92 708,27 zł 

    w tym: inwestycje 92 708,27 zł 

    Budowa cmentarza komunalnego w Szlachtowej 92 708,27 zł 

Dział 750 Administracja publiczna 0,00 zł 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 zł 

    w tym: zakupy inwestycyjne 0,00 zł 

    Zakupy sprzętu komputerowego, drukarek, licencje 0,00 zł 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 365,04 zł 

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) 11 365,04 zł 

    w tym: zakupy inwestycyjne 11 365,04 zł 

  
  

Realizacja zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego - 
leasing samochodu Straży Miejskiej 11 365,04 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie 233 823,43 zł 
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Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 55 606,02 zł 

    w tym: inwestycje 55 606,02 zł 

    1. Rewitalizacja placu przy szkole w Szlachtowej (dokumentacja) 0,00 zł 

    2. Modernizacja wejścia w SP nr 2 55 606,02 zł 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 178 210,00 zł 

    w tym: inwestycje 178 210,00 zł 

    
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 

178 150,00 zł 

  
  

1. Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju 
przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica 178 150,00 zł 

    2. Modernizacja wejścia w SP nr 2 60,00 zł 

Rozdział 80195 Pozostała działalność 7,41 zł 

    w tym: inwestycje 7,41 zł 

  
  

Zwrot dotacji Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Gminy 
Szczawnica 7,41 zł 

Dział 851 Ochrona zdrowia 46 740,00 zł 

Rozdział 85195 Pozostała działalność 46 740,00 zł 

    w tym: inwestycje 46 740,00 zł 

    Projekt budynku ośrodka zdrowia 46 740,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 093 681,44 zł 

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 081 681,44 zł 

    w tym: inwestycje 1 081 681,44 zł 

    
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 

1 081 681,44 zł 

    
1. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – 
biomasa i paliwa gazowe” – program wymiany źródeł ciepła 648 685,44 zł 

  
  

2. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – 
paliwa stałe – program wymiany źródeł ciepła 432 996,00 zł 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 12 000,00 zł 

    w tym: inwestycje 12 000,00 zł 

    Dokumentacja projektowa oświetlenia na ul. Św. Krzyża 12 000,00 zł 

   Razem 2 556 238,60 zł 

  w tym: inwestycje 2 544 873,56 zł 

    
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 

2 040 409,67 zł 

  w tym: zakupy inwestycyjne 11 365,04 zł 

    
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 

0,00 zł 
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4. OŚWIATA I WYCHOWANIE  

4.1 ORGANIZACJA PRACY SZKÓŁ  

Miasto i Gmina Szczawnica prowadzi na swoim terenie trzy szkoły podstawowe: 

Szkołę Podstawą nr. 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy, Szkołę Podstawą nr. 2 im. ks. 

prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Szlachtowej,  

oraz Miejskie Przedszkole Publiczne w Szczawnicy. 

 Ponadto na terenie Gminy funkcjonują dwa niepubliczne przedszkola, które są 

dotowane z budżetu Gminy Szczawnica zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Ustawy z dnia 

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz.U. z 2019 r., poz. 1287).  

4.1.1 LICZBA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

PROWADZONYCH ORAZ DOTOWANYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ SZCZAWNICA  

Zadaniem własnym gminy jest zapewnienie warunków do spełnienia obowiązku 

rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6 letnie oraz prawa do korzystania 

z wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku 2,5-5 lat. Zgodnie z art. 31 ust. 8 ustawy 

Prawo oświatowe do zadań gminy należy zapewnienie dziecku możliwości korzystania 

z wychowania przedszkolnego w: 

- publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub 

publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, lub 

- publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub 

publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inną osobę 

prawną lub osobę fizyczną, położonych na obszarze gminy, lub 

- niepublicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole 

podstawowej, lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, położonych na 

obszarze gminy. 

Tabela 8 Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych oraz dotowanych przez Gminę Szczawnica wg. stanu na dzień 30 

września 2019 

Rok szkolny 2019/2020 

Nazwa 
Dzieci w 

wieku 2 lat 

Dzieci w 

wieku 3 lat 

Dzieci w 

wieku 4 lat 

Dzieci w 

wieku 5 lat 

Dzieci 6 lat 

przedszkole 

Liczba dzieci 

ogółem  

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE 
6 34 20 23 29 112 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 

ZGROMADZENIA SS SŁUŻEBNICZEK NMP NP. 
4 9 11 15  39 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS.PROF. 

JÓZEFA TISCHNERA 

   2 20 22 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWE 

WZGÓRZE" 
1 18 13 8 3 43 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA 

SIENKIEWICZA 

    14 14 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II 

    14 14 

SUMA  11 61 44 50 80 244 

Źródło: Sprawozdania System Informacji Oświatowej 
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Obowiązek szkolny uregulowany jest w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe. Zgodnie z art. 35 ust. 2 obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem 

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do 

ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia. Od 

1 września 2019 roku obowiązek szkolny spełniony będzie po ukończeniu 8 - letniej szkoły 

podstawowej. Do tej pory obowiązek ten był spełniany również po ukończeniu gimnazjum.  

Tabela 9 Liczba uczniów uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczawnica 

Lp SZKOŁA  KLASA 

  
Jednost

ka 

 Rok 

szkolny 
  1 2 3 4 5 6 7 8 

I 

Gim 

II 

Gim 

III 

Gim 

raze

m 

1 

S
zk

o
ła

 P
o

d
st

aw
o

w
a 

N
r.

1
  

 

w
 S

zc
za

w
n

ic
y

 

2018/ 

2019 

liczba uczniów 

w klasie 
38 41 22 57 49 53 43 26 - - - 329 

liczba 

oddziałów  
2 2 1 3 2 2 2 1 - - - 15 

2019/ 

2020 

liczba uczniów 

w klasie 
30 38 42 23 53 48 28 42 - - - 304 

liczba 

oddziałów  
2 2 2 1 3 2 1 2 - - - 15 

2 

S
zk

o
ła

 P
o

d
st

aw
o

w
a 

w
 

S
zl

ac
h

to
w

ej
 2018/ 

2019 

liczba uczniów 

w klasie 
14 8 8 15 10 18 17 10 - - - 100 

liczba 

oddziałów  
1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 8 

2019/ 

2020 

liczba uczniów 

w klasie 
8 13 7 7 13 10 17 17 - - - 92 

liczba 

oddziałów  
1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 8 

3 

S
zk

o
ła

 P
o

d
st

aw
o

w
a 

n
r.

2
  

w
 S

zc
za

w
n

ic
y

 2018/ 

2019 

liczba uczniów 

w klasie 
18 17 - 35 24  22 29 - - 57 202 

liczba 

oddziałów  
1 1 - 2 1  1 1 - - 3 10 

2019/  

2020 

liczba uczniów 

w klasie 
21 19 18 0 40 25 28 23 - - - 174 

liczba 

oddziałów  
1 1 1 0 2 1 1 1 - - - 8 

2018/2019  

razem liczba uczniów 70 66 30 107 83 71 82 65 0 0 57 631 

razem liczba 

oddziałów 

4 4 2 6 4 3 4 3 0 0 3 33 

2019/2020 
 

razem liczba uczniów 59 70 67 30 106 83 73 82 0 0 0 570 

razem liczba 

oddziałów 
4 4 4 2 6 4 3 4 0 0 0 31 

Źródło: Sprawozdania System Informacji Oświatowej. 
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4.1.2 STRUKTURA ZATRUDNIENIA I OCENA ZASOBÓW KADROWYCH  

Zasady zatrudniania nauczycieli w przedszkolach, szkołach i placówkach określają 

przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 2215). 

Zgodnie z art. 11 ww. ustawy dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy 

odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym 

z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela 

stopniem awansu zawodowego.  

Liczbę zatrudnionych nauczycieli z podziałem na poszczególne placówki przedstawia Tabela 

10.  

 

Tabela 10 Liczba etatów nauczycielskich w Szkołach Podstawowych i Przedszkolu prowadzonych przez Miasto i Gminę Szczawnica 

Lp  

Nazwa 

placówki 

Rok szkolny 2018/2019 (I-VIII 2019) Rok szkolny 2018/2019 (IX- XII 2019) 

Przeciętn

a liczba 

etatów 

Zatrudnieni w osobach 

 
Przeciętna 

liczba 

etatów 

Zatrudnieni w osobach 

Ogółem 

Pełno 

etatowi 

Niepełno 

etatowi 
Ogółem 

Pełno 

etatowi 

Niepełno 

etatowi 

1. 

S
zk

o
ła

 

P
o

d
st

a
w

o
w

a
 

w
 S

zl
a

ch
to

w
ej

 

nauczyciele 11,57 15 9 6 14,12 20 11 9 

niepedagogiczni 2,47 3 2 1 2,70 3 2 1 

razem 14,04 18 11 7 16,82 23 13 10 

2.  

S
zk

o
ła

 

P
o

d
st

a
w

o
w

a
 n

r 

1
 

nauczyciele 34,07 35 30 5 34,08 37 29 8 

niepedagogiczni 6 6 6 0 6 6 6 0 

razem 40,07 41 36 5 40,08 43 35 8 

3.  

S
zk

o
ła

 

P
o

d
st

a
w

o
w

a
  
 n

r 

2
 

nauczyciele 19,99 20 18 2 20,88 22 16 6 

niepedagogiczni 5 5 5  5 5 5 0 

razem 24,99 25 23 2 25,88 27 21 6 

4.  

M
ie

js
k

ie
 

P
rz

ed
sz

k
o

le
 

P
u

b
li

cz
n

e nauczyciele 11 11 11 0 11,18 12 11 1 

niepedagogiczni 7,5 8 7 1 7,5 8 7 1 

razem 18,50 19 18 1 17,68 20 18 2 

 łącznie 97,60 103 88 15 100,46 113 87 26 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie programu Płace Vulcan 

Wzrastająca liczba etatów spowodowana jest wprowadzoną reformą edukacji w roku 

2017 r.; w szkołach podstawowych uruchomiono oddziały klasy VII i VIII, a w szkole 

podstawowej, która powstała w miejsce zlikwidowanego Gimnazjum uruchomiono oddziały 

klas I, II,III, IV, V, VII i VIII równocześnie prowadzony jest oddział klasy III likwidowanego 

gimnazjum. 
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W roku szkolnym 2018/2019 zatrudniano nauczycieli na 78,36 etatów, w tym: 8,44 etatu 

nauczycieli stażystów, co stanowi 10,8 %; zatrudnionych; 7,45 etatu nauczycieli kontraktowych 

9,5%, 13.54 etatu nauczycieli mianowanych 17,3% i 48,92 etatu nauczycieli dyplomowanych 

62,4 %. Największy odsetek stanowią nauczyciele dyplomowani. 

LICZBA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI  

              W celu prawidłowej realizacji działalności szkoły – w placówkach oświatowych 

zatrudniani są pracownicy administracyjno – obsługowi, liczba zatrudnionego personelu 

uzależniona jest od wielkości szkoły, realizowanych zadań statutowych, ilości pomieszczeń 

szkolnych. Ilość przyznanych etatów pracowników niepedagogicznych precyzyjnie określa 

opracowany algorytm, który jest załączony do wytycznych do opracowania arkuszy 

organizacyjnych szkół. Wykaz stanowisk wymienionych oraz ilość pracowników przedstawia 

tabela 11. 

 

Tabela 11 Liczba etatów pracowników administracji i obsługi w podziale na poszczególne placówki w roku 2019 

Stanowisko/Etaty 

Miejskie Przedszkole 

Publiczne w 

Szczawnicy 

Szkoła Podstawowa Nr.1 

w Szczawnicy 

Szkoła Podstawowa w 

Szlachtowej 

Szkoła Podstawowa nr. 2 

w Szczawnicy 

sekretarz szkoły 0,5 1 0,5 1 

palacz/konserwator 1 1 1 1 

woźna/woźny 2 4 1 3 

opiekun dowozu 0 0 0,5 0 

pomoc nauczyciela 4 0 0 1 

razem 7,5 6 3 6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie programu Płace Vulcan 

4.2 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 
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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. 

 

Tabela 12 Zestawienie wydatków i dochodów budżetowych w roku 2019 

Wykonanie wydatków 2019 rok - rozdział 801   

Szkoła Podstawowa nr.1 w Szczawnicy1 3 236 666,67 

Szkoła Podstawowa nr.2 w Szczawnicy1 2 211 368,61 

Szkoła Podstawowa w Szlachtowa1 1 444 717,11 

Miejskie Przedszkole Publiczne w Szczawnicy1 1 215 937,76 

Dowóz uczniów do szkół 101 448,00 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 507,50 

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli 635 951,32 

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w innej gminie 28 658,76 

Fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli 72 000,00 

 8 960 255,73 

    

Dochody oświata 2019 rok    

Szkoła Podstawowa nr.1 w Szczawnicy1,2 31 151,21 

Szkoła Podstawowa nr.2 w Szczawnicy1,2 11 631,12 

Szkoła Podstawowa w Szlachtowa1,2 846,20 

Miejskie Przedszkole Publiczne w Szczawnicy1,2 52 246,27 

Subwencja podstawowa 4 143 517,70 
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Subwencja  na ucznia niepełnosprawnego 493 841,28 

Subwencja zwiększająca 127 510,00 

Subwencja na wyposażenie SP1 w pomoce edukacyjne 40 000,00 

Dotacja celowa na przedszkola 241 316,00 

Dotacja podręcznikowa 57 798,31 

 5 199 858,09 

 

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. Poniżej przedstawiono wydatki  osobowe wraz 

z pochodnymi oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.     

Tabela 13 wydatki  osobowe wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki 

Jednostka: Plan 
Wykonanie z dok. 

księgowych 
Procentowe wykonanie 

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi 

Miejskie Przedszkole 

Publiczne 
1 048 909,00 1 048 697,81 99,98% 

Szkoła Podstawowa nr 1 2 859 859,00 2 859 490,50 99,99% 

Szkoła Podstawowa nr 2 1 871 815,00 1 869 435,52 99,87% 

Szkoła Podstawowa 

Szlachtowa 
1 273 607,38 1 272 342,73 99,90% 

Wydatki pozostałe 

 

  

 

Miejskie Przedszkole 

Publiczne 
169 479,00 167 239,95 98,68% 

 Szkoła Podstawowa nr 1 380 394,93 377 176,17 99,15% 

 Szkoła Podstawowa nr 2 288 107,31 286 267,07 99,36% 

 

Szkoła Podstawowa 

Szlachtowa 
174 444,99 172 374,38 98,81% 
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4.3 REALIZACJA PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ REALIZACJA 

INWESTYCJI ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH  

Jako organ prowadzący jesteśmy zobligowani m.in. do szczególnej dbałości o nasze 

szkoły. Realizujemy remonty i inwestycje poprawiające bieżące funkcjonowanie placówek, 

jednocześnie szukając środków na organizację zajęć pozaszkolnych dla naszych dzieci. 

4.3.1 REALIZACJA PROGRAMU „WIEM KIM BĘDĘ”  

Dnia 03.04.2019 Miasto i Gmina Szczawnica podpisało Umowę o dofinansowanie 

mikroprojektu indywidualnego pn.”Wiem kim będę”. Okres realizacji projektu 01.07.2019 – 

30.06.2020 r.  

Celem projektu jest poprawa jakości transgranicznej edukacji na terenie Gminy 

Szczawnica oraz Miasta Spiska Bela poprzez transgraniczną wymianę dotychczasowych 

praktyk w zakresie nauczania doradztwa zawodowego oraz języka angielskiego, co przyczynić 

się ma do opracowania programu uzupełniającego podstawę programową z doradztwa 

zawodowego oraz języka angielskiego. Realizacja programu ma na celu przygotowanie 

uczniów i uczennic do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia poprzez opracowanie 

indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej oraz rozwinąć kompetencje w zakresie 

języka angielskiego.  

Budżet mikroprojektu finansowany jest w 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego,  5% Budżetu Państwa, 10 % wkładu własnego Miasta i Gminy Szczawnica. 

Budżet projektu: 

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 44 216,49 € 

- Budżet Państwa - 2 600,97 € 

- Wkład własny MiG Szczawnica - 5 201,95 € 

- Razem budżet projektu: 52 019,41 € 
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4.3.2 MODERNIZACJA HOLU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SZCZAWNICY  

W roku 2019 zrealizowano zadnie pn. „Modernizacją holu w Szkole Podstawowej nr 2 

w Szczawnicy”.  Prace podzielono na dwa etapy.  

- I Etap prac został zakończony w sierpniu 2019 roku, w ramach prac położono płytki w holu 

oraz wymieniono grzejniki w stołówce szkolnej, świetlicy i holu. 

- II Etap został zakończony w grudniu 2019 w ramach realizacji etapu położono płytki na 

schodach prowadzących na piętro I oraz na tym odcinku wymieniono balustrady i kraty 

zabezpieczające okna. 

Koszt realizacji zadania: 55.606,02 zł, zadanie finansowane ze środków gminy.  

 

 

4.3.3 REMONTY BIEŻĄCE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W 2019 R. 

 

- Miejskie Przedszkole Publiczne w Szczawnicy – remont sali dydaktycznej, zakres prac: 

malowanie, tynkowanie – pracę wykonał Konserwator zatrudniony w szkole, cyklinowanie 

parkietu - pracę wykonała firma zewnętrzna 

 

 

Przed modernizacją Po modernizacji 
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- Szkoła Podstawowa w Szlachtowej – remont sali dydaktycznej, zakres prac: malowanie, 

tynkowanie, położenie paneli, maskowanie rur – prace wykonała firma zewnętrzna 

 

 

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawnica -  malowanie ścian w salach lekcyjnych – prace 

wykonał Konserwator zatrudniony w szkole 

 

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawnicy -  remont sal dydaktycznych, zakres prac: 

malowanie, tynkowanie, położenie paneli, wymiana parapetów - prace wykonał 

Konserwator zatrudniony w szkole. 

 

Remonty finansowane ze środków Miasta i Gminy Szczawnica. 
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4.3.4 REALIZACJA PROJEKTU „INNOWACYJNA EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU 

UCZNIÓW MIASTA I GMINY SZCZAWNICA”  

 Dnia 31 maja 2019 r zakończono realizację projektu „Innowacyjna edukacja kluczem 

do sukcesu uczniów Miasta i Gminy Szczawnica”. Realizacja projektu trwała 2 lata, w ramach 

projektu: 

1. Stworzono nowe pracownie przedmiotowe oraz zakupiono wiele pomocy edukacyjnych do 

istniejących pracowni przedmiotowych w Szkołach Podstawowych znajdujących się na 

terenie Gminy Szczawnica – ogólny koszt 384.500,46 zł. Podczas realizacji projektu: 

- w Szkole Podstawowej nr 1  - doposażono pracownie matematyczną oraz 

przyrodniczą  

- w Szkole Podstawowej w Szlachtowej – utworzono pracownie przyrodniczą 

i  matematyczną 

- w Szkole Podstawowej nr 2 – utworzono pracownię biologiczno - chemiczną, 

matematyczną,  doposażono pracownię fizyczną oraz pracownie geograficzną 

- do każdej szkoły zakupiono mobilną szafę wyposażoną w 25 laptopów, 

- każda utworzona pracownia została wyposażona w zestaw komputerowy dla 

nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz tablicę multimedialną,  

- w każdej szkole została utworzona pracowania multimedialna, 

- zmodernizowano sieć informatyczną w celu zwiększenia przepustowości, 

2. Zrealizowano cykl szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych – ogólny koszt 67.526,00 

zł.  Tematyka zrealizowanych szkoleń: Nowe technologie w edukacji - obsługa sprzętu TIK, 

Nauczanie metodą eksperymentu: Warsztaty laboratoryjne – przyroda/biologia/chemia, 

Warsztaty laboratoryjne – fizyka, Edukacja przyrodnicza w terenie - biologia/geografia, 

Tworzenie innowacyjnych prezentacji multimedialnych – Prezi, Podstawy tworzenia 

prezentacji multimedialnych  Power Point, Wykorzystywanie arkusza kalkulacyjnego 

Excel, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej do wspomagania zajęć w 

szkole, Motywowanie uczniów dzięki wykorzystaniu nowych technologii,  Warsztaty 

z programowania, G-lerning-wykorzysatnie narzędzi Google w edukacji.  

3. Zrealizowano cykl zajęć edukacyjnych z zakresu nauki programowania, każdy uczeń odbył 

40 godzin zajęć. 

4. Zrealizowano projekt edukacyjny, którego realizacja składała się z kilku etapów: 

- Etap I - realizacja zajęć edukacyjnych laboratoria przyrodnicze, interaktywna 

matematyka dodatkowo w klasach gimnazjum laboratoria chemia, fizyka, geografia, 

biologia.  

- ETAP II - Zorganizowanie cyklu trzydniowych wycieczek edukacyjnych do Warszawy 

oraz do Wrocławia dla uczniów szkół podstawowych klas od V-VIII  oraz III klas 

gimnazjum. Odwiedzić zarówno Wrocław jak i Warszawę miało okazje 400 osób. 

- Etap III - zajęcia informatyczne – mające na celu opracowanie książki pamiątkowej 

z realizacji projektu. 

 Wartość projektu  1.635.982,63 zł (w tym 1.552.505,70 zł środki europejskie, 

83.476,93 zł budżet miasta). 
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 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, 

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach 

prowadzących kształcenie ogólne. 
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4.3.5 REALIZACJA PROJEKTU „INNOWACYJNE PRZEDSZKOLE MIEJSCEM 

WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU PRZEDSZKOLAKA NA TERENIE MIASTA I GMINY 

SZCZAWNICA 

Dnia 31 sierpnia 2019 r. zakończono realizację projektu „Innowacyjne przedszkole 

miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica”. 

W ramach realizacji projektu w roku 2019 zrealizowano następujące działania: 

1. 31 maja 2019 roku otwarto plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy. 

Koszt realizacji inwestycji 193.533,00 zł w tym 158.553,00 zł dofinansowanie ze środków 

z Unii Europejskiej. 
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2. czerwiec 2019 zrealizowano dwa wyjazdy edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym 

do:  

- Krakowa (13.06.2019r.) w ramach wycieczki edukacyjnej 74 dzieci uczęszczających do 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawnicy oraz Miejskiego Przedszkola Publicznego 

w Szczawnicy zwiedziło ZOO w Krakowie poznając zwierzęta pochodzące z różnych 

miejsc na świecie.  

- Wieliczki (20.06.2019r.) - podczas wyjazdu edukacyjnego 55 dzieci uczęszczających do 

Miejskiego Przedszkola Publicznego w Szczawnicy odwiedziło kopalnię soli, gdzie poza 

zwiedzaniem uczestniczyły również w zajęciach edukacyjnych.  

Ponadto podczas całego okresu realizacji projektu odbywały się dodatkowe zajęcia dla 

dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 (SP2) oraz Miejskiego Przedszkola 

Publicznego (MPP): 

- Interaktywne przedszkolaki - zajęcia rozwijające wiedzę w obszarze tematów 

matematycznych – 20  godzin (SP2), 101 godzin (MPP), 

- Przyroda wokół przedszkolaków - zajęcia rozwijające wiedzę w obszarze tematów 

przyrodniczych – 20  godzin (SP2), 80 godzin (MPP), ,  

- Gimnastyka korekcyjna – 120  godzin (SP2), 240 godzin (MPP), 

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – zajęcia rozwijające: percepcje słuchową, percepcje 

wzrokową, sprawność manualną – 360  godzin (SP2), 600 godzin (MPP),  

- Rytmika– 150 godzin (MPP), 

- Logopedia  – 180  godzin (SP2), 600 godzin (MPP), 

Podczas całego okresu realizacji projektu wykonano szereg prac modernizacyjnych oraz 

dokonano zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia dodatkowych zajęć oraz sprzęt 

Technologii Informacyjno - Komunikacyjnej, w: 

1. Miejskim Przedszkolu Publicznym w Szczawnicy 

- utworzono nowy oddział przedszkolny, sale logopedyczną, sale do zajęć gimnastyki 

korekcyjnej, toaletę do nowopowstałego oddziału przedszkolnego 

- zmodernizowano korytarz, klatkę schodową, pomieszczenie szatni, 

- doposażono pomieszczenia w pomoce edukacyjne, meble, sprzęt multimedialny, kuchnie 

w sprzęt gastronomiczny 

2. Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy  

- utworzono nowy oddział przedszkolny, sale logopedyczną,  

- doposażono pomieszczenia w pomoce edukacyjne, meble, sprzęt multimedialny,  

Koszt realizacji projektu 1 017 832,36zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 

865 157,33 zł. 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, 

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne 

– SPR. 
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4.4 ZADANIA OŚWIATOWE REALIZOWANE POPRZEZ BUDŻET MIASTA I GMINY W 2019R.  

 

Na terenie miasta działa Niepubliczne Przedszkole zlokalizowane w Szczawnicy ul. 

Szalaya 18, prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP.  oraz Niepubliczne 

Przedszkole „Bajkowe Wzgórze” zlokalizowane w Szczawnicy os. Połoniny 4. W roku 2019 

do przedszkoli niepublicznych, uczęszczało średnio 84 dzieci. Ponadto Miasto i Gmina 

finansuje również pobyt dwójki dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Maniowach Gmina 

Czorsztyn, jednego dziecka w Prywatnym Przedszkolu w Tylmanowej gm. Ochotnica Dolna 

oraz dwójki dzieci w Ochronce w Krościenku n/ D. 

 

Zgodnie z art. 32, 39, 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 

2019 r., poz. 2248) został nałożony na samorząd obowiązek wykonania zadania dowozu dzieci 

i młodzieży do szkół 

W roku 2019 Miasto i Gmina Szczawnica realizowała swój obowiązek poprzez: 

- organizację dowozu uczniów zamieszkałych w obwodzie do Szkoły Podstawowej 

w Szlachtowej oraz do Szkoły Podstawowej nr 2 – klasy wygaszanego gimnazjum przez 

okres 6 miesięcy. Dowóz realizowano w ramach podpisanej umowy z firmą transportową 

„DIDI Trans”. 

- realizację zadania publicznego pn. „Transport uczniów niepełnosprawnych i opieka nad 

nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych” na kwotę 25.000,00 zł. Dzieci 

i młodzież dowożona jest do Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w 

Krościenku n/ D i Ochotnicy Dolnej.  

- refundację poniesionych kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół 

podstawowych z terenu Gminu Szczawnica oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczy nr.1 w Nowym Targu  

 

Dotacja do Niepublicznego Przedszkola 

1.Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola 635 951,32 zł 

2.Dotacja dla innej gminy 28 658,76 zł 

Dowóz uczniów 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych i do szkół na 

terenie miasta i gminy 
101 448,00 zł 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd_f6ZuIXoAhX6QEEAHSn6AeIQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.soswnr1.nowytarg.pl%2F&usg=AOvVaw0GG5H1Z2Ov1e66xB1pNqMB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd_f6ZuIXoAhX6QEEAHSn6AeIQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.soswnr1.nowytarg.pl%2F&usg=AOvVaw0GG5H1Z2Ov1e66xB1pNqMB
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Dofinansowanie kształcenia młodocianych 

pracowników 
46 427,39 zł 

 

Zgodnie z art.122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., 

poz. 2248) Gminy realizują zadanie pod nazwą Dofinansowanie kształcenia młodocianych 

pracowników. Na realizację zadanie Gminy otrzymują 100 % środków na zasadach dotacji 

celowej. 

 

Dotacja podręcznikowa 57 798,31 zł 

 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.) uczniowie publicznych szkół 

podstawowych mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania 

ustalonych dla tych szkół.  

Każdego roku Miasto i Gmina Szczawnica wnioskuje o dofinansowanie na zakup 

zeszytów ćwiczeniowych oraz na zakup podręczników, w roku 2019 wnioskowano o nowe 

podręczniki dla klas III i VI.  

Wysokość dotacji celowych na zakup niezbędnych podręczników i materiałów 

ćwiczeniowych jest podawana w przeliczeniu na jednego ucznia. 

 

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli  13 507,50 zł 

W ramach Planu Dofinansowywania Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli, zgodnie 

z regulaminem obowiązującym w 2019 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 zł 

Zadanie zrealizowano w październiku 2019 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Poprzez budżety szkół.  
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Fundusz socjalny emerytów  72 000,00 zł 

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  

 

5. INWESTYCJE 

5.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na dzień 1 stycznia 2019 r. liczyła 38,3 

km dróg publicznych i 58,81 km dróg wewnętrznych. Na dzień 31 grudnia 2019 r. długość dróg 

publicznych w gminie wynosiła 38,69 km i 58,81 km dróg wewnętrznych, 21,80 km dróg 

gruntowych. 

Drogi publiczne: 

- Asfaltowe stanowiły na dzień 1 stycznia 2019 r. 45,60 % wszystkich dróg, a na dzień 31 

grudnia 2019 r. 45,60 %. 

- Betonowe stanowiły na dzień 1 stycznia 2019 r. 14,36 % wszystkich dróg, a na dzień 31 

grudnia 2019 r.14,21 %. 

- Z kostki brukowej stanowiły na dzień 1 stycznia 2019 r. 16,45 % wszystkich dróg, na dzień 

31 grudnia 2019 r. 17,19 %. 

- gruntowe stanowiły odpowiednio 23,52% na dzień 1 stycznia 2019 r. i 23,00 % na dzień 31 

grudnia 2019 r. 

W gminie w 2019 r. wykonano niestepujące remonty i inwestycje na drogach lokalnych, 

dojazdowych i wewnętrznych: 

Drogi publiczne 

- przebudowa nawierzchni Bereśnik – 60 mb – 10 000,00 zł (płyty podwójnie zbrojone) 
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- przebudowa nawierzchni ul. Słona Młaka  170 mb– 114 115,60 zł 

 

- przebudowa nawierzchni ul. Połoniny – 472 mb (asfalt) – 268 340,64 zł 

 
 

 

- przebudowa nawierzchni ul. Pod Sadami – 130 mb – 24 720,54 zł (remont nawierzchni 

żwirowej, remont kanalizacji deszczowej)  

Remonty bieżące dróg w 2019 wyniosły: 121 549,95 zł (Brzeg, Biała Woda, Czarna 

Woda, Języki, Pl. Dietla, Jana Pawła II remonty po zimie) 

Wykonano przyłącze energetyczne dla hydroforni - 2424,58zł.  

W 2019 r. wykonano część pętli rowerowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica od 

granicy Państwa w przełomie Dunajca do przełęczy Obidza stanowiącej granicę 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”, W ramach 

tego zadnia została oznakowana cala trasa znakami kierunkowymi, zamontowano ławki, stojaki 
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na rowery, tablice informacyjne- 86 346,00 zł. Wykonano dodatkowe oznakowanie za kwotę 

2999,99 zł. Wykonano remont odcinka ścieżki od granicy do pawilonu PPN – 691 425,37 zł 

 

Dodatkowo w 2019 roku wykonano: 

- zabezpieczenie korpusu drogi na ul. Kunie – 41 095,24 zł 

- doświetlenie przejścia dla pieszych – 31 576,40 zł - zadanie współfinansowane w 50% z 

Urzędu Marszałkowskiego. 

 
- Wykonano alejki oraz schody wokół kaplicy cmentarnej –  92 708,27 zł 

 
- Przebudowano kładkę na potoku Skotnickim – 11 437,80 zł 
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Wykonano prace związane z odnowieniem i wyremontowaniem pomnika na Przysłopie, 

który upamiętnia śmierć pięciu partyzantów z oddziału Armii Krajowej „Wilk” dowodzonego 

przez por. Krystyna Więckowskiego ps. „Zawisza” 

Na w/w prace  pozyskana została bezzwrotna dotacja  od Marszałka Województwa 

Małopolskiego w wysokości 8 000,00 zł.  

Pomnik powstał w roku 1947 z inicjatywy żołnierzy z oddziału Wilka. Celem projektu 

była ochrona i zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa historycznego, a także 

pełniejsze udostępnienie historycznych obiektów. Celem bezpośrednim projektu było 

uratowanie przed zniszczeniem historycznego pomnika, który upamiętnia ważne wydarzenie 

historyczne. Pozwala on poznawać naszą tożsamość ale przede wszystkim historie. Obecnie w 

miejscu gdzie stoi pomnik odbywają się uroczystości miejskie oraz państwowe. Zachowanie 

tego miejsca pamięci w dobrym stanie pozwoli przekazać historię kolejnym pokoleniom. 

W ramach prac wykonano remont pomnika polegający na uzupełnieniu ubytków 

kamiennych, spoin, odczyszczeniu kamienia, wymieniono jedną płytę upamiętniającą, 

wykonano nowy krzyż. Wykonano remont ogrodzenia oraz remont schodów zewnętrznych 

prowadzących do pomnika. Na w/w prace  pozyskana została bezzwrotna dotacja  od Marszałka 

Województwa Małopolskiego w wysokości 8 000,00 zł 

 

Wykonano remont konserwatorski figury Św. Jana Nepomucena w Szczawnicy wraz z 

wykonaniem kutego ogrodzenie. Całkowity koszt zadania wyniósł 17 900,00 zł z czego kwota 

7 974,45 zł pochodziła ze środków Województwa Małopolskiego. 

Wykonanie powyższego zadania przyczyniło się do poprawy stanu technicznego 

zabytkowego obiektu oraz zróżnicowania i uatrakcyjnienia oferty turystycznej. Uchronienie 
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cennego obiektu przed degradacją pozwoli na zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, 

jak również do rozwoju tożsamości regionalnej. 

Remont przyczynił się również do wzrostu zainteresowania dziedzictwem kulturowym, 

oraz podniesienia świadomości kulturowej mieszkańców w zakresie dziedzictwa kulturowego 

w regionie Uzdrowiska. 

 

 

5.2 ŚRODKI UNIJNE  

W 2019 roku złożono również wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu:  pn: 

„Pieniny-nasze polsko-słowackie dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe” Całkowita wartość 

zadnia: 30 502,77 €  Kwota dofinansowania: 25 927,35 €.  

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 2019 roku wydatkowano kwotę: 

148 864, zł 

 Projekt realizowany jest w ramach programu „Innowacyjna gospodarka” i obejmuje 

lata 2011 – 2014.  – nabór I natomiast nabór II w latach 2013 -2016 



~ Raport o stanie Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2019 ~ 

~ 41 ~ 

 

Na terenie Miasta i Gminy Szczawnica trwają także dwa projekty w ramach których 

mieszkańcy wymieniają stare nieekologiczne piece na nowe źródła ciepła. W 2019 roku 

dokonano wymian na kwotę:  1 081 681,44 zł 

w tym: 

- 50 szt. na biomasę 

- 50 szt. na paliwa stałe. 

 
 

6. OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI  

Urząd Miasta i Gminy Szczawnica realizuje obecnie dwa  projekty mające na celu 

obniżenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica:  

1. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – paliwa stałe” 

spełniającego kryteria wsparcia w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 dla 

projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 

Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej 

emisji. Całkowita wartość projektu: 1 817 165,14 zł, kwota dofinansowania: 1 789 855,56 zł 

(paliwa stałe) – SPR. W ramach projektu zostaną wymienione  stare źródła grzewcze na kotły 

V generacji: 

- ekogroszek – 174 szt, 

- drewno – 25 szt. 

Od początku programu do 31.12.2019 roku zostało wymienionych: 

- 9 szt. kotłów na drewno 

- 119 kotłów na ekogroszek 

2. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – biomasa i paliwa 

gazowe” spełniającego kryteria wsparcia w ramach programów operacyjnych na lata 2014-

2020 dla projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 

4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu 
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niskiej emisji – SPR. Biomasa i paliwa gazowe. Całkowita wartość projektu: 

1 830 604,00 , kwota dofinansowania: 1 803 096,53 

W ramach projektu zostaną wymienione stare źródła grzewcze (126 szt.) na  

- piece na gaz (2 szt. ze zbiornikiem zewnętrznym) 

- kotły na biomasę (w tym pelet - 109 szt.) 

- pompy ciepła (15 szt.) 

Od początku programu do dnia 31.12.2019 roku zostało wymienionych: 114 szt:  

- 13 szt. pomp ciepła; 

- 1 piec gazowy; 

- 100 szt. piecy na pellet; 

Od 2019 roku również realizowany jest projekt Polskiej Grupy Gazownictwa pn. 

„Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych” którego głównym celem jest ograniczenie 

niskiej emisji. 

Do końca 2019 roku   złożono 305 szt. wniosków o przyłączenie do sieci gazowej w tym: 

- Klienci indywidualni (bud. mieszkalne)  229 wniosków 

- Klienci instytucjonalni  (bud. usługowe, budynki administracyjne, szkoły itp.)  76 

wniosków. 
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7. WYKAZ UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ PODJĘTYCH W ROKU 2019  

Tabela 14 WYKAZ UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ PODJĘTYCH W ROKU 2019 

 
Lp. 

 
Numer i data 

 
Tytuł – w sprawie : 

Data 
wejścia w 

życie 

 
Wykonawca 

1 2 3 4 5 

1 V/17/2019 

14.01.2019 

Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie 

Miasta i Gminy Szczawnica na 2019 rok 

Z dniem 

podjęcia, z 

mocą obow. 

od 

1.01.2019 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

2 V/18/2019 

14.01.2019 

Przyjęcia zaktualizowanego Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy 

Szczawnica na lata 2017 – 2023 – aktualizacja 

styczeń 2019. 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

3 V/19/2019 

14.01.2019 

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy 

Szczawnica na rok 2019 

Z dniem 

podjęcia, z 

mocą obow. 

od 1 

stycznia 

2019, 

podlega 

ogłoszeniu 

w 

Dz.U.W.Mał

op. 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

4 V/20/2019 

14.01.2019 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta   i 

Gminy Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

6 VI/21/2019 

31.01.2019 

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

7 VI/22/2019 

31.01.2019 

zbycia w trybie bezprzetargowym działki 

stanowiącej własność Miasta i Gminy 

Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

8 VI/23/2019 

31.01.2019 

wydzierżawienia działki ewid. nr 708/56 

położonej w Szczawnicy przy ul. Zawodzie 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

9 VI/24/2019 

31.01.2019 

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 

nieruchomości stanowiących własność Miasta 

i Gminy Szczawnica w trybie 

bezprzetargowym 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

 VI/25/2019 

31.01.2019 

przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Szczawnica dla działki nr 242/4 obręb 003 

Jaworki, przyjętego Uchwałą Nr 

XLVI/320/2018 Rady Miejskiej w 

Szczawnicy z dnia 28 lutego 2018 roku 

(opublikowany Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 

z 21 marca 2018 roku poz. 2125) 

Z dniem 

podjęcia, 

podlega 

ogłoszeniu 

na tabl. ogł. 

oraz stronie 

internetowej 

MiG 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

10 VI/26/2019 

31.01.2019 

przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Szczawnica dla działek nr 250/5, 250/6 obręb 

003 Jaworki, przyjętego Uchwałą Nr 

XLVI/319/2018 Rady Miejskiej w 

Szczawnicy z dnia 28 lutego 2018 roku 

(opublikowany Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 

z 21 marca 2018 roku poz. 2124) 

Z dniem 

podjęcia, 

podlega 

ogłoszeniu 

na tabl. ogł. 

oraz stronie 

internetowej 

MiG 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 
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11 VI/27/2019 

31.01.2019 

Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy 

Szczawnica na lata 2019 – 2023 

14 dni od 

opublikow. 

w 

Dz.U.W.Mał 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

12 VI/28/2019 

31.01.2019 

wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości opłaty 

14 dni od 

opublikow. 

w 

Dz.U.W.Mał

. z mocą 

obow. od 1 

marca 2019 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

13 VI/29/2019 

31.01.2019 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w 

sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz 

zadania w zakresie udzielania świadczeń 

przez Sądecki Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej w Nowym Sączu na rzecz osób 

zatrzymanych do wytrzeźwienia na terenie 

Miasta i Gminy Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

14 VI/30/2019 

31.01.2019 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica 

na rok 2019 

Z dniem 

podjęcia, 

podlega 

opublikow. 

w 

Dz.U.W.Mał 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

15 VI/31/2019 

31.01.2019 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta  i Gminy Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

16 VII/32/2019 

26.02.2019 

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 

nieruchomości stanowiących własność Miasta  

i Gminy Szczawnica  w trybie 

bezprzetargowym 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

17 VII/33/2019 

26.02.2019 

określenia rodzaju dodatkowych usług 

świadczonych przez Miasto i Gminę 

Szczawnica w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów oraz 

wysokości cen za te usługi 

14 dni od 

opublikow. 

w 

Dz.U.W.Mał 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

18 VII/34/2019 

26.02.2019 

zmiany Uchwały Nr XXIII/165/2016 z dnia 

29 sierpnia 2016 roku 

 

14 dni od 

opublikow. 

w 

Dz.U.W.Mał 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

19 VII/35/2019 

26.02.2019 

przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i 

modernizacji urządzeń wodociągowych dla 

Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2019 – 

2021 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

20 VII/36/2019 

26.02.2019 

wyrażenia zgody na współdziałanie z 

Powiatem Nowotarskim w realizacji zadania 

pn. „Opracowanie koncepcji 

przebudowy/rozbudowy mostu na potoku 

Grajcarek w ciągu drogi powiatowej nr 1636 

K Krościenko – Szczawnica w km 6+024.” 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

21 VII/37/2019 

26.02.2019 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica 

na rok 2019 

Z dniem 

podjęcia, 

podlega 

opublikow. 

w 

Dz.U.W.Mał 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

 VII/38/2019 

26.02.2019 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta   i Gminy Szczawnica 

 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 
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22 VII/39/2019 

26.02.2019 

zmiany Uchwały Nr XIV/104/2015 Rady 

Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 

2015 roku w sprawie opłaty uzdrowiskowej 

14 dni od 

opublikow. 

w 

Dz.U.W.Mał 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

23 VIII/40/2019 

28.03.2019 

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 

nieruchomości stanowiących własność Miasta 

i Gminy Szczawnica w trybie 

bezprzetargowym 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

24 VIII/41/2019 

28.03.2019 

Uchwała Nr VIII/41/2019 w sprawie 

Południowomałopolskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

25 VIII/42/2019 

28.03.2019 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy 

Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

26 VIII/43/2019 

28.03.2019 

Uchwała Nr VIII/43/2019 w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć niektórych nauczycieli 

Z dniem 

podjęcia, z 

mocą obow. 

od 

1.09.2019 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

27 VIII/44/2019 

28.03.2019 

wskazania uczniom jednego oddziału klasy VI 

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka 

Sienkiewicza w Szczawnicy, miejsca 

realizacji obowiązku szkolnego w Szkole 

Podstawowej Nr 2 im. ks. prof. Józefa 

Tischnera w Szczawnicy, powstałej w wyniku 

przekształcenia gimnazjum. 

14 dni od 

opublikow. 

w 

Dz.U.W.Mał 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

28 VIII/45/2019 

28.03.2019 

zmian w budżecie Miasta    i Gminy 

Szczawnica na rok 2019 

Z dniem 

podjęcia, 

podlega 

opublikow. 

w 

Dz.U.W.Mał 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

29 VIII/46/2019 

28.03.2019 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta i Gminy Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

30 VIII/47/2019 

28.03.2019 

w sprawie zmian w uchwale nr V/17/2019 

z dnia 14 stycznia 2019 r w sprawie 

uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie 

Miasta i Gminy Szczawnica na 2019 rok 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

31 IX/48/2019 

30.05.2019 

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 

nieruchomości stanowiących własność Miasta 

i Gminy Szczawnica w trybie 

bezprzetargowym 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

32 IX/49/2019 

30.05.2019 

zmiany uchwały Rady Miejskiej w 

Szczawnicy w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w dzierżawę nieruchomości 

stanowiących własność Miasta i Gminy 

Szczawnica w trybie bezprzetargowym 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

33 IX/50/2019 

30.05.2019 

zmian w Uchwale Nr VIII/42/2019 z dnia 28 

marca 2019 roku 

14 dni od 

opublikow. 

w 

Dz.U.W.Mał 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

34 IX/51/2019 

30.05.2019 

zmiany Uchwały Nr VIII/43/2019 Rady 

Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 marca 2019 

roku 

14 dni od 

opublikow. 

w 

Dz.U.W.Mał 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

35 IX/52/2019 

30.05.2019 

Statutu Miasta i Gminy Szczawnica 14 dni od 

opublikow. 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 
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w 

Dz.U.W.Mał 

36 IX/53/2019 

30.05.2019 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica 

na rok 2019 

Z dniem 

podjęcia, 

podlega 

opublikow. 

w 

Dz.U.W.Mał 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

37 IX/54/2019 

30.05.2019 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta i Gminy Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

38 IX/55/2019 

30.05.2019 

udzielania pomocy finansowej dla Powiatu 

Nowotarskiego na realizację zadania pod 

nazwą: „opracowanie koncepcji 

przebudowy/rozbudowy mostu na potoku 

Grajcarek w ciągu drogi powiatowej nr 1636K 

Krościenko – Szczawnica w km 6+0,24” 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

39 X/56/2019 

27.06.2019 

udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza 

Miasta i Gminy Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia 

 

40 X/57/2019 

27.06.2019 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 

2018 

Z dniem 

podjęcia 

 

41 X/58/2019 

27.06.2019 

udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Szczawnica absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za rok 2018 

Z dniem 

podjęcia 

 

42 X/59/2019 

27.06.2019 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica 

na rok 2019 

Z dniem 

podjęcia, 

podlega 

opublikow. 

w 

Dz.U.W.Mał 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

43 X/60/2019 

27.06.2019 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

44 X/61/2019 

27.06.2019 

wyrażenia zgody na oddanie w najem 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta i 

Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

45 X/62/2019 

27.06.2019 

wyrażenia zgody na oddanie w najem 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta i 

Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

46 X/63/2019 

27.06.2019 

wyrażenia zgody na oddanie w najem 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta i 

Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

47 X/64/2019 

27.06.2019 

ustalenia sieci publicznych szkół 

podstawowych mających siedzibę na obszarze 

Miasta i Gminy Szczawnica 

14 dni od 

opublikow. 

w 

Dz.U.W.Mał 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

48 X/65/2019 

27.06.2019 

nadania nazw mostom na potoku Grajcarek 14 dni od 

opublikow. 

w 

Dz.U.W.Mał 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

48 X/66/2019 

27.06.2019 

zmian w Statucie Miasta i Gminy Szczawnica 14 dni od 

opublikow. 

w 

Dz.U.W.Mał 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

50 X/67/2019 

27.06.2019 

rozpatrzenia petycji Z dniem 

podjęcia 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

51 XI/68/2019 

29.08.2019 

 

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta i 

Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 
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52 XI/69/2019 

29.08.2019 

 

uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

JARMUTA, przyjętego Uchwałą Nr 

XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 

dnia 30 listopada 2015 r. (Dz. Urzędowy Woj. 

Małopolskiego poz. 7898 z 10 grudnia 2015 

r.) 

 

14 dni od 

opublikow. 

w 

Dz.U.W.Mał 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

53 XI/70/2019 

29.08.2019 

 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica 

na rok 2019 

Z dniem 

podjęcia, 

podlega 

opublikow. 

w 

Dz.U.W.Mał 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

54 XI/71/2019 

29.08.2019 

 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta i Gminy Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

55 XII/72/2019 

26.09.2019 

 

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 

nieruchomości stanowiących własność Miasta 

i Gminy Szczawnica w trybie 

bezprzetargowym 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

56 XII/73/2019 

26.09.2019 

 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica 

na rok 2019 

Z dniem 

podjęcia, 

podlega 

opublikow. 

w 

Dz.U.W.Mał 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

57 XII/74/2019 

26.09.2019 

 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta i Gminy Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

58 XIII/75/2019 

28.10.2019 

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 

nieruchomości stanowiących własność Miasta 

i Gminy Szczawnica w trybie 

bezprzetargowym 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

59 XIII/76/2019 

28.10.2019 

uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Szczawnica dla działki Nr 242/4 obręb 

003 Jaworki, przyjętego Uchwałą Nr 

XLVI/320/2018 Rady Miejskiej 

w Szczawnicy z dnia 28 lutego 2018 r.   (Dz. 

Urz. Woj. Małopolskiego z 21 marca 

2018 roku poz.2125) 

14 dni od 

opublikow. 

w 

Dz.U.W.Mał 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

60 XIII/77/2019 

28.10.2019 

uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Szczawnica dla działek Nr 250/5, 250/6 obręb 

003 Jaworki, przyjętego Uchwałą Nr 

XLVI/319/2018 Rady Miejskiej 

w Szczawnicy z dnia 28 lutego 2018 r. (Dz. 

Urz. Woj. Małopolskiego z 21 marca 

2018 roku poz. 2124) 

14 dni od 

opublikow. 

w 

Dz.U.W.Mał 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

61 XIII/78/2019 

28.10.2019 

przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego ZASKALSKIE 4 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

62 XIII/79/2019 

28.10.2019 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica 

na rok 2019 

Z dniem 

podjęcia, 

podlega 

opublikow. 

w 

Dz.U.W.Mał 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 



~ Raport o stanie Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2019 ~ 

~ 48 ~ 

 

63 XIII/80/2019 

28.10.2019 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta i Gminy Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

64 XIII/81/2019 

28.10.2019 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie skargi 

Wojewody Małopolskiego wraz 

z odpowiedzią na skargę 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

65 XIII/82/2019 

28.10.2019 

przekazania skargi na Uchwałę Nr 

VII/20/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 

dnia 7 marca 2011 roku w sprawie zmian w 

Uchwale                      Nr XLIX/83/10 Rady 

Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 marca 2010 

roku w sprawie powołania Gminnej Koalicji 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

66 XIV/83/2019 

25.11.2019 

trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania 

14 dni od 

opublikow. 

w 

Dz.U.W.Mał 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

67 XIV/84/2019 

25.11.2019 

przyjęcia na rok 2020  Programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

68 XIV/85/2019 

25.11.2019 

zmian w Uchwale Nr V/17/2019 z dnia 

14 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia 

Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie 

Miasta i Gminy Szczawnica na 2019 rok 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

69 XIV/86/2019 

25.11.2019 

określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości 

14 dni od 

opublikow. 

w 

Dz.U.W.Mał 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

70 XIV/87/2019 

25.11.2019 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica 

na rok 2019 

Z dniem 

podjęcia, 

podlega 

opublikow. 

w 

Dz.U.W.Mał 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

71 XIV/88/2019 

25.11.2019 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta i Gminy Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

72 XV/89/2019 

19.12.2019 

przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i 

modernizacji urządzeń kanalizacyjnych dla 

Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2020 – 

2022” opracowanego przez Podhalańskie 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w 

Nowym Targu” 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

73 XV/90/2019 

19.12.2019 

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 

nieruchomości stanowiących własność Miasta  

i Gminy Szczawnica w trybie 

bezprzetargowym 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

74 XV/91/2019 

19.12.2019 

uzgodnienia projektu uchwały w sprawie 

Południowomałopolskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

75 XV/92/2019 

19.12.2019 

przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla 

Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2019-2022 

z perspektywą na lata 2023-2026” 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

76 XV/93/2019 

19.12.2019 

zmiany uchwały w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w ośrodkach wsparcia i 

mieszkaniach chronionych 

14 dni od 

opublikow. 

w 

Dz.U.W.Mał 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 
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77 XV/94/2019 

19.12.2019 

określenia średniej ceny jednostki paliwa 

w Gminie Szczawnica, w roku szkolnym 

2019/2020 

14 dni od 

opublikow. 

w 

Dz.U.W.Mał 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

78 XV/95/2019 

19.12.2019 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica 

na rok 2019, 

Z dniem 

podjęcia, 

podlega 

opublikow. 

w 

Dz.U.W.Mał 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

79 XV/96/2019 

19.12.2019 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta i Gminy Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

80 XVI/97/2019 

30.12.2019 

uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie 

Miasta i Gminy Szczawnica na 2020 rok 

Z dniem 

podjęcia,       

z mocą 

obow. od 1 

stycznia 

2020 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

81 XVI/98/2019 

30.12.2019 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz 

części zadania w zakresie udzielania 

świadczeń na rzecz osób zatrzymanych do 

wytrzeźwienia na terenie Miasta i Gminy 

Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia,       

z mocą 

obow. od 1 

stycznia 

2020 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

82 XVI/99/2019 

30.12.2019 

zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania 

14 dni od 

opublikow. 

w 

Dz.U.W.Mał 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

83 XVI/100/2019 

30.12.2019 

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg gminnych na terenie 

Miasta i Gminy Szczawnica 

14 dni od 

opublikow. 

w 

Dz.U.W.Mał 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

84 XVI/101/2019 

30.12.2019 

uchylenia Uchwały Nr XXXVII/259/2017 

Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 

26 czerwca 2017 r 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

85 XVI/102/2019 

30.12.2019 

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy 

Szczawnica na rok 2020 

Z dniem 

podjęcia, z 

mocą obow. 

od 1 

stycznia 

2020 r, 

podlega 

opublikow. 

w 

Dz.U.W.Mał 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

86 XVI/103/2019 

30.12.2019 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i 

Gminy Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

87 XVI/104/2019 

30.12.2019 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta i Gminy Szczawnica 

Z dniem 

podjęcia 

Burmistrz Miasta 

i Gminy 

 


