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PRZEPISANE Z TABLICY SZKOLNEJ

Miesiące wrzesień i październik były bardzo pra-
cowite dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1.  Brali 
oni udział w wielu ciekawych wydarzeniach.

II MEMORIAŁ 
IM. ZDZISŁAWA SOLIWODY

20 września w Szkole Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Krościenku nad Dunajcem odbył 
się II Memoriał Zdzisława Soliwody w Szachach. 
W turnieju wzięła udział jedenastoosobowa repre-
zentacja Szkoły Podstawowej nr 1. Nasi szachiści 
odnieśli wielki sukces.
 
W kategorii szkoły podstawowe - chłopcy:

I miejsce – Maciej Styrylski
II miejsce – Tomasz Zachwieja
III miejsce – Oliwier Kurnyta
IV miejsce – Karol Oleksy
VI miejsce – Piotr Symela
VIII miejsce – Michał Szkarłat
X miejsce – Mateusz Hamerski
XI miejsce – Paweł Symela
XII miejsce – Łukasz Gabryś
XVI miejsce – Tymoteusz Dębski
 W  kategorii szkoły podstawowe – dziewczęta, III 
miejsce zajęła Lidia Janc

ŚWIATOWY DZIEŃ 
TABLICZKI MNOŻENIA

W piątek 29 września 2017 r. obchodziliśmy VII 
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. W tym dniu 
uczniowie klas 3 - 7 uczestniczyli w interaktywnym 
konkursie matematycznym. W rywalizacji wzięło 
udział aż 100 uczestników. Zawodnicy musieli w 
ciągu dwóch minut, rozwiązać jak najwięcej przy-
kładów tabliczki mnożenia i dzielenia (klasy star-
sze w zakresie 100, trzecioklasiści w zakresie 50), 
dokładnie odczytać wygenerowane przez system 
i wyświetlone na monitorze działanie, dokonać 
szybkich pamięciowych obliczeń, sprawnie wpro-
wadzić wynik, zweryfikować                     i zatwierdzić 
go. W tym roku padł nowy rekord! Najlepszy rezul-
tat i tytuł MISTRZA TM uzyskała Marzena Kukla z 
klasy 7a, która poprawiła swój ubiegłoroczny wy-
nik (88 punktów/2 min) i tym razem wykonała 104 
przykłady, z czego tylko jeden błędnie. Marzena 
uzyskała 102 punkty, a na jedno działanie poświę-
ciła średnio 1,15 sekundy, poprawiając swój czas o 
0,18 s. Na uwagę zasługują także rezultaty Fran-
ciszka Morawy z klasy 6b – 80 pkt./2min, który zo-
stał WICEMISTRZEM TM, Sandry Dydy z klasy 7a 
– 78 pkt./2 min. oraz Pauliny Faberskiej z klasy 5a i 
Aleksandry Macanowicz z klasy 5b – 76 pkt./2min.
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MAŁOPOLSKA 
NOC NAUKOWCÓW

W piątek 29 września uczniowie klas 4 - 7, pod 
opieką pań Anity Gabryś i Małgorzaty Rams, wzięli 
udział w pokazach, konkursach i prezentacjach zor-
ganizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę 
Zawodową w Nowym Sączu z okazji Małopolskiej 
Nocy Naukowców. 
Podczas prezentacji uczniowie mieli możliwość 
zmierzyć się z zagadkami logicznymi, zadaniami 
konstrukcyjnymi i sprawnościowymi, poszerzyć 
wiedzę z zakresu anatomii oraz zasad udzielania 
pierwszej pomocy.
Zajęcia odbywały się w miłej atmosferze, a młodzi 
odkrywcy z radością korzystali z wszelkich form 
aktywności umysłowej i fizycznej. 

KONKURS SENACKI 
„LIST DO TATY”

W październiku 2017 r. ogłoszono wyniki 
konkursu „List do taty”.  Zadaniem uczestni-
ków było napisanie listu na temat kim jest i co 
dla mnie znaczy mój tata. W konkursie wzięły 
udział trzy uczennice naszej szkoły: Paulina Fa-
berska, Kinga Moskalik i Anna Różana. Do gro-
na 36. laureatów etapu okręgowego dostała się 
Kinga Moskalik, która w ramach nagrody, 18 
października 2017 r. wzięła udział w ogłosze-
niu wyników konkursu w Senacie. Po uroczystej 
gali uczestnicy zwiedzili Muzeum Kopernika.

 

RAJD SZLAKAMI PARTYZANTÓW
28 września odbył się 47 Rajd Szlakami Partyzan-
tów organizowany co roku przez PTTK Oddział    w 
Krościenku. Dla naszej szkoły jest to ważne wyda-
rzenie i okazja do uczczenia pamięci partyzantów 
oraz poległych w walkach o wolność Polski w czasie 
II wojny światowej. W tegorocznym rajdzie wzięło 
udział 58 członków Szkolnego Koła Krajoznaw-
czo Turystycznego, którzy wyruszyli w trudną wę-
drówkę przez Lubań do Ochotnicy. Na szczególna 
pochwałę zasługują najmłodsi -  czwartoklasiści, 
nowi członkowie SKKT. Pogoda dopisała, a dwie 
uczennice naszej szkoły reprezentowały szczaw-
nicką „Jedynkę” w konkursie piosenki patriotycznej 
i otrzymały nagrodę.
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Informacja o budżecie 
Miasta i Gminy Szczawnica 

na rok 2017

OPRACOWAŁA 
BERNADETTA PSONAK

Jednym z elementów niezależności 
samorządu terytorialnego jest prawo 
do samodzielnego prowadzenia gospo-
darki finansowej, której podstawą jest 
budżet będący rocznym planem do-
chodów i wydatków oraz przychodów 
i rozchodów gminy,  które powinny się 
równoważyć.

Z uwagi na to, że potrzeby miesz-
kańców niejednokrotnie przewyższają 
możliwości ich pełnego zaspokojenia 
(ograniczoność środków finansowych 
w dyspozycji samorządu i wielość zadań 
do wykonania), budżet odzwierciedla 
zasadę, iż wydatki powinny być dosto-
sowane do możliwości finansowych 
(dochodów oraz przychodów budże-
towych). Kolejną zasadą towarzyszącą 
prawidłowemu tworzeniu i wykony-
waniu budżetu jest zasada jedności 
materialnej, która wyklucza możliwość 
powiązania określonych wydatków z 
konkretnym źródłem dochodów. Środ-
ki publiczne wpływające do budżetu 
stanowią w nim jeden wspólny fundusz 
przeznaczony na różne wydatki publicz-
ne. Budżet gminy przyjmowany jest co-
rocznie w formie Uchwały Budżetowej.

Strategicznym celem polityki finan-
sowej Miasta i Gminy Szczawnica jest 
zabezpieczenie realizacji potrzeb bie-
żących miasta i jego mieszkańców przy 
jednoczesnej realizacji inwestycji. Dla 

realizacji powyższych celów niezbędne 
jest pozyskanie dochodów w wysoko-
ści umożliwiającej pełne sfinansowa-
nie zadań ujętych w założeniach spo-
łeczno-gospodarczych Miasta i Gminy 
Szczawnica.. Skuteczna polityka docho-
dowa jest procesem złożonym, na który 
składają m. in. następujące czynniki:

 utrzymywanie zróżnicowanej, 
ale w miarę stabilnej struktury docho-
dów

 staranne prognozowanie do-
chodów rocznych 

 ustalanie podatków i opłat lo-
kalnych w wysokościach nie stanowią-
cych nadmiernego obciążenia finanso-
wego dla gospodarstw domowych,

 pozyskiwanie dla budżetu moż-
liwie jak najwięcej środków i dotacji na 
zadania własne

Polityka dochodowa ma niewątpli-
wie duży wpływ na kształtowanie się 
dochodów własnych miasta Szczawni-
ca, jednakże mimo to nie są one wystar-
czające i muszą być wspierane docho-
dami transferowymi występującymi w 
formie dotacji i subwencji.  Wielkość i 
strukturę dochodów budżetowych w 
latach 2015 – 2017 przedstawiają po-
niższe wykresy: 
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Wysokość dochodów z tytułu dotacji 
(nieodpłatnej  i bezzwrotnej pomocy 
finansowej udzielanej na realizację za-
dań zleconych z zakresu administracji 
rządowej lub konkretnych zadań wła-
snych gmin) w poszczególnych latach 
budżetowych jest dość nieregularna. 
O tej zmienności decydują zazwyczaj 
dochody z tyt. dotacji na inwestycje 
(finansowane z środków budżetu pań-
stwa jak i z środków UE), których pozy-
skanie jest uzależnione w dużej mierze 
od czynników zewnętrznych. 

Na podobnym poziomie w poszcze-
gólnych latach kształtują się wysokości 
subwencji  oraz dochodów własnych, 
które stanowią głównie dochody z 
podatków i opłat. Podlegają one lo-
kalnemu władztwu decyzyjnemu, co 
umożliwia łatwiejsze ich planowanie 
i przewidywalność wpływów. Miasto 
i Gmina Szczawnica bardzo starannie 
planuje  wpływy do budżetu z tytułu 
podatków i opłat. Wskaźniki procen-
towe pozyskania zaplanowanych środ-
ków z tego tytułu w latach 2015 – 2016 
kształtują się na poziomie bliskim lub 
wyższym niż 100 %. Globalny wskaź-
nik procentowy wykonania  dochodów 
z tyt. podatków i opłat  za I półrocze 
roku 2017 oscyluje w granicach 50 %. 
Jest to prawidłowa wielkość w stosun-
ku do zaangażowania roku budżetowe-
go. Poszczególne rodzaje dochodów z 
tytułu podatków i opłat lokalnych za 
lata 2015 – 2017 zostały przedstawio-
ne w postaci tabelarycznej. Jak można 
łatwo zauważyć największe znaczenie, 
stanowiące istotną wielkość wpływów 
do budżetu miasta i gminy ma podatek 
od nieruchomości.  Na drugim, co do 
wielkości miejscu, źródłem dochodów 
własnych miasta z tytułu podatków i 
opłat  jest udział w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych (PIT).  Wpływy 
do budżetu Miasta i Gminy Szczawni-
ca z tytułu tego podatku z roku na rok 
wzrastają, co jest wynikiem wzrostu 
przedsiębiorczości na terenie miasta i  
gminy i skutkuje oprowadzaniem wyż-
szych podatków do budżetu państwa. 
Na wykonanie podatków pobieranych 
za pośrednictwem urzędów skarbo-
wych gmina nie ma bezpośredniego 
wpływy, choć stanowią one jej dochód 
własny. Niezwykle ważnym elemen-
tem w konstrukcji dochodów własnych 
Miasta i Gminy Szczawnica są wpływy 
z tytułu opłaty uzdrowiskowej. Opłata 
ta jest pobierana w gminach posiada-
jących status uzdrowiska.  Wzrost do-

chodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej 
jest pozytywnym zjawiskiem i świadczy 
o rozwoju turystyki i usług uzdrowisko-
wych na terenie miasta. Z wielkością 
dochodów z tytułu opłaty uzdrowisko-
wej związana jest wielkość otrzymy-
wanej z Małopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego dotacji na zadania własne 
w zakresie utrzymania infrastruktury 
uzdrowiskowej, stanowiącej równo-
wartość. uzyskanych wpływów z opłaty 
uzdrowiskowej. 

 Regularny wzrost dochodów pozwa-
la na rozszerzenie zakresu rzeczowo – 
finansowego po drugiej stronie budże-
tu tj. wydatków.

 
Wydatkami budżetu nazywamy 

środki pieniężne przekazane z budże-
tu na realizację zadań własnych gmi-
ny określonych ustawą o samorządzie 
gminnym.  Kształtowanie się struktury 
wydatków, wybór kierunków wydatko-
wania środków oraz ustalanie prioryte-
tów wykonywanych działań ma na celu 
zaspokojenie bieżących potrzeb miesz-
kańców oraz kształtowanie rozwoju 
gminy. Wysokość wydatków, podobnie 
jak i dochodów jest wielkością szacun-
kową i ulega w ciągu roku wielokrot-
nym korektom, zarówno w zakresie 
wielkości jak i struktury poszczegól-
nych rodzajów wydatków.  Plan wydat-
ków budżetu Miasta i Gminy Szczawni-
ca na rok 2017 obejmuje następujące 
obszary:

 „Rolnictwo i łowiectwo” – w 
tym: składki na rzecz izb rolniczych, 
zwroty producentom rolnym części po-
datku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej, modernizacje dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych;

 „Gospodarka leśna” – w tym: 
wydatki związane z utrzymaniem lasów 
będących własnością gminy;

 „Dostarczanie wody” – w tym: 
dokumentacje projektowe sieci wodo-
ciągowych (dot. roku bieżącego)

 „Transport i łączność” – w tym: 
koszty związane z bieżącym utrzyma-
niem dróg (zimowe oraz letnie utrzy-
manie dróg, bieżące remonty, zakup 
znaków drogowych i koszy), zadania 
inwestycyjne z zakresu  budowy i mo-
dernizacji gminnej infrastruktury dro-
gowej, wydatki inwestycyjne związane 
z usuwaniem skutków zdarzeń noszą-
cych znamiona klęsk żywiołowych; 

 „Turystyka” – w tym: opraco-
wanie dokumentacji projektowych w 
zakresie infrastruktury turystycznej, 

realizacja zadania „Zagospodarowanie 
uzdrowiskowego centrum Szczawni-
cy”;

 „Gospodarka mieszkaniowa” 
– w tym: koszty utrzymania budynków 
komunalnych, ubezpieczenie mienia 
gminnego, zaliczki eksploatacyjne i re-
montowe obliczane i  przekazywane 
do wspólnot mieszkaniowych z zgod-
nie z posiadanymi udziałami na pokry-
cie kosztów zarządu nieruchomością 
wspólną, sporządzanie operatów sza-
cunkowych oraz dokumentacji geode-
zyjno-prawnej;

 „Działalność usługowa” – w 
tym: opracowanie planów zagospoda-
rowania przestrzennego, uzupełnienie 
operatu uzrowiskowego, kontynuacja 
inwestycji na cmentarzu komunalnym 
w Szlachtowej;

 „Informatyka” – w tym:  wydat-
ki realizowane w ramach trwałości pro-
jektu z udziałem środków europejskich  
pn. „Internet w domach mieszkańców 
Szczawnicy” obejmujące serwis i ubez-
pieczenie komputerów oraz dostęp do 
sieci;

 „Administracja publiczna” – w 
tym: wydatki związane z funkcjono-
waniem Urzędu, wydatki na realizację 
zadań zleconych z zakresu admini-
stracji rządowej, promocja jednostki 
samorządu terytorialnego obejmująca 
m.in. organizację imprez i koncertów, 
publikację materiałów promocyjnych i 
in, prowizje za inkasowanie opłaty tar-
gowej i uzdrowiskowej, składki człon-
kowskie Miasta i Gminy Szczawnica, 
podatek VAT przekazywany do Urzędu 
Skarbowego w związku z centralizacją 
jego rozliczania; 

 „Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa”

 – w tym: wydatki związane z prowa-
dzeniem i aktualizacją stałego rejestru 
wyborców;

 „Obrona narodowa” – w tym: 
organizacja szkoleń obronnych w admi-
nistracji publicznej;

 „Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa” - w tym: 
wydatki związane z utrzymaniem go-
towości bojowej Ochotniczych Straży 
Pożarnych funkcjonujących na terenie 
gminy, koszty utrzymania Straży Miej-
skiej oraz wydatki z wyposażeniem ma-
gazynu zarządzania kryzysowego;

 „Obsługa długu publicznego” – 
w tym: odsetki od kredytów i pożyczek, 
niewymagalne poręczenie pożyczki na 
rzecz PPK; 
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 „Różne rozliczenia” - w tym: 
rezerwy budżetu w części ogólnej oraz 
części celowej na dofinansowanie za-
dań zleconych organizacjom pożytku 
publicznego i stowarzyszeniom, na sty-
pendia i nagrody sportowe  oraz rezer-
wy na zarządzanie kryzysowe; 
 „Oświata i wychowanie” -  w 
tym: wydatki bieżące związane z obo-
wiązkowym zadaniem własnym gminy 
z tytułu zapewnienia funkcjonowania 
szkół podstawowych, oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych, 
przedszkoli, gimnazjów oraz na reali-
zacje innych zadań własnych gminy z 

tytułu zapewnienia funkcjonowania 
placówek oświatowych, a także wydat-
ki inwestycyjne związane z moderniza-
cjami w szkołach oraz wydatki związa-
ne z realizacją  projektu  „Innowacyjna 
edukacja kluczem do sukcesu uczniów 
Gminy Szczawnica”, którego celem jest 
doposażenie lub utworzenie pracowni 
szkolnych;
 „Ochrona zdrowia” – w tym: wy-
datki na zadania objęte Miejskim Pro-
gramem Profilaktyki, Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciw-
działania Narkomanii  m.in. działalność 
świetlicy profilaktycznej, dofinansowy-

wanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i 
młodzieży, prowadzenie pomocy tera-
peutycznej dla osób uzależnionych i in,; 
 „Pomoc społeczna” – w tym: 
wypłata zasiłków stałych, okresowych 
oraz celowych, dodatków mieszkanio-
wych, koszty częściowej  odpłatności 
za pobyt mieszkańców gminy w domach 
pomocy społecznej,  wydatki związane 
z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy 
Społecznej, realizacja programu „Po-
moc państwa w zakresie dożywiania”, 
ko0szty utrzymania noclegowni;
 „Edukacyjna opieka wycho-
wawcza” – w tym: pomoc materialna o 
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charakterze socjalnym dla uczniów; 
 „Rodzina”  - w tym: wypła-
ty zasiłków 500+, wypłaty świadczeń 
rodzinnych i świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego, koszty związane z 
wydawaniem Karty Dużej Rodziny, wy-
datki zadania dotyczące wspierania ro-
dzin (asystent rodziny), dopłaty do po-
bytu dziecka w pieczy zastępczej; 
  „Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska” – w tym: wydatki 
na  zadania związane z usuwaniem od-
padów komunalnych z terenu Miasta 
i Gminy Szczawnica, oczyszczaniem 
miasta, utrzymaniem zieleni miejskiej, 

oświetleniem ulic, placów i dróg pu-
blicznych, konserwacją i dzierżawą ma-
jątku sieciowego, utrzymaniem szale-
tu miejskiego, opieką na bezdomnymi 
zwierzętami, a także wydatki o charak-
terze majątkowym związane z opraco-
waniem dokumentacji aplikacyjnej  na 
zadanie  pn. „Ograniczenie niskiej emisji 
na terenie Miasta i Gminy Szczawnica”; 
 „Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego”- w tym: dotacje podmio-
towe dla instytucji kultury: Miejskiego 
Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Pu-
blicznej, dotacje celowe na dofinanso-
wanie zadań zleconych do realizacji sto-

warzyszeniom, realizacja inwestycji pn. 
„Rewitalizacja zabytkowego cmentarza 
Szalayowskiego w Szczawnicy”; 
 „Kultura fizyczna” – w tym: wy-
datki na organizację zawodów sporto-
wych, stypendia sportowe wypłacane 
zawodnikom z terenu gminy osiągają-
cym wysokie wyniki na arenach krajo-
wych i międzynarodowych, koszty na-
uki pływania dla dzieci klas I-III; 
Wielkości kwotowe poszczególnych ro-
dzajów działalności gminy wg. planu na 
dzień  30.06.2017 r zostały przedsta-
wione na wykresie.
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Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nica  podaje do publicznej wiado-
mości, iż na tablicach ogłoszeń w 
budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica przy ul. Szalaya 103 
oraz na stronie internetowej www.
szczawnica.pl w terminie od 30 paź-
dziernika 2017 r. do   20  listopada 
2017 r.   wywieszono wykaz nieru-
chomości stanowiących własność 
Miasta i Gminy Szczawnica przezna-
czonej do :

I. Oddania w dzierżawę w trybie 
bezprzetargowym na rzecz wniosko-
dawcy :

część działki ewid. nr 1917/246 o 
powierzchni 0.0015 ha położonej w 
Szczawnicy  na oś. XX-lecia  z prze-
znaczeniem na miejsce postojowe na 
okres 3 lat.

***

Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nica ogłasza III ustny nieograniczo-
ny przetarg na oddanie w najem na 
okres 3 lat nieruchomości stanowią-
cej działkę ewid. zmod. nr 1233/7  o 
powierzchni 0.0097 ha zabudowaną 
kioskiem handlowo - usługowym o 
powierzchni użytkowej 33 m 2 – bez 
wyposażenia – położoną w Szczaw-
nicy przy ul. Głównej 4 w planie za-
gospodarowania przestrzennego 
przeznaczoną pod działalność han-
dlowo usługową.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nica wydzierżawi w/w nieruchomość 
Najemcy, który zobowiąże się speł-
nić następujące warunki: 

1. Na Najemcy ciąży obowiązek 
uzyskania opinii, zezwoleń lub decy-
zji organów w przedmiocie zamie-
rzonej działalności gospodarczej jak 
również remontu budynku.

2. Ponoszenie wszelkich świad-
czeń publiczno prawnych.

3. Ponoszenie odpowiedzial-
ności cywilnej wobec osób trzecich 
oraz ubezpieczenie obiektu.

4. Udostępnianie Wynajmują-
cemu obiektu celem kontroli realiza-
cji postanowień umowy.

5. Dokonywanie bieżących  
konserwacji i remontów budynku 
objętego najmem na swój koszt, po 
uprzednim uzgodnieniu zakresu z 

Wynajmującym.
6. Dbanie o przedmiot najmu 

wykorzystując go zgodnie z przezna-
czeniem przy zachowaniu zasad sta-
ranności.

7. Niespełnienie przez przy-
szłego Najemcę warunków określo-
nych w pkt. 1-7 niniejszego ogłosze-
nia stanowić będzie podstawę do 
rozwiązania umowy.

Cena wywoławcza czynszu  najmu 
wynosi 1.405,00 zł + Vat miesięcznie

Wadium ustalono na kwotę 280,00 
zł

Przetarg odbędzie się w dniu 30 
listopada  2017 r. o godzinie 10.00 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica ul. Szalaya 103 – biuro 
Rady Miejskiej w Szczawnicy

Warunkiem uczestnictwa w prze-
targu jest uiszczenie wadium w kwo-
cie 280,00 zł, które należy wpłacić 
na konto Urzędu Miasta Szczawnica 
PKO Bank Polski SA Szczawnica ul. 
Park Dolny 17 54 1020 2892 0000 
5802 0646 9961 do dnia 24 listopa-
da 2017 r. 

z odpowiednim wyprzedzeniem 
tak, aby środki pieniężne znalazły się 
na koncie Miasta 

i Gminy Szczawnica najpóźniej w 
dniu 24 listopada 2017 r. Dowód 
wpłaty wadium oraz dowód tożsa-
mości należy okazać Komisji Prze-
targowej.

Wadium w pieniądzu wpłacone 
przez osobę, która wygrała przetarg 
zaliczone zostanie na poczet czynszu 
najmu nieruchomości, a w przypad-
ku uchylenia się przez tę osobę od 
zawarcia umowy, wadium przepada 
na rzecz Wynajmującego. Wadium 
wpłacone przez pozostałych uczest-
ników zwraca się niezwłocznie po 
zamknięciu przetargu.

I przetarg odbył się w dniu 
24.08.2017 r.

II przetarg odbył się w dniu 
28.09.2017 r.

Bliższe informacje udzielane są w 
Referacie Gospodarki Nieruchomo-
ściami, Planowania Przestrzennego, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska w 

Urzędzie Miasta Szczawnica ul. Sza-
laya 103, pokój nr 207, tel.262 22-03 
wew.29

Sprzedający zastrzega sobie pra-
wo odstąpienia od przetargu i prawo 
unieważnienia przetargu 

***

Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nica ogłasza I  przetarg pisemny nie-
ograniczony  na dzierżawę na okres  
3 lat  nieruchomości stanowiącej 
część działki ewid. zmod. nr 1220/49 

o powierzchni  ok. 3000m2 położo-
nej w Szczawnicy przy ul. Głównej / 
obok Dolnej Stacji Kolei Linowych 
Palenica / z przeznaczeniem na pro-
wadzenie działalności gastronomicz-
nej 

i handlowej.

Cena wywoławcza rocznego czyn-
szu dzierżawnego przedmiotowej 
nieruchomości wynosi  150.000,00 
zł + Vat.

  
Wadium wynosi  30 000,00 zł

W okresie od 01.01.2018 r. do 
28.02.2018 r. oraz od 15.12.2018 r. 
do 28.02.2019 r. oraz od 15.12.2019 
r. do 29.02.2020 r. a także od 
15.12.2020 r. do 31.12.2020 r. w 
miejscu wskazanym przez Urząd 
Miasta i Gminy Szczawnica / w części 
zachodniej działki / Miasto i Gmina 
Szczawnica zastrzega sobie prawo 
lokalizacji namiotu, w którym od-
bywać się będą imprezy kulturalne 
organizowane przez Miasto i Gminę 
Szczawnica.

Podmiot który wygra przetarg 
obowiązany będzie do zawarcia 
umowy z Zakładem Energetycznym 
Rejon Nowy Targ na dostawę energii 
elektrycznej, zasilającej przedmiot 
dzierżawy.

Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest :

1. złożenie oświadczenia przez 
oferenta, iż zapoznał się z warunka-
mi przetargu i nie zgłasza żadnych 
zastrzeżeń, w tym wyraża zgodę na 
lokalizację namiotu . 
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2. Warunkiem uczestnictwa w 
przetargu jest uiszczenie wadium , 
które należy wpłacić na konto Urzę-
du Miasta  i Gminy Szczawnica PKO 
Bank Polski Sa Szczawnica ul. 

Park Dolny 17  nr  54 1020 2892 
0000 5802 0646 9961 do dnia 24 li-
stopada 2017 r.  

Dowód wpłaty wadium należy do-
łączyć do oferty.

Pisemne oferty należy składać 
osobiście lub za przesłaniem w se-
kretariacie Urzędu Miasta i Gminy w 
kopertach z dopiskiem „ Przetarg na 
dzierżawę działki 1220/49” pokój Nr 
10 /sekretariat / do dnia 27.11.2017 
r. w godzinach pracy Urzędu Miasta 
i Gminy Szczawnica Nieprawidłowe 
opisanie koperty zawierającej ofertę 
rodzi negatywne skutki dla oferenta. 
Oferta złożona po terminie zostanie 
odrzucona bez otwarcia.

Oferta winna zawierać :
1. Imię i nazwisko oferenta, ad-

res oferenta lub nazwę firmy i adres 
jej siedziby

2. Datę sporządzenia oferty
3. Oświadczenie, że oferent za-

poznał się z warunkami przetargu i 
przyjmuje je bez zastrzeżeń

4. Oferowaną wysokość czyn-
szu dzierżawy 

5. Sposób zagospodarowania 
dzierżawionej nieruchomości

Publiczne otwarcie ofert nastą-
pi w dniu się w dniu 30.11.2017 r. o 
godzinie 11.00 w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Sza-
laya 103 – siedziba Rady Miejskiej 
w Szczawnicy. Komisja Przetargowa 
omawia warunki przetargu, podaje 
liczbę otrzymanych ofert, sprawdza 
dowody wniesienia wadium, otwie-
ra koperty z ofertami oraz sprawdza 
kompletność złożonych ofert oraz 
tożsamość osób, które złożyły ofer-
ty. Ponadto Komisja przyjmuje wyja-
śnienia lub oświadczenia zgłoszone 
przez oferentów, weryfikuje oferty i 
ogłasza, które oferty zostały zakwa-
lifikowane do części niejawnej prze-
targu.

Część niejawną przetargu Komisja 
Przetargowa odbędzie również w 
dniu 30.11.2017 r.

Dzierżawcą przedmiotowej nie-
ruchomości zostanie osoba fizyczna 
lub prawna która przyjmie warunki 
wskazane w niniejszym ogłoszeniu i 
przedstawi najkorzystniejszą ofertę 
finansową oraz przedstawi najatrak-
cyjniejszy sposób zagospodarowania 
wydzierżawianego terenu.

Wydzierżawiający zastrzega sobie 
prawo odstąpienia od przetargu i 
prawo unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn. 

Wadium wpłacone przez osobę, 
która wygrała przetarg zaliczone 
zostanie na poczet czynszu najmu 
nieruchomości, a w przypadku uchy-
lenia się przez tę osobę od zawarcia 
umowy, wadium przepada na rzecz 
wynajmującego. Wadium wpłaco-
ne przez pozostałych uczestników 
zwraca się niezwłocznie po zamknię-
ciu przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w 
Referacie  Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Planowania Przestrzennego 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska w 
Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica 
ul. Szalaya 103, pokój nr 207, tel.18 
262 22-03.

***

Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nica ogłasza I publiczny przetarg 
ustny nieograniczony na dzierżawę 
na okres 3 lat nieruchomości stano-
wiącej :

1. część działek ewid. nr  5/6 i 
161/1 o powierzchni ogólnej  2140 
m2 położonych w Jaworkach przy ul. 
Pod Homolami z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności parkingo-
wej

2. część działek ewid. nr 5/6 i 
161/1 oraz działek 5/1 i 161/2 o po-
wierzchni ogólnej 10949 m2 położo-
nych w Jaworkach przy ul. Pod Ho-
molami z przeznaczeniem jako teren 
przyległy.

Cena wywoławcza rocznego czyn-
szu dzierżawnego wynosi 60 000,00 
zł + Vat

Wadium wynosi  12 000,00 zł
  

Przetarg odbędzie się w dniu 30 
listopada 2017 r. o godzinie 10.30 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica ul. Szalaya 103- biuro 
Rady Miejskiej w Szczawnicy.

Warunkiem uczestnictwa w prze-
targu jest :

1. uiszczenie wadium w pienią-
dzu w kwocie 12 000 ,00 zł / słownie 
dwanaście tysięcy  złotych/, które 
należy wpłacić na konto Urzędu Mia-
sta i Gminy Szczawnica PKO Bank 
Polski SA Szczawnica ul. Park Dolny 
17 54 1020 2892 0000 5802 0646 
9961 do dnia  24 listopada 2017 r. 

Dowód wpłaty wadium oraz do-
wód tożsamości należy okazać Ko-
misji Przetargowej, 

a w przypadku osoby prawnej do-
wód wpłaty wadium oraz stosowne 
dokumenty rejestracyjne.

2.   nie zaleganie z opłatami lub in-
nymi należnościami wobec Miasta i 
Gminy Szczawnica, 

potwierdzone stosownym za-
świadczeniem wydanym przez 
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica 
lub oświadczeniem.

Wadium w pieniądzu wpłacone 
przez osobę, która wygrała przetarg 
zaliczone zostanie na poczet czyn-
szu dzierżawnego nieruchomości, a 
w przypadku uchylenia się przez tę 
osobę od zawarcia umowy, wadium 
przepada na rzecz Wydzierżawiają-
cego. Wadium wpłacone przez pozo-
stałych uczestników  zostanie zwró-
cone niezwłocznie po zamknięciu 
przetargu.

Wydzierżawiający  zastrzega so-
bie prawo odstąpienia od przetargu 
i prawo unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn.

Ze szczegółowymi warunkami 
przetargu oraz projektem umowy 
i zasadami prowadzenia parkingu 
można zapoznać się w Referacie  Go-
spodarki Nieruchomościami i Pla-
nowania Przestrzennego Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska w Urzędzie 
Miasta i Gminy Szczawnica ul. Sza-
laya 103, pokój nr 207, tel.18 262 
22-03. 
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Miejskie obchody 
Dnia Edukacji 

Narodowej

12 października, tuż przed 
Dniem Edukacji Narodowej, w 
sali konferencyjnej Centrum 
Kształcenia i Wychowania OHP 
Jarmuta w Szczawnicy odbyły się 
miejskie uroczystości uczczenia 
Dnia Nauczyciela. 

Gospodarzem tegorocznych 
obchodów była Szkoła Podsta-
wowa nr 2 i Gimnazjum Publiczne 
w Szczawnicy oraz ich dyrektor 
Anna Szczepaniak, która prowa-
dziła spotkanie. Przybyły nań 
władze miejskie: burmistrz Grze-
gorz Niezgoda, wiceburmistrz 
Tomasz Moskalik, sekretarz mia-
sta Tomasz Ciesielka, przedsta-
wiciele referatu Oświaty Urzę-
du Miasta i Gminy Szczawnica, 
dyrektorzy szkół i przedszkoli, 
nauczyciele i pracownicy szkół, 
emerytowani wychowawcy, księ-
ża, przedstawiciele komitetów 
rodzicielskich, których pani dy-
rektor serdecznie powitała.

Burmistrz Szczawnicy Grze-

gorz Niezgoda w swoim wystą-
pieniu życzył nauczycielom i 
wszystkim pracownikom oświaty 
spokoju i stabilizacji oraz wszel-
kiej satysfakcji z pracy i z osią-
gnięć uczniów, wychowanków i 
podopiecznych.

Dyrektor Anna Szczepaniak 
przypomniała fakt obchodów 
święta, jako rocznicy powstanie 
Komisji Edukacji Narodowej w 

dniu 14 października 1773r. i ży-
czyła wszystkim nauczycielom z 
okazji ich święta zdrowia, zado-
wolenia z uczniów i satysfakcji w 
życiu osobistym i zawodowym. 
Formą prezentu i wdzięczności 
za trud wychowawczy i edukacyj-
ny stał się występ uczniów Szko-
ły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum 
Publicznego. Oprócz wiersza 
i piosenki skierowanej wprost 
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do nauczycieli, zebrani obejrzeli 
dowcipny program artystyczny 
pt. „Gdzie diabeł nie może, tam 
nauczyciela pośle”, będący swo-
istą wersją powstania świata, a 
przygotowany z młodzieżą przez 
pp. Katarzynę Ciesielkę, Danutę 
Urban, Dorotę Cebulę oraz ks. 
Piotra Dydo – Różnieckiego.

Po emocjach teatralnych i żar-
tobliwych momentach przyszedł 
czas na radość innego rodzaju 
–podziękowania złożone przez 
burmistrza Niezgodę wszyst-
kim dyrektorom szkół za ofiarną 
pracę i osiągnięcia zawodowe 
oraz wręczenie dorocznych na-
gród burmistrza Miasta i Gmi-
ny Szczawnica najbardziej za-
służonym i wyróżniającym się 
nauczycielom, wytypowanym 
przez dyrektorów szkół i przed-
szkoli. Otrzymali je w tym roku: 
Jolanta Niewiadoma z Miejskie-
go Przedszkola Publicznego, 
Agnieszka Sobierska ze Szkoły 
Podstawowej w Szlachtowej, 
Danuta Urban – z Gimnazjum 
Publicznego oraz Joanna Mo-
skalik ze Szkoły Podstawowej nr 
1. Ponadto dyrektorzy placówek 
edukacyjnych przyznali swoje 
nagrody pracownikom szkół i wy-
chowawcom w dowód szczegól-
nego uznania zasług i całokształt 
dokonań. Dyrektor Miejskiego 
Przedszkola Publicznego Alicja 
Łazarczyk wyróżniła za pracę dy-
daktyczno – wychowawczą Karo-
linę Wiercioch i Marzenę Słowik. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Szlachtowej Beata Kowalska 
podziękowała pracownikom ob-
sługi Józefowi Kramarskiemu, 
odchodzącemu na emeryturę 
i Helenie Symeli oraz nauczy-
cielom: Danucie Nowak, Beacie 
Wyrostek, Monice Hurkale. Dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 

1 Paweł Sypek przyznał swoje 
nagrody aż ośmiu nauczycielom: 
Monice Świerz, Józefie Tokar-
czyk, Małgorzacie Dziubińskiej – 
Błażusiak, Bogumile Adamczyk, 
Barbarze Zachwiei, Wioletcie 
Sypek, Annie Oleś, Małgorzacie 
Rams. Dyrektor Gimnazjum Pu-
blicznego i Szkoły Podstawowej 
nr 2 Anna Szczepaniak wręczyła 
swe nagrody Katarzynie Ciesiel-
ce, Dominice Smolarskiej, Mał-

gorzata Oleś - Gagatek, Jolancie 
Kaliszczak i Renacie Zachwiei.

Miłym momentem było także 
wręczenie kwiatów emeryto-
wanym nauczycielom przez dy-
rektorów szkół. Zakończeniem 
świętowania Dnia Nauczyciela 
stał się wspólny posiłek, połączo-
ny z okazją do porozmawiania i 
pożartowania.

autor: Alina Lelito
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Remont klatki schodowej wraz z 
termomodernizacją i wymianą stolar-
ki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 
w remizie OSP w Szlachtowej to zada-
nia które w tym roku zrealizowaliśmy 
dzięki wsparciu z programu „Mało-

polskie Remizy”. Wkład własny został 
„uzbierany” przez strażaków ochot-
ników ze Szlachtowej z uwagi na fakt 
że budynek remizy został przekazany 
straży i stanowi jej własność. Samo-
rząd lokalny nie powinien fi nansować 
inwestycji na nie swojej własności 
dlatego współpraca pomiędzy OSP 
Szlachtowa a Urzędem Miasta polega-
ła na pozyskaniu dotacji przez Urząd 
i przygotowywaniu wszelkich doku-
mentów (pozyskanie dotacji, przetarg, 
rozliczenie dotacji). 

Zostało wykonane : wylewka beto-
nowa schodów i posadzki klatki scho-
dowej, częściowe zbicie i położenie 
tynków, ułożenie izolacji cieplnej, ob-
łożenie schodów i cokolików płytkami 
ceramicznymi, dwukrotne malowanie 
tynków wewnętrznych, ułożenie pod-
łóg z desek na podestach na klatce 
schodowej, wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej zewnętrznej.

Całkowity koszt zadania = 41 188 
zł., z czego dotacja w wysokości 16 510 
zł. Roboty zrealizowała fi rma „FOR - 
BUD” Usługi Remontowo - Budowla-
ne Maciej Forszpaniak ze Szczawnicy.

***
Kolejnym etapem realizacji prac 

związanych z cmentarzem Szalayow-
skim, a w szczególności z kaplicą na 
tym cmentarzu były roboty związane 
z renowacją chodnika i schodów przy 
wejściu na cmentarz. 

Środki na realizację zadania zostały 
pozyskane z budżetu Województwa 
Małopolskiego na prace konserwa-
torskie przy obiektach zakwalifi ko-
wanych jako zabytkowe. To już kolejny 
etap renowacji samej kaplicy - w po-

przednich latach 
zostało wykonane 
odwodnienie, re-
nowacja kaplicy w 
środku oraz odre-
staurowanie ele-
wacji kaplicy.

Wartość wy-
konanych prac w 
roku 2017 to 24 
tys 600 zł., z czego 
50 % stanowi do-
tacja od Marszałka 
Województwa Ma-
łopolskiego.

***
13 mln zł 

na przebudowę drogi powiatowej 
Szczawnica - Krościenko zostało przy-
znane !

W polsko-słowackim projekcie, 
który nosi nazwę „Modernizacja po-
łączenia drogowego Pienińskich Par-
ków Narodowych Etap II”, biorą udział 
partnerzy: Sprava a udrzba ciest Pre-
sovskeho samospravneho kraja (Sło-
wacja) oraz Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Krakowie i Powiat Nowotarski 
wraz z samorządami miasta Szczawni-
ca i gminy Krościenko.

Podczas spotkania w Rajeckich 
Teplicach na Słowacji komitet moni-
torujący zdecydował o wsparciu fi -
nansowym dla tego projektu. Po pol-
skiej stronie zakłada on rozbudowę 
powiatowej Krościenko - Szczawnica 
na odcinku o łącznej długości ponad 
3 km. - Roboty bu-
dowlane obejmo-
wać będą moderni-
zację nawierzchni i 
poszerzenie jezdni 
do szerokości 7 m, 
wykonanie chodni-
ka o szerokości 2 m 
i ścieżki rowerowej 
o szerokości 2,5-3 
m, remont obiektu 
mostowego, wyko-
nanie modernizacji 
elementów drogi 
(pobocza, zatoki 
autobusowe, miej-

sca postojowe, rowy, pobocza,prze-
pusty, kanalizacja deszczowa, oświe-
tlenie uliczne), wykonanie urządzeń 
ochrony zwierząt (przepusty umożli-
wiające migrację płazów ) oraz montaż 
urządzeń i bezpieczeństwa ruchu. 

Wkład fi nansowy Miasta Szczaw-
nica to 500 tys. zł w latach 2018-19 w 
których projekt będzie realizowany.

***
W ramach modernizacji dróg do-

jazdowych do pól zostały pozyskane 
środki i zrealizowana inwestycja zwią-
zana z przebudową nawierzchni drogi 
do pól na Kozieniec w Białej Wodzie w 
Jaworkach. Na odcinku 230 mb zosta-
ła wykonana podbudowa drogi z kru-
szywa łamanego i ułożona nawierzch-
nia z płyt drogowych betonowych. 

Łączna wartość wykonanych robót 
to 69 914 zł., z czego 30 000 zł po-
chodziło z pozyskanych środków ze-
wnętrznych z budżetu państwa.

***
Remont nawierzchni ulicy Głów-

nej droga na Piaskach został przez 
wykonawcę ukończony i zgłoszony 
do odbioru. W ramach prac została 
ułożona podbudowa z kruszywa ła-
manego o grubości 8 cm, oraz ułożo-
na nawierzchnia z płyt betonowych 
podwójnie zbrojonych. Wykonano 
również zjazd z drogi powiatowej z 
mieszkanki mineralno - bitumicznej 
(asfaltu).

Całkowita wartość prac wynio-
sła 129 977 zł, z czego wnioskowana 
kwota z budżetu państwa 103 981 zł., 
a wkład własny miasta 25 996 zł.
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WYDARZENIE

Jesienny Redyk już za nami…

Przy słonecznej, fantastycznej pogodzie, 14 października ulicami Szczawni-
cy przeszedł jesienny redyk. Morze owiec zalało miasto, czemu towarzyszyły 
brzękania dzwonków, pobekiwania zwierząt i nawoływania juhasów. Około 
1800 owiec pod wodzą bacy Andrzeja Majerskiego, przy pomocy 11 juhasów, 
7 owczarków podhalańskich i 4 border collie udało się spod Malinowa na Piaski, 
skąd owce były odbierane przez właścicieli. 
Pokazowy przepęd stada, z góralską muzyką Kapeli Zbójnickiej, stał się nie lada 
atrakcją dla mieszkańców i licznie przybyłych tego dnia w góry gości.
Organizatorem imprezy był Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy.

Autor: Alina Lelito



SZCZAWNICKI BIULETYN SAMORZĄDOWYSTRONA  14

WYDARZENIE

Obchody z okazji Święta Szkoły  
Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Szlachtowej

16 października 2017 r. w całym kraju świętowaliśmy 
39 rocznicę wyboru Polaka Karola Wojtyły na Papieża. 
W tym dniu obchodziliśmy również 17 rocznicę nadania 
zaszczytnego imienia Jana Pawła II - Szkole Podstawo-
wej w Szlachtowej. Uroczystości rocznicowe odbyły się 
w Kościele Parafialnym oraz przy pomniku Jana Pawła II 
na placu przed szkołą.

Mszę Świętą celebrował ks. proboszcz Tadeusz Woj-
ciechowski. W trakcie mszy uczniowie klasy pierwszej 
złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.Po 
Mszy Św. wszyscy przeszli pod pomnik Jana Pawła II. 
Tam został odśpiewany hymn szkoły. Przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego złożyli wiązankę kwiatów. 
Następnie wiązanki złożyły delegacje Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Szczawnicy oraz Szkoły Podstawowej im. ks. 
prof. Józefa Tischnera.  Następnie wszyscy goście i cała 
społeczność Szkoły w Szlachtowej  przeszła do budynku 
OSP w Szlachtowej, by wziąć udział w uroczystej Aka-
demii i pasowaniu uczniów klasy pierwszej.

Uroczystość rozpoczęła dyr. Beata Kowalska, która 
przywitała Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica – P. 
Grzegorza Niezgodę, Posłankę na Sejm Rzeczypospoli-
tej – P. Annę Paluch, zastępcę przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Szczawnicy – P. Zofię Krępę, Sołtys  Jaworek 
– P. Bożenę Solecką, dyr. Szkoły Podstawowej Nr 1 – P. 
Pawła Sypka i wiernych przyjaciół szkoły: P. Marię Dzie-
dzinę oraz  P. Andrzeja Dziedzinę –Wiwra.

Uczniowie przedstawili  montaż poetycko- muzyczny 
o Patronie Janie Pawle II - zatytułowany: ,,Wy jesteście 
przyszłością świata ”. W montażu, przypomniano syl-
wetkę młodego Lolka, który jako ministrant  wyróżniał 
się spokojem i wewnętrzna dojrzałością, później prze-
szliśmy do jego pasji teatralnej, a na koniec poznaliśmy 
Papieża pokoju, wierzącego w mądrą młodość, do której 

należy przyszłość rodzin, ojczy-
zny i świata.

Następnie głos zabrały pierw-
szaki, które w tym dniu były 
przyjmowane do szkolnej rodzi-
ny.  Przedstawiły się, oczarowały 
publiczność pięknym wykona-
niem Poloneza Wojciecha Kilara, 
a na koniec wypiły ,,eliksir wie-
dzy,” żeby chętniej i skuteczniej 
się uczyć. W ten sposób dzieci 
udowodniły, iż są gotowe, by stać 
się uczniami. Później nastąpił 
moment długo oczekiwany, uro-
czyste pasowanie, czyli przyję-
cie dzieci do Braci Uczniowskiej, 
poprzez dotknięcie ołówkiem w 
ramię przez Panią Dyrektor. Po 

pasowaniu, wychowawczyni wręczyła wszystkim dy-
plomy, a przedstawiciele starszych klas upominki wraz 
z najlepszymi życzeniami.

Na koniec uroczystości głos zabrała Poseł Rzeczypo-
spolitej P. Anna Paluch podkreślając konieczność  pod-
trzymywania w wychowaniu systemu wartości Jana 
Pawła II, stanowiącego kręgosłup każdej rodziny i oj-
czyzny. Pan Burmistrz Grzegorz Niezgoda pogratulował 
pierwszoklasistom, a ludowy poeta P. Andrzej Dziedzi-
na – Wiwer sprawdził czy rzeczywiście uczniowie pa-
miętają najważniejsze wydarzenia z życia Papieża.

Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nie tylko 
pierwszoklasistów. Po raz kolejny autorytet Jana Pawła 
II  jednoczy przyjaciół, a Święto Szkoły pozostanie we 
wspomnieniach jako spotkanie z dziećmi i dla dzieci. 
Pani dyrektor składa serdeczne podziękowania OSP w 
Szlachtowej za pomoc w organizacji uroczystości.

Tekst: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 
Szlachtowej

Foto: Joanna Dziubińska
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Z PLACU BUDOWY

TRANSGRANICZNE PIENIĄDZE
Jednym z wniosków złożonych przez Miasto Szczawnica 

w ramach naboru dotyczącego mikro projektów ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest wspólny 
mikro projekt z miastem Spiska Bela pt, „ Szczawnica i Spiska 
Bela wczoraj i dziś”.

Planowany do realizacji projekt ma na celu przybliżyć dzie-
dzictwo kulturowo - przyrodnicze zarówno mieszkańcom 
jak i odwiedzającym turystom. Publikacje książkowe, w tym 
przede wszystkim albumu dotyczącego Szczawnicy zawiera-
jącego przeszło 100 archiwalnych zdjęć przybliży szerokiej 
grupie odbiorców historię i dziedzictwo kulturowe pograni-
cza ze szczególnym uwzględnieniem obydwu partnerów pro-
jektu.

Do końca 2017 roku będzie wiadomo czy nasz wniosek 
przeszedł pozytywnie weryfikację.

Kolejnym projektem na który wniosek złożyliśmy w ramach 
naboru mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Sło-

wacja 2014-2020 jest projekt pn. „Cyfrowy podgląd miejsc o 
szczególnej wartości kulturowej i przyrodniczej Szczawnicy 
i Leśnicy jako narzędzie udostępniania, edukacji i promocji 
dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego obszaru pogranicza 

polsko - słowackiego”.
Szeroko pojęte dziedzictwo kultu-

rowo - przyrodnicze stanowi element 
podnoszący atrakcyjność tych terenów. 
Planowany do realizacji projekt ma 
na celu przybliżyć te atrakcje poprzez 
stworzenie e-usługi w postaci systemu 
wizualnego cyfrowego podglądu z wy-
korzystaniem technologii teleinforma-
tycznych , prezentujących poprzez spe-
cjalnie utworzoną stronę internetową 
oraz system kamer z bezprzewodową 
siecią promenady spacerowej, przystani 
flisackiej oraz samej Leśnicy.

Planowana wartość całkowita mi-
kroprojketu to 110 tys. euro, z czego 
przewidywany wkład własny 9,9 tys. 
euro.

Ostatnim mikroprojektem złożonym 
przez Miasto i Gminę Szczawnica w ra-
mach naboru ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozowoju Regionalnego 
Program Interreg V-A Polska - Słowacja 
2014-2020 jest projekt pn. „Turystyczne 
oznakowanie jako przykład współpracy 
na pograniczu polsko - słowackim”.

Celem tego projektu jak uzyska do-
finansowanie będzie dalsza udostęp-
nienie szerokiej grupie odbiorców dzie-
dzictwa kulturowo - przyrodniczego 
poprzez rozbudowę systemu oznakowa-
nia kierującego do najbardziej atrakcyj-
nych miejsc Szczawnicy i Leśnicy. 

Całkowita wartość wnioskowanego 
działania została oszacowana na 30 512 
euro, z czego wkład własny 2 617 euro.

Poniżej zdjęcia z już istniejącego sys-
temu informacji.
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