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  STYCZEŃ 2016

Na ostatniej Sesji Rady Miasta Szczawnica w 2015 roku 
został przyjęty budżet Miasta na kolejny 2016 rok. Po od-
czytaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunko-
wej oraz Komisji Rady Miasta oraz wystąpieniu Burmistrza 
Grzegorz Niezgody dokument został jednogłośnie przyjęty 
przez szczawnickich radnych. 

W swoim wystąpieniu Burmistrz Miasta przedstawił 
ogólne założenia przyjęte przy opracowaniu dokumentu 
i będące podstawą do podejmowania decyzji i dystrybucji 
środków pieniężnych w przyszłym roku. Zarówno planowa-
ne dochody jak i ich wydatkowanie jest oparte na środkach 
własnych pochodzących z należnych podatków i subwencji 
przekazywanych miasto. W projekcie budżetu na tym eta-
pie nie zostały zaplanowane jakiekolwiek przedsięwzięcia z 
udziałem środków zewnętrznych. Zgodnie z założeniami w 
ciągu roku budżetowego poprzez zmiany będą wprowadza-
ne dodatkowe inwestycje i przedsięwzięcia na które miasto 
pozyska środki. Konstrukcja budżetu określa dochody na 
poziomie 20 mln 725 tys. zł., a wydatki na poziomie 22 mln 
696 tys. zł.

Po realizacji w 2015 roku na terenie miasta i gminy du-
żych rekordowych pod względem finansowym inwestycji 
na które łącznie zostało przeznaczonych blisko 50 mln zł 
z uwzględnieniem kanalizacji sanitarnej realizowanej przez 
PPK, w przyszłym 2016 roku planowane inwestycje to 2 
mln 850 tys. zł.

W swoim wystąpieniu Burmistrz Miasta Grzegorz Nie-
zgoda podzielił planowane przedsięwzięcia na trzy grupy. 
Pierwszą najważniejszą pozycja inwestycyjną jest udział 
miasta w realizacji przez Powiat Nowotarski dalszej przebu-
dowy drogi Szczawnica – Jaworki. Zgodnie z decyzją Rady 
Miasta w Szczawnicy władze samorządowe zadeklarowały 
udział w projekcie wartym łącznie 5 mln zł i przeznaczyły 
jako wkład własny 1 mln 125 tys. zł. Pozostała część pocho-
dzić będzie z budżetu powiatu w kwocie 1 mln 125 tys. zł 
oraz z przyznanej dotacji w ramach tzw. programu przebu-
dowy dróg lokalnych.

Na drogi gminne ze środków własnych zostanie wydat-
kowanych 486 tys zł. Z ważniejszych przedsięwzięć które 
znalazły się w przyszłorocznym budżecie można wymienić 
: modernizację ul. Kowalczyk, modernizację obiektu mosto-
wego na ulicy Biała Woda w Jaworkach, modernizację ulic 
Bereśnik i Pod Sadami oraz Słona Młaka w Szlachtowej. 

W ramach dalszej rozbudowy sieci wodociągowej będzie 
w 2016 roku realizowana budowa sieci wodociągowej wraz 

z przepompownią w Szlachtowej z doprowadzeniem miej-
skiej wody do szkoły podstawowej.

W zakresie poprawy infrastruktury turystycznej w przy-
szłym roku planowane są dwa zadania. Budowa pomostu dla 
ruchu pieszego łączącego parking w Pieninach z promenadą 
spacerową oraz remont murów od przystani flisackiej w kie-
runku drogi powiatowej. 

Wydatki bieżące związane z pomocą społeczną, oświatą 
i wychowaniem, administracją oraz środkami związanymi z 
Miejskim Ośrodkiem Kultury zostały zaplanowane na po-
ziomie porównywalnym do wykonania w tych działach w 
roku 2015. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wy-
datkami bieżącymi która jest ważnym elementem finansów 
samorządowych wynosi 180 tys. zł. W swoim wystąpieniu 
Burmistrz akcentował potrzebę zwiększenia dochodów bie-
żących oraz szczególny nadzór nad wydatkami bieżącymi. 

BUDŻET NA ROK 2016 PRZYJĘTY !
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Co łączy Szczawnicę z chińskim siedmiotysięczni-
kami Kunlun i islandzkimi gejzerami? 

Poza pięknem krajobrazu również rzadko spotyka-
ne gdzie indziej warunki geologiczne.

Zacznijmy jednak od początku. W lipcu 2015 roku 
na zaproszenie szczawnickich władz samorządowych 
odpowiedzieli przedstawiciele Katedry Geologii 
Ogólnej i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. Podczas cyklu spotkań w Szczawnicy 
wypracowano model współpracy pomiędzy samorzą-
dem i uczelnią mający na celu utworzenie geoparku 
Pieniny. Ze strony AGH koordynatorem przedsię-
wzięcia został dr hab. inż. Marek Doktor – Kierownik 
Katedry Geologii Ogólnej i Geoturystyki, natomiast 
stronę szczawnicką reprezentuje Tomasz Moskalik – 
zastępca burmistrza.

Powołany zespół postawił sobie za zadanie utwo-
rzenie, a następnie wpisanie na listę UNESCO, geo-
parku obejmującego swoim obszarem przede wszyst-
kim wschodnią część Pienińskiego Pasa Skałkowego, 
ale również sąsiadujące tereny pogranicza polsko-słowackiego.

Geopark jest pewnym obszarem, na którym znaleźć można uni-
katowe obiekty geologiczne. Najczęściej jednak te formy ochronne 
łączą walory geologiczne, historyczne i kulturowe. Nie należy tym 
samym mylić geoparku z formą ochrony przyrodniczej – mówi To-
masz Moskalik –Podstawowym celem ich tworzenia jest ochrona 
stanowisk geologicznych, takich jak gołoborza, skał magmowe, 
ostańce, sztolnie, ukierunkowana na edukację. Naszym celem jest 
sporządzenie spójnej koncepcji utworzenia nowej atrakcji tury-
stycznej w rejonie Pienin. Chcemy aby tereny niezurbanizowane 
w naszej gminie kojarzone były nie tylko z siecią szlaków pieszych 
i rowerowych ale również z historią i spuścizną tego miejsca oraz 
ludzi je zamieszkujących. A mamy czym się chwalić.

Większość turystów odwiedzających Szczawnicę nie ma pojęcia 
o tym, że Bryjarka jest skałą wulkaniczną, nie wie w jaki sposób 
powstają wody mineralne, nie przypuszcza nawet, że podziwiając 

Wodospad Zaskalnik może uczyć się o powstawaniu osadów fli-
szowych i z pewnością zdziwi się, gdy dowie się, że w Pieninach 
wydobywano rudy metali, w tym złoto. Rzadko kto ma świadomość, 
że mijając Szlachtową można zauważyć Grupę Skałek Wapiennych 
zbudowanych z czerwonych wapieni bulastych, specyficzne skałki 
Dziad i Baba, w Wąwozie Homole zauważyć można praktycznie 
cały przekrój geologiczny obszaru, a w Rezerwacie Biała Woda 
znaleźć można unikatowe wapienie krynoidowe i bazaltową skałę. 
Wysokie Skałki, Zaskalskie, Bodnarówka –wszystko to są tereny 
o wartości światowej. - podkreśla burmistrz Grzegorz Niezgoda. 
W ramach współpracy z AGH chcemy przygotować szereg publi-
kacji, oznaczyć te miejsca w taki sposób, by zrobić spójną ofertę 
turystyczną oraz przygotować koncepcję centrum edukacyjnego, 
gdzie dorośli i dzieci będą mogli zaznajomić się z atrakcjami rejo-
nu: poprzez szereg wystaw multimedialnych, ścieżek edukacyjnych 
czynnie poznawać i uczyć się: podróżować w głąb Ziemi, płukać 

złoto, wydobywać amonity, zajrzeć do tradycyjnej 
góralskiej chaty, przygotować tradycyjną potrawę 
na wodzie mineralnej, popływać w jurajskim morzu 
czy wybrać się, wzorem pierwszych eksploratorów 
gór, na poszukiwanie kamieni szlachetnych i półsz-
lachetnych. – dodaje Grzegorz Niezgoda. 

Ostatecznie sformalizowanie współpracy nastąpi-
ło 16 grudnia 2015r. Porozumienie ustalające zakres 
działań podpisane zostało przez rektora AGH profe-
sora dr hab. inż. Tadeusza Słomkę oraz burmistrza 
Grzegorza Niezgodę. Panowie zobowiązali się, że 
dołożą wszelkich starań do opracowania dokumen-
tacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrz-
ne, pozyskania partnerów oraz wpisania Geoparku 
Pieniny na międzynarodową listę geoparków UNE-
SCO, na której już widnieją najbardziej atrakcyjne 
geologicznie i turystycznie geoparki z całego świata, 
takie, jak właśnie przywołane wcześniej islandzki 
Kalta Geopark, czy też Mount Kunlun Geopark w 
Chinach.

Co łączy Szczawnicę z chińskim siedmiotysięcznikami 
Kunlun i islandzkimi gejzerami?
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Zakończono przebudowę kanalizacji sanitarnej  
w ulicy Szlachtowskiej

W ostatnim tygodniu zakończy-
ły się prace związane z przebudo-
wą kanalizacji sanitarnej w ulicy 
Szlachtowskiej i odtworzeniem 
nawierzchni. W ocenie Burmistrza 
Szczawnicy było to najtrudniejsze 
zadanie realizowane w bieżącym 
roku na terenie miasta i gminy.

Możliwe rozwiązania związane 
z tymczasowym ruchem drogo-
wym, zastosowane objazdy oraz 
konieczność realizacji tego przed-
sięwzięcia po sezonie turystycznym 
to czynniki, które wpływają na taką 
oceną. Część prac była prowadzo-
na przy dwukierunkowym ruchu i 
częściowym zajęciu jezdni, ale w 
większości ruch jednokierunkowy 
był skierowany na równoległą bie-
gnącą drugim brzegiem Grajcarka 
ulicę Samorody. 

Zadanie zostało wykonane w 
ramach rozbudowy kanalizacji sa-
nitarnej w Szczawnicy i budowy 
nowej kanalizacji na Jaworkach i Szlachtowej, a jego wykonawcą 
była firma Astex. Wartość prac po przeprowadzonym postępowa-
niu przetargowym to 4 mln 300 tys. zł.

Odcinek kanalizacji w ulicy Szlachtowskiej musiał zostać 
przebudowany, aby zaistniała możliwość podłączenia nowej ka-
nalizacji z Jaworek i ze Szlachtowej do oczyszczalni ścieków na 
Piaskach. Była to końcówka starej sieci kanalizacyjnej o niewiel-
kich przekrojach, a brak jej przebudowy skutkowałby przelewami 

ścieków. Zadanie bardzo trudne ze względu na głębokie wykopy i 
bardzo wąskie w tym miejscu odcinki drogi powiatowej. Od mo-
stu Św. Jana do budynku OHP po realizacji kanalizacji wykonana 
została nowa nawierzchnia asfaltowa na całej szerokości. Ruch 
samochodów został puszczony na ulicę Szlachtowską jednakże 
procedury związane z odbiorem tej inwestycji jeszcze nie zostały 
zakończone i możliwe, że firma Astex będzie jeszcze w kilku miej-
scach musiała poprawić chociażby wjazdy na posesje prywatne  
   – mówi Burmistrz Grzegorz Niezgoda.

6 grudnia, 
jak co roku, 

Święty  Mikołaj 
zapalił światełka 

na choince 
miejskiej 

przy DT Halka, 
wprowadzając 

nasze miasto 
w okres 

świąteczno
-noworoczny.
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Gazyfikacja pienińskiego kurortu oraz okolicznych gmin 
była przedmiotem zainteresowania wielu kadencji samorządo-
wych. Pierwsze plany zgazyfikowania Szczawnicy, Krościenka i 
Czorsztyna pojawiły się już w 1997 r., kiedy to wykonano kon-
cepcję gazyfikacji rejonu oraz przygotowano założenia tech-
niczno – ekonomiczne przedsięwzięcia. Niestety ze względu na 
wysoki koszt projektu nie udało się wówczas przekonać inwesto-
rów do realizacji tego istotnego dla mieszkańców zamierzenia. 
Nadzieja na wykorzystanie gazu ziemnego, jako wygodnego no-
śnika energii pojawiła się ponownie w 2007 roku, kiedy to obec-
ny Burmistrz - Grzegorz Niezgoda powrócił do podjętego kilka 
lat wcześniej, tematu budowy gazociągu w uzdrowisku. Inten-
sywne działania w zakresie pozyskania inwestora, zaangażowa-
nie samorządu, liczne uzgodnienia, jakie miały miejsce na prze-
strzeni minionych 8 lat sprawiły, iż obecnie wniosek w sprawie 
gazyfikacji Szczawnicy znajduje się wspólnie z 10 innymi wnio-
skami na Liście Projektów Strategicznych dla sektora energetyki 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020.

We wtorek, 29 grudnia br., w sali posiedzeń szczawnickiego 
magistratu odbyło się spotkanie dotyczące projektu „Gazyfikacja 
Szczawnicy i gmin ościennych z doprowadzeniem gazociągu od 
strony Słopnic”.

W spotkaniu zorganizowanym przez włodarza szczawnickiego 
kurortu - Grzegorza Niezgodę uczestniczyli przedstawiciele gmin 
znajdujących się na trasie projektowanego gazociągu: Wójt Gmi-
ny Kamienica – Władysław Sadowski, Wójt Gminy Łącko – Jan 
Dziedzina wraz z Przewodniczącą Rady - Bernadettą Wąchała-
-Gawełek, Wicewójt Gminy Krościenko n/D - Ryszard Wojtaro-
wicz oraz przedstawiciele szczawnickich władz samorządowych, 
liczni reprezentanci inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Od-
dział w Tarnowie, a także zaangażowany w sprawę gazyfikacji 
uzdrowiska lokalny przedsiębiorca - Adam Wolfram oraz media.

Na wstępie spotkania Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacji tar-
nowskiego oddziału PSG – Mariusz Konieczny, przybliżył ze-
branym dane dotyczące utworzonej w 2013 roku Polskiej Spółki 
Gazownictwa z siedzibą w Warszawie, która powstała w wyni-
ku konsolidacji sześciu dotychczas niezależnie funkcjonujących 
spółek gazownictwa (tj. dolnośląskiej, 
górnośląskiej, karpackiej, mazowiec-
kiej, pomorskiej oraz wielkopolskiej). 
Dyrektor zaznaczył, iż kluczowym 
zadaniem spółki pełniącej funkcję kra-
jowego operatora systemu dystrybu-
cyjnego, jest niezawodny i bezpieczny 
transport paliw gazowych siecią dys-
trybucyjną na terenie całego kraju bez-
pośrednio do odbiorców końcowych 
oraz sieci innych operatorów lokal-
nych. Ponadto podkreślił, iż poprzez 
sieć gazociągów o długości ok. 170 
tys. km, PSG dostarcza paliwo gazowe 
do ponad 6,8 mln odbiorców końco-
wych, na rzecz których dystrybuowa-
ne jest  ponad 10 mld m3 gazu rocznie. 
Oddział w Tarnowie swoją działalno-
ścią obejmuje najbardziej zgazyfiko-
wany rejon kraju a mianowicie wo-
jewództwa południowo-wschodniej 
Polski tj. małopolskie, podkarpackie, 
świętokrzyskie i lubelskie i posiada 

około 66,3 tys. km gazociągów.
Następnie w przygotowanej prezentacji multimedialnej 

szczegółowo zaprezentowany został projekt gazyfikacji rejonu 
Szczawnicy, który zakłada wykonanie gazociągu o łącznej dłu-
gości 73,07 km, prowadzącego ze Słopnic poprzez Kamienicę, 
Łącko, Ochotnicę Dolną, Krościenko n/D do Szczawnicy. War-
tość projektu oszacowana została na kwotę blisko 31,5 mln zło-
tych netto, z czego oczekiwane dofinansowanie, pozwalające 
na uzyskanie przez spółkę zakładanego efektu ekonomicznego, 
musi wynieść 18 mln złotych, biorąc pod uwagę, iż podatek od 
nieruchomości wynosić będzie blisko 590 000 złotych rocznie. 

Realizacja projektu z uwagi na zakres rzeczowy i możliwości 
pozyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę, podzielona zosta-
nie na cztery etapy:

I etap obejmować będzie budowę 13,5 km gazociągu wysokie-
go ciśnienia od stacji gazowej - Słopnice do miejscowości Zblu-
dza, gdzie ponadto powstanie stacja redukująca ciśnienie, 

II etap dotyczyć będzie budowy 30,1 km gazociągu rozdziel-
czego - średniego ciśnienia,

III etap odnosić się będzie do wykonania na terenie Szczawnicy 
około 17,1 km sieci gazowej wraz z przyłączami  dla odbiorców 
II grupy przyłączeniowej czyli dla odbiorców, których pobór jest 
większy od 10m3/godz.

IV etap docelowo obejmować będzie zaledwie 12,4 km odci-
nek gazociągu średniego ciśnienia (przy planowanym pierwotnie 
odcinku 30km) na terenie gmin zlokalizowanych na  trasie projek-
towanej inwestycji, wiąże się to z brakiem zgody mieszkańców na 
wejście inwestora w teren.  

Projekt gazyfikacji gmin pienińskich oraz innych gmin przez 
które poprowadzony zostanie projektowany gazociąg wiąże 
się również z pewnym ryzykiem i zagrożeniem w zakresie re-
alizacji przedsięwzięcia. Wśród czynników ryzyka nie sposób 
nie wymienić trudnych warunków terenowych, w których re-
alizowana będzie inwestycja, spadku popytu na usługi dystry-
bucyjne czy też upadłości i likwidacji głównego wykonawcy. 
Jednak najistotniejszym czynnikiem, wiążącym się z wysokim 
zagrożeniem jest niekorzystna interpretacja przez Instytut Nafty  

Czy do szczawnickich domów popłynie gaz?
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i Gazownictwa pojęcia „rozpoczęcia robót budowlanych”.    
Na chwilę obecną PSG Oddział Tarnów dysponuje kompletną 
dokumentacją budowlaną i wykonawczą wraz z wydanymi 20 
pozwoleniami na budowę, z których najwcześniejsze datowa-
ne zostało we wrześniu 2011 r. Spółka aby utrzymać ważność 
wydanych decyzji zgłosiła do właściwych miejscowo Inspekto-
rów Nadzoru Budowlanego przystąpienie do rozpoczęcia robót 
dla 10 uzyskanych pozwoleń. (przyp. red. ważność pozwolenia 
na budowę wynosi 3 lata)  W związku z powyższym pobrane 
zostały dzienniki budowy dla 10 posiadanych pozwoleń na bu-
dowę, co zgodnie z prawem budowlanym jest równoznaczne z 
rozpoczęciem robót i tym samym może doprowadzić do zdys-
kwalifikowania projektu, albowiem jednostki wdrażające często 
wyrażają stanowisko, że beneficjent rozpoczynający prace bez 
uprzedniego przyznania dofinansowania nie potrzebuje środków 
finansowych na realizację zadania i tym samym odrzucają projekt. 
Ze względu na zaistniałą sytuację Polska Spółka Gazownictwa 
Oddział w Tarnowie, przed złożeniem wniosku, zwróci się do 
krakowskiego Instytutu Nafty i Gazownictwa z prośbą o przed-

stawienie opinii prawnej i korzystną interpretację w/w pojęcia. 
Burmistrz Szczawnicy zadeklarował, że równolegle do pisma 
PSG, włodarze gmin objętych  projektem wystąpią do Instytutu 
Nafty i Gazownictwa z wnioskiem o korzystną interpretację poję-
cia na rzecz inwestora.

„Gazyfikacja jest szansą na czyste powietrze, co ma szcze-
gólne znaczenie w przypadku Szczawnicy – uzdrowiska. Ogra-
niczenie emisji gazów cieplarnianych na obszarze Szczawnicy, a 
także wskazywanie instrumentów, które wspomogą mieszkańców 
w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną stanowić będą w 
najbliższych latach jedno z istotnych zadań lokalnego samorządu” 
– mówił Burmistrz Niezgoda. 

W przypadku uzyskania korzystnej dla inwestora interpretacji 
pojęcia „rozpoczęcia robót budowlanych” spółka mogłaby przy-
stąpić do budowy gazociągu w czerwcu 2016 r.  najdalej w lip-
cu, sierpniu co uzależnione jest m.in. od czasu trwania procedury 
przetargowej. Przewidywany termin zakończenia inwestycji okre-
ślony został na rok 2020.

Uchwały z XV zwyczajnej sesji – 23 grudnia 2015 roku.

Nr XV/107/2015 w sprawie zaopiniowania projektu pla-
nu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zaskalskie - Bodna-
rówka”,

Nr XV/108/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta 
i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetragowym, 

Nr XV/109/2015 w sprawie zbycia w trybie bezprze-
targowym działki stanowiącej własność Miasta i Gminy 
Szczawnica, 

Nr XV/110/2015 w sprawie wyrażenia woli objęcia 
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki 
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w No-
wym Targu,

Nr XV/111/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XIV/105/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 li-
stopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej, 

Nr XV/112/2015 w sprawie określenia wzorów deklaracji 
na podatek od nieruchomości, 

Nr XV/113/2015 w sprawie określenia wzoru formularza 

informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 
osób fizycznych,

Nr XV/114/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXIII/191/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa-
nej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze 
Miasta i Gminy Szczawnica. 

Uchwały z XVI zwyczajnej sesji – 30 grudnia 2015 roku.

Nr XVI/115/2015 w sprawie zmian w budżecie i uchwale 
budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2015, 

Nr XVI/116/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Miasta  i Gminy Szczawnica, 

Nr XVI/117/2015 - Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy 
Szczawnica na rok 2016, 

Nr XVI/118/2015 w sprawie Wieloletniej prognozy Fi-
nansowej Miasta i Gminy Szczawnica,

Nr XVI/119/2015 w sprawie ustalenia wysokości diet dla 
sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie 
kraju.  

Szczawnica, 30 grudnia  2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informu-
je, że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Mia-
sta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na 
stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 
30 grudnia 2015 r. do 20 stycznia 2016   wywieszono 
wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i 
Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
- działkę ewid. nr 428/1 o powierzchni 0.2571 ha po-

łożonej w Szlachtowej przy ul. Sielskiej z przeznacze-
niem na cele rolnicze oraz posadowienie tymczasiowe-

go garażu na okres 3 lat
- część działki ewid. nr 1220/15 o powierzchni 

0.0036 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej 
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności go-
spodarczej w kiosku handlowym zlokalizowanym na 
działce na okres 3 lat

2.sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz 
wnioskodawcy:

- działki ewid. zmod. Nr 5267/11 o powierzchni 
0.0045 ha z obrębu 1 położonej w Szczawnicy przy ul. 
Szlachtowskiej.
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Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, 
że zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Po-
wiatem Nowotarskim a Miastem i Gminą Szczawnica, 
powstał w naszym mieście punkt bezpłatnej pomocy 
prawnej. 

Pomoc ta udzielana będzie na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2015 r. poz. 1255)  
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 
1000 -1400 w budynku remizy OSP przy ul. Szalaya 84. 
(Dawna siedziba Straży Miejskiej) 

Lp.
OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA 

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

DOKUMENTY WYMAGANE DO OTRZYMANIA  
PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE NIEODPŁATNEJ 

POMOCY PRAWNEJ

1.

Osoby,którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy praw-
nej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej 
i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o 
zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

•	 Oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świad-
czenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o 
udzieleniu świadczenia z  pomocy społecznej

•	 Pisemne oświadczenie osoby uprawnionej  o nie 
wydaniu wobec niej decyzji o zwrocie nienależ-
nie pobranego świadczenia złożone udzielającemu 
nieodpłatnej pomocy prawnej

2.  Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny  Ważna Karta Dużej Rodziny

3.  Kombatanci
 Zaświadczenie  wynikające z ustawy  z dnia 24 stycznia 
1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

4.  Weterani
 Ważna legitymacja weterana lub legitymacja weterana po-
szkodowanego wynikające  z  ustawy z dnia 19 sierpnia 
2011r. o weteranach działań poza granicami państwa

5.  Osoby, które nie ukończyły 26 lat  Dokument stwierdzający tożsamość

6.  Osoby, które ukończyły 65 lat  Dokument stwierdzający tożsamość

7.
 Osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, 
katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się 
w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty

 Pisemne oświadczenie osoby uprawnionej o występowaniu 
co najmniej jednej z  okoliczności uzasadniającej otrzyma-
nie nieodpłatnej pomocy prawnej złożone udzielającemu 
nieodpłatnej pomocy prawnej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
UDZIELANA JEST W ZAKRESIE: 

 
- spraw karnych 
- spraw cywilnych   
- spraw rodzinnych  
- spraw administracyjnych 
- ubezpieczenia społecznego 
- prawa pracy  
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospo-
darczej  
- spraw podatkowych z wyłączeniem spraw podatko-
wych związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej

INFORMACJA O ZASADACH UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

BAZPŁATNA  INFORMACJA  PRAWNA
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W ramach programu „Poprawa jakości powietrza Kawka – li-
kwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energe-
tycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” w 
dniu 30 listopada br. został złożony przez Miasto i Gminę Szczaw-
nica projekt o pozyskanie dofinansowania dla gospodarstw domo-
wych na wymianę kotłów oraz na montaż pomp ciepła.

W ramach przedsięwzięcia, mającego na celu poprawę jakości 
powietrza, planowana jest wymiana 430 pieców opalanych stałym 
paliwem. Z informacji zebranych od zainteresowanych projektem 
mieszkańców 25% z nich chce zamontować piece na biomasę, a 
pozostali zadeklarowali wymianę na źródła ciepła węglowe speł-
niające wymogi określone ustawą. W ramach projektu planowany 
jest również montaż 150 szt. instalacji pomp ciepła oraz kampania 
edukacyjna wśród społeczeństwa w ramach, której przygotowa-
ne zostaną materiały informacyjne dla mieszkańców. W kampanii 
informacyjnej planowane są prelekcje na zebraniach z mieszkań-
cami, informacje w lokalnych portalach internetowych i w prasie 
lokalnej. Ciekawym rozwiązaniem będzie zakupienie w ramach 
projektu przez samorząd miasta aparatury do kontroli rodzaju sto-
sowanych paliw i pomiaru emisji oraz utworzenie bazy danych 
dotyczącej źródeł ciepła.

Wniosek został złożony w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska w Krakowie, a wysokość planowanej do pozyskania 
dotacji oszacowana została na poziomie 2 mln 120 tys. zł. Ze środ-
ków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska planowaną do 
pozyskania jest kwota 6 mln 560 tys. zł. Pozostałe 40% stanowi 
wkład własny będący po stronie uczestników projektu. Całkowita 
wartość przedsięwzięcia zamknęłaby się kwotą 14 mln zł.

Jeszcze do niedawna byliśmy wyłączeni z możliwości pozy-
skania dla miasta środków z programu Kawka. W opracowaniu 
z 2013 roku dotyczącym Województwa Małopolskiego w zakresie 
programu naprawczego związanego z niską emisją, nasza gmina 
nie została ujęta. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzo-
na aktualizacja tego dokumentu, którą udało się wynegocjować  
z Marszałkiem Województwa i dzięki temu mogliśmy obecnie zło-
żyć wniosek aplikacyjny. W przypadku pozyskania środków finan-
sowych w kolejnych etapach będziemy zmuszeni przejść podobną 
drogę jak w 2008 roku w przypadku „Solarnej Szczawnicy”, czyli 
przede wszystkim zgromadzić wkład własny – Grzegorz Niezgoda 
– Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.

Z życzeniami w szczawnickim magistracie
Pielęgnując tradycję świątecznych spotkań Burmistrz Szczawnicy – Grzegorz Niezgoda oraz przedstawiciele władz miasta przyjmo-

wali w okresie przedświątecznym życzenia od dzieci i młodzieży z miejscowych szkół i przedszkoli, a także od Zespołu Pieśni i Tańca 
JUHASY, Warsztatów Terapii Zajęciowej PERŁA, od młodzieży ze świetlicy profilaktycznej działającej na os. Połoniny a także od 
przedstawicieli Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku n/D.

Przygotowane na tę okazję krótkie programy artystyczne: kolędy, pastorałki i wiersze o tematyce świątecznej, wprowadziły radosny 
nastrój płynący z nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

BĘDZIE CZYSTRZE POWIETRZE czyli PROGRAM KAWKA
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Zakończone zostały prace związane z 
przebudową mostu na potoku Grajcarek łą-
czącego ulicę Zawodzie z centrum miasta. 
Zadanie finansowane z budżetu państwa na 
które już w lutym tego roku zostały przy-
znane środki z rezerwy na usuwanie skut-
ków klęsk żywiołowych. 

Most na Zawodziu został zniszczony 
przez powódź w 2014 roku, a sporządzo-
na wówczas ekspertyza wykluczyła moż-
liwość przebudowy lub remontu mostu i 
zawierała jedynie wytyczne, po spełnieniu 
których będzie możliwe tymczasowe awa-
ryjne korzystanie z przeprawy do czasu 
wykonania nowego obiektu mostowego. 
Wówczas wykonano tymczasową przepra-
wę mostowej o tonażu do 3,5 t. W istnieją-
cej lokalizacji został wykonany nowy most 
żelbetowy w konstrukcji sprężonej. Nowy 
obiekt nie posiada podpory pośredniej w 
korycie rzeki Grajcarek co dotychczas sta-
nowiło poważne zagrożenie powodziowe 
dla dotychczasowego obiektu. Część jezd-

na mostu jest szerokości 5,5 m, a dodatko-
wo po obydwu stronach jezdni wykonane 
zostały bezpieczniki dla ruchu pieszego. 
Nowy obiekt pozwoli na dwukierunkowe 
wykorzystywanie dla ruchu samochodów 
i usprawni dotychczasowy ruch samocho-
dowy ulicy Zawodzie która również będzie 
przebudowana na odcinku bezpośredniej 
korony zjazdu.

Inwestycja została wykonana przez 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mo-
stowych z Nowego Targu.

Inwestycja została zrealizowana w okre-
sie ostatnich trzech miesięcy po sezonie tu-
rystycznym. Nowy most jest udostępniony 
dla ruchu samochodowego i nie obowią-
zuje już objazd przez ścieżkę pieszo-rowe-
rową. W tym roku zrealizowaliśmy dwa 
ważne obiekty mostowe – jeden na drodze 
powiatowej w Malinowie, oraz most na 
ulicę Zawodzie. Jeszcze jest wykonywany 
most w Jaworkach  – Grzegorz Niezgoda 
– Burmistrz Miasta i Gminy.

Zakończyły się już prace przy realizacji rozbudowy i remon-
tu murów bulwarowych wzdłuż potoku Grajcarek. W ostatnich 
dniach została przeprowadzona procedura odbioru prac.

Środki finansowe na realizację zadania w kwocie 3 mln 500 
tys. zł pochodziły z budżetu państwa i zostały poprzez RZGW 
przekazane na rzecz Szczawnicy. Przekazana kwota pokrywa w 
100 % koszty przedsięwzięcia które należy do zadań Rejonowe-
go Zarządu Gospodarki Wodnej jako instytucji państwowej a było 
realizowane w całości przez samorząd Szczawnicy. Na podstawie 
wzajemnych uzgodnień w 2011 roku Burmistrz Miasta i Gminy 
przygotował dokumentację techniczną z pozwoleniem na budo-
wę na którą zostały zresztą odpowiednio wcześniej zabezpieczo-
ne środki w budżecie miasta. Po wielomiesięcznych perypetiach 
związanych z uzgodnieniem projektu ostatecznie w listopadzie  
2014 roku zostało wydane pozwolenie na budowę.

Planowana inwestycja polegała na modernizacji już istniejącej 
zabudowy potoku, a dodatkowo zostały wykonane: opaska brze-
gowa z koszy siatkowo kamiennych na fundamencie z gabionów 
stalowych podtrzymująca osuwisko, oraz bystrza kaskadowe z 
przepławkami w celu zmniejszenia spadku dna i prędkości prze-
pływu wody, a w efekcie zmniejszenia erozji murów oraz ich za-
bezpieczenia poprzez nadbudowę betonowymi elementami.

- Ryzyko jakie podjęliśmy w związku z realizacją tej inwestycji 
opłacało się. Teraz po zakończeniu możemy z ulgą odetchnąć. W 
wielu momentach – czy to przygotowując dokumentację nie wie-
dząc czy dostaniemy środki, uzgadniając dokumenty z RZGW szu-
kając wyjścia w jaki sposób to my możemy być inwestorem czy 
wreszcie zabiegając o środki wydawało się że ta inwestycja nie 
zaistnieje. Na dzień dzisiejszy mury są zabezpieczone ale również 
koryto Grajcarka zostało uporządkowane.  – Grzegorz Niezgoda 
– Burmistrz Miasta i Gminy.

NOWY  MOST  NA  GRAJCARKU

WZDŁUŻ GRAJCARKA CORAZ ŁADNIEJ


