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CZERWIEC 2007

1. Bus do Jaworek z Centrum Szczawnicy o 21.00
W związku z licznymi apelami zarówno mieszkańców Szczaw-

nicy jak i przybywających do niej gości w sprawie środka trans-
portu w godzinach wieczornych w stronę Jaworek informujemy, 
iż z dniem 28 maja uruchomiona zostanie regularna linia 
przewozowa z Centrum Szczawnicy o godz. 21.30 do Jawo-
rek i z powrotem.  Przewoźnicy obsługujący tą trasę wyrazili 
zgodę na miesięczny – próbny okres funkcjonowania takiego 
rozwiązania komunikacyjnego, czyli do 30 czerwca 2007r. W tym 
czasie proszą o sugestie i propozycje odnośnie godziny odjazdu 
z Centrum Szczawnicy, by optymalnie dostosować rozkład jazdy 
do potrzeb klientów. Informację prosimy kierować bezpośrednio 
do Przewoźników jak również do Urzędu Miasta pok. nr 6. Jeżeli 
mieszkańcy i goście podczas tego miesiąca będą korzystać z tego 
rozwiązania, przewoźnicy postarają się uruchomić regularną linię 
na dłuższy okres czasu. 

2. Burmistrzowie i Wójtowie całej Małopolski w Szczaw-
nicy

Przez cały tydzień w dniach 14-18.05.2007 Szczawnica gościła 
na swym terenie wszystkich burmistrzów i wójtów Województwa 
Małopolskiego. Powodem spotkania Włodarzy Gmin i Miast z 
całego województwa było szkolenie zorganizowane przez prezesa 
Regionalnej Izby Obrachunkowej Janusza Kota. Problematyka 
szkolenia dotyczyła głównie gospodarki finansowej jednostki 
samorządu terytorialnego, odpowiedzialności za rachunkowość, 
jawności i przejrzystości finansów publicznych oraz zadań i 
kompetencji organów sprawujących nadzór nad jednostkami 
samorządu terytorialnego. W pierwszym dniu szkolenia wszyst-
kich zaproszonych gości powitał Burmistrz Szczawnicy Grzegorz 
Niezgoda oraz Starosta Nowotarski Krzysztof Faber. 

Pobyt w Szczawnicy gospodarzy innych miast i gmin to 
doskonała okazja nie tylko do zdobycia wiedzy w zakresie 
finansów publicznych ale również do nawiązania partnerstwa 
i  współpracy. 

3. Pitoniakówka uruchomiona
Skutkiem porozumienia jakie zawarli Burmistrz Miasta 

Szczawnica Grzegorz Niezgoda oraz Prezes Przedsiębiorstwa 
Uzdrowiskowego Szczawnica Antoni Sławik jest ponowne 
uruchomienie źródła Pitoniakówka. Lecznicze oraz smakowe 
walory tej wody doceniają nie tylko mieszkańcy Szczawnicy, ale 
również goście odwiedzający nasze miasto. Woda, jak poprzednio 
nie jest źródłem zysku a jest ogólnie dostępna dla mieszkańców 
i turystów.  

4. Kwatery z tabliczką Urzędu Miasta
Już początkiem czerwca do wszystkich mieszkańców mających 

zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie wynajmu 
pokoi trafi pismo z informacją o sposobie odbierania tabliczek 
do oznaczenia swoich budynków. Umieszczenie takiej tabliczki 
– z herbem Miasta Szczawnica oraz informacją o okresie pro-
wadzenia działalności – upewni turystów o jakości i legalności 
prowadzonych usług a Urzędowi Miasta wskaże podmioty 
prowadzące działalność niezgodnie z prawem. Ma to również 
związek z zaplanowanymi kontrolami, które dzięki oznakowaniu 
zarejestrowanych kwater pomogą zlikwidować szarą strefę w 
dziedzinie wynajmu pokoi. 

5. Szczawnica ekologicznym miastem
Działania podjęte przez władze miasta na rzecz ekologii w 

mieście to m.in. pozyskanie funduszy na baterie słoneczne dla 
mieszkańców Szczawnicy jak i doprowadzenie do miasta gazu 
służącego jako główne źródło ogrzewania. Pierwsze rozwiąza-
nie finansowane byłoby z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i  jako że osoby indywidualne nie mogą otrzymać 
wsparcia finansowego z tego źródła z powodu niskiego efektu 
ekonomicznego, dlatego Miasto wystąpi z jednym wspólnym 
projektem na pozyskanie tych funduszy. Budowa sieci gazowej 
na terenie Szczawnicy zależy zaś od największych podmiotów 
gospodarczych działających w mieście, gdyż dopiero ich zgoda na 
przyłącz zagwarantuje wykonawcy sieci korzyść ekonomiczną. 

6. Grupa interwencyjna
Od 10 maja na terenie Szczawnicy pracuje grupa 5 pracowników 

zatrudnionych w ramach prac Interwencyjnych. Jest to wspólne 
przedsięwzięcie finansowane po połowie przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Nowym Targu oraz Urząd Miasta w Szczawnicy. Pra-
cownicy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi szczawnickiego 
MZGK i w jego strukturach wykonują drobne prace remontowo 
– porządkowe na terenie Miasta. 

inf. przygotował sekretarz miasta   Tomasz Hurkała

Szczawnica, 24.05.2007 r.

Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, że na tablicach 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Szczawnica przy ul. Sza-
laya 103 w terminie od 28.05.2007r. do 18.06.2007 wywieszono 
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczawnica 
przeznaczonych do :

I. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat :
1. pomieszczenie garażowe o powierzchni 38,25 m2 w budynku 

przy ul. Zawodzie 19c w Szczawnicy,
2. działek ewid. nr 56 i 58 o powierzchni 0.4698 ha z obrębu 

Czarna Woda na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

II.  sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warun-
ków zagospodarowania działki przyległej stanowiacej własność 
wnioskodawcy :

1.  działki ewid. zmod. nr  1220/50 o powierzchni 0.0182 ha 
położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej /w sąsiedztwie placu 
targowego, skarpa od strony PKL/. 

  
III. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres  1 roku :
1. działki  ewid. zmod. nr  1118/2 o powierzchni 0.0291 ha 

położonej w Szczawnicy przy ul. Nad Grajcarkiem na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy. 

IV. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 
16.11.2009 r. :

1. działek ewid. zmod. nr 528/24 i 528/11 o powierzchni 0.0044 
ha położonych w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej / przy parkingu 
w Pieninach/, na których znajduje się kiosk wnioskodawcy.

JP/JG



2

Uchwały z VII sesji Rady Miasta Szczawnica 
z dn. 13 kwietnia 2007:

                                           
Uchwała Nr VIII/40/07 

w sprawie zmian w Uchwale Nr VII/32/07 w sprawie 
poręczenia pożyczki dla Podhalańskiego Przedsiębior-
stwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu, 
udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w kwocie 18.023,8 tys. złotych, w 
związku z realizacją przedsięwzięcia  pn. „Oczyszczanie 
ścieków na Podhalu”. 

§   �
Dokonuje się zmiany w § 1 ust. 1 Uchwały Nr VII/32/07 Rady 

Miasta Szczawnica, poprzez skreślenie zapisu w brzmieniu 
„1 229 515,98 złotych” i wprowadzenie w jego miejsce zapisu 
w brzmieniu:  „1 299 515,98 złotych”.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

    Uchwała Nr VIII/41/2007
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Szczaw-

nica na rok 2007 Nr VII/35/2007 Rady Miasta Szczawnica 
z dnia 22 marca 2007 r

§ 1
Dokonuje się zmiany Prognozy Kwoty Długu Miasta Szczaw-

nica na lata 2007 – 2020 ujętej w  załącznikach Nr 11a, 11b, 11c, 
które - po aktualizacji - przyjmują oznaczenie załączników:  
1a, 1b, 1c do niniejszej uchwały.

§ 2
 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mało-
polskiego. 

Informacja do uchwał podjętych na VIII, nadzwyczajnej 
sesji Rady Miasta w dniu 13 kwietnia 2007 roku.

Uchwała Nr VIII/40/07
Zmiana dokonana uchwałą dotyczy korekty kwoty, do której 
poręczenia Rada Miasta upoważniła Burmistrza Uchwałą Nr 
VII/32/07 z dnia 22 marca 2007 roku. Korekta ma charakter 
techniczny, ponieważ właściwa kwota została ujęta w przy-
jętym przez Radę „harmonogramie spłat rat kapitałowych i 
odsetkowych  w wysokości odpowiadającej udziałowi Miasta 
Szczawnica w poręczeniu pożyczki dla PPK sp. z o.o. udzie-
lonej przez NFOŚiGW.

Uchwała Nr VIII/41/07
Uchwała jest konsekwencją Uchwały Nr VIII/40/07 i wprowadza 
wynikającą z tej Uchwały zmianę wskaźnika procentowego za-
dłużenia, wynikającego z kwoty długu w stosunku rocznym.

Uchwały IX sesji Rady Miasta Szczawnica, 
z dn. 27 kwietnia 2007r.

Uchwała Nr IX/42/07
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finan-

sowego Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Szczawnicy za 
rok 2006.

§  �
Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Szczawnicy za rok 2006, które za-
wiera:

1. Bilans za rok 2006 – stanowiący załącznik nr 1 do uchwa-
ły.

2. Rachunek zysków i strat  2006 rok – stanowiący załącznik 
nr 2 do uchwały.

3. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego 
- stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały. 

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

        Uchwała Nr IX/43/07
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finanso-

wego Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczawnicy 
za rok 2006.

§  �
Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Miejskiego 

Ośrodka Kultury i Sportu w Szczawnicy za rok 2006, które 
zawiera:

1. Bilans za rok 2006 – stanowiący załącznik nr 1 do uchwa-
ły.

2. Rachunek zysków i strat 2006 rok  – stanowiący załącznik 
nr 2 do uchwały.

3. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy za rok 2006 
– stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr IX/44/07
  w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Szczaw-

nica za rok 2006. 
§  �

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta 
Szczawnica za rok 2006 oraz po zapoznaniu się z wnioskiem 
Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Bur-
mistrzowi Miasta, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej 
o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykona-
nia budżetu Miasta Szczawnica za rok 2006 oraz o wniosku 
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 
Miasta,  udziela się  Burmistrzowi Miasta absolutorium za rok 
2006.  

§  2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

        Uchwała Nr IX/45/07
w sprawie wyrażenia zgody na  dokonanie darowizny 

nieruchomości.
§ �

Wyraża zgodę na dokonanie darowizny  nieruchomości grun-
towej stanowiącej własność Miasta Szczawnica, objętą KW Nr 
67100 figurującą w operacie ewidencji gruntów i budynków 
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jako niezabudowana działka ewid. Nr 341/2 o pow. 0,5144ha   
na rzecz Parafii Rzymsko Katolickiej w Szlachtowej 39 na cele 
związane z  rozbudową i modernizacją cmentarza parafialnego, 
znajdującego się na przyległym terenie.

§ 2
Koszty związane ze sporządzeniem umowy przenoszącej wła-

sność ponosi  Parafia Rzymsko Katolicka w Szlachtowej.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Szczawnicy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr  IX/46/07
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru i terenu gór-
niczego „Szczawnica I” w obrębie terenów określonych 
w § 1.

§ �
1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany w/w miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica, 
polegającej na ograniczeniu części rezerwy terenu projekto-
wanego przystanku „DWORZEC AUTOBUSOWY” Górskiej 
Turystycznej Kolejki Terenowej Piwniczna – Zdrój – Szczaw-
nica oznaczonego w w/w planie symbolem „B” KK3, o część 
oznaczonej w załączniku graficznym do niniejszej uchwały 
działki ewidencyjnej nr 1817 położonej przy ul. Maćka zza 
Ławy, z przeznaczeniem jej dla poszerzenia istniejących 
terenów budownictwa jednorodzinnego oznaczonego w w/w 
planie symbolem „B” MN22.

2. Granice obszaru objętego zmianą określa załącznik gra-
ficzny. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja do uchwał podjętych na IX, zwyczajnej sesji 
Rady Miasta w dniu 27 kwietnia 2007 roku.

1. Uchwała Nr IX/42/07 w sprawie zatwierdzenia rocz-
nego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczawnicy za rok 2006.

2. Uchwała Nr IX/43/07 w sprawie zatwierdzenia roczne-
go sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Szczawnicy za rok 2006.

Rada Miasta, zgodnie z ustawą o rachunkowości, corocznie 
analizuje i zatwierdza sprawozdania finansowe jednostek or-
ganizacyjnych miasta. Podjęcie uchwały poprzedziła kontrola 
sprawozdań finansowych Biblioteki i MOKiS, dokonana przez 
Komisję Rewizyjną Rady Miasta. 

Uchwała Nr IX/44/07 w sprawie absolutorium dla Bur-
mistrza Miasta Szczawnica za rok 2006. 

Roczne wykonanie budżetu miasta podlega ocenie Rady, w 
formie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium dla wy-
konawcy budżetu – Burmistrza Miasta. Ocenie Rady podlega 
wyłącznie finansowa strona realizacji budżetu przez organ 
wykonawczy. Absolutorium nie obejmuje innych niż finan-
sowe ocen organu wykonawczego.

Uchwała Nr IX/45/07 w sprawie wyrażenia zgody na 
dokonanie darowizny nieruchomości.

Uchwała Rady jest ostatnim etapem postępowania, który 
pozwoli na dokonanie darowizny działki nr 341/2 stanowią-
cej własność miasta, na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w 
Szlachtowej. Powierzchnia działki, przylegającej do istnie-
jącego cmentarza parafialnego wynosi 0.5144 ha. Działka 
zostanie zagospodarowana przez Parafię, z przeznaczeniem 
na poszerzenie cmentarza i parking. 

Uchwała Nr IX/46/07 w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru i terenu górniczego „Szczawnica I” w obrębie 
terenów określonych w § 1.

Uchwała została podjęta na wniosek właściciela działki i ma 
charakter punktowej zmiany planu. 

W obecnie obowiązującym planie zagospodarowania prze-
strzennego, działka jest położona w części w terenie zabudowy 
jednorodzinnej, a w części stanowi skarpę. 

Z jednej strony, część działki jest zarezerwowana pod parking 
przy trasie kolejki Szczawnica – Piwniczna. Zmiana w planie, 
dotyczy zmiany przeznaczenia części terenu zarezerwowanego 
pod parking, z parkingu dla zabudowy jednorodzinnej. 

Jeśli trasa kolei będzie przebiegać  jak w projekcie, zmiana 
przeznaczenia działki nie powinna kolidować z planowaną 
inwestycją. 

Uchwały z X sesji Rady Miasta Szczawnica, 
z dn. 21 maja 2007r.

Uchwała Nr X/47/07
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym działki sta-

nowiącej własność Miasta  Szczawnica.
§  �

Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 
działki ewid. zmod.  nr  1220/50  o powierzchni    ogólnej 
0.0182 ha z obrębu 1, objętej kw. 67 384 położonej w Szczaw-
nicy na rzecz Pana Władysława   Gomółki w 4/6 częściach, 
Pana Grzegorza Gomółki w 1/6 części oraz Pana Damiana 
Gomółki w 1/6   części dla poprawienia warunków zago-
spodarowania działki  ewid.  zmod. nr 1215/3 stanowiącej 
własność nabywców.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Szczawnica.
§  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                     

Uchwała Nr X/48/07
w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Miasta 

Szczawnica.
§  �

1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta 
Szczawnica z zasobu Agencji  Nieruchomości Rolnych Od-
dział Terenowy w Opolu działek ewid.  nr 13/1, 13/2, 13/3, 
13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/9, 13/10 położonych w obrębie 
Jaworki oraz działki ewid. nr 72 położonej w obrębie Szlach-
towa o powierzchni ogólnej 210.6484 ha , objętych kw.95189 
i 100561 z przeznaczeniem na  cele związane z inwestycjami 
infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych 



4

Miasta w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów 
rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Szczawnica do pod-
jęcia działań związanych z realizacją inwestycji pod nazwą 
„ Strefa Aktywizacji Rekreacyjno Turystycznej dla miasta 
uzdrowiskowego Szczawnica”.

§  2
Koszty związane z przejęciem w/w działek poniesie miasto 

Szczawnica.
§  3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Szczawnica.

§  4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr X/49/07
w sprawie powołania Straży Miejskiej i uchwalenia 

regulaminu organizacyjnego.
§ �

Powołuje się  „straż miejską” na terenie Szczawnicy.
§ 2

 Uchwala  się „Regulamin Straży Miejskiej”, który stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały.

                                § 3
Nadzór nad działalnością straży powierza się Burmistrzowi 

Miasta Szczawnica, a w zakresie fachowym - Komendantowi 
Głównemu Policji poprzez właściwego terytorialnie komen-
danta wojewódzkiego Policji.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

Uchwała Nr X/50/07
w sprawie udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy 

finansowej.
§ �

1. Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Nowotar-
skiego w formie dotacji celowej w kwocie nie przekraczającej 
150 000 zł brutto, co stanowi 50 % kosztów realizacji zadania, 
polegającego na opracowaniu Studium Techniczno-Ekono-
miczno-Środowiskowego dla inwestycji pn. „Usprawnienie 
transportu drogowego w obszarze Krościenko-Szczawnica- 
Etap II”.

2. Zasady przyznania dotacji celowej wymienionej w ust. 1 
określone zostaną w umowie zawartej z Powiatem Nowotar-
skim.

§ 2
Na realizację powyższego zadania zostaną  zabezpieczone  

środki finansowe w budżecie Miasta na 2008 rok. 
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr X/51/07
w sprawie zgody na zaciąganie zobowiązań w zakresie 

wydatków inwestycyjnych przekraczających rok budże-
towy.

§ �
Wyraża zgodę na zaciąganie przez Burmistrza Miasta 

Szczawnica zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych 
przekraczających rok budżetowy na realizację zadania, pole-
gającego na opracowaniu Studium Techniczno-Ekonomiczno-
Środowiskowego dla inwestycji pn. „Usprawnienie transportu 
drogowego w obszarze Krościenko-Szczawnica- Etap II” do 
wysokości 150 000 złotych brutto.

§ 2
Na realizację powyższego zadania zostaną  zabezpieczone  

środki finansowe w budżecie Miasta na 2008 rok, pochodzące 
z dochodów (własnych) budżetowych.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr X/52/07
w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno Admini-

stracyjnego Oświaty. 
§ �

W celu zapewnienia obsługi finansowo-księgowej placówek 
oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczawnica  two-
rzy się z dniem  1 lipca 2007 r. jednostkę budżetową Miasta 
Szczawnica pod nazwą Zespół Ekonomiczno Administracyjny 
Oświaty. 

§ 2
Nadaje się  Zespołowi Ekonomiczno Administracyjnemu 

Oświaty statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  3

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta 
Szczawnica.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
 
(Załączniki do ww. uchwał do wglądu w biurze Rady Mia-

sta Szczawnica – dop. red.)

Uchwała Nr X/53/07         
w sprawie rozpatrzenia skargi nr 1/07 na działalność 

Burmistrza Miasta Szczawnica.
§  �

Po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Miasta 
Szczawnica złożonej przez Państwa Krystynę i Czesława 
Bodziuch, po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Szczawnica w sprawie zarzutów postawionych 
w skardze, Rada Miasta uznaje skargę za bezzasadną, z przy-
czyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do 
uchwały.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady 

Miasta.
§  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik do uchwały Nr X/53/07

U z a s a d n i e n i e   
do rozstrzygnięcia zawartego w Uchwale Nr X/53/07 Rady 

Miasta Szczawnica w sprawie rozpatrzenia skargi nr 1/06 
na działalność Burmistrza Miasta.
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Skarga, złożona przez Państwa Krystynę i Czesława Bo-
dziuch do Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu, została 
(zgodnie z art. 231 Kpa)  przesłana przez Prokuraturę do 
Przewodniczącego Rady Miasta Szczawnica, zgodnie z wła-
ściwością rzeczową (pismo z dnia 19 kwietnia 2007 roku znak 
RS 051/4/07).

Przedmiotem skargi, złożonej w dniu 16 kwietnia 2007 
roku, było „naruszenie dobrego imienia” Skarżących przez 
Burmistrza Miasta w dniu 15 kwietnia 2007 roku, „w czasie 
zebrania wyborczego”.

Skarga, zgodnie z § 82 Statutu Miasta Szczawnica, została 
przekazana przez Przewodniczącego Rady Miasta do Komisji 
Rewizyjnej, celem zbadania zasadności zarzutów przedsta-
wionych w skardze i przygotowania stanowiska dla Rady 
Miasta.

Komisja w ramach rozpatrywania zasadności zarzutów za-
wartych w skardze,  dokonała analizy  dokumentów przedło-
żonych przez Burmistrza Miasta, przeprowadziła wizję lokalną 
oraz wysłuchała wyjaśnień udzielonych przez Burmistrza, 
pracownika merytorycznego Urzędu Miasta  i Skarżących. 

Komisja Rewizyjna ustaliła co następuje:
Jak wynika z wyjaśnień Skarżących złożonych w obecno-

ści Komisji,  naruszenie ich dobrego imienia i obraza przez 
Burmistrza polegały na użyciu przez niego zwrotu „rodzina  
Bodziuchów”, przy tłumaczeniu przyczyny zdjęcia z budżetu 
zadania inwestycyjnego remont drogi do pól. Przyczyną tą, był 
brak zgody dzieci państwa Bodziuch czyli Grzegorza Bodziuch 
i Lidii Czerwińskiej na wykup przez miasto części działek nr 
263/3 i 263/4 stanowiących własność wyżej wymienionych, z 
przeznaczeniem na poszerzenie wymienionej drogi do pól. 

Według Skarżących, zwrot „rodzina Bodziuchów” zasu-
gerował zebranym w dniu 15 kwietnia 2007 mieszkańcom 
Szlachtowej, że to państwo Krystyna i Czesław Bodziuch nie 
wyrażają zgody, podczas, gdy oni wyrażają zgodę na darowi-
znę części działki nr 262, będącej ich własnością. (Skarżący 
potwierdzili i podtrzymali zgodę także w obecności Komisji 
Rewizyjnej).  Natomiast jak wyjaśnili Skarżący, ich dzieci 
– właściciele działek nr 263/3 i 263/4 – są dorosłe i decydują 
same.   

Zdaniem Skarżących, użyty przez Burmistrza zwrot „rodzina 
Bodziuchów” wywołał nagonkę na nich w miejscowej spo-
łeczności i nieporozumienia sąsiedzkie.

Komisja ustaliła ponad wszelką wątpliwość, że właściciele 
działek nr 263/4 (pan Grzegorz Bodziuch) i 263/3 (pani Lidia 
Czerwińska) wywodzą się z rodziny państwa Krystyny i Cze-
sława Bodziuch i jako ich dzieci, są członkami tej rodziny. 

Burmistrz, mając na myśli pana Grzegorza Bodziuch i panią 
Lidię Czerwińską, użył słowa „rodzina” w potocznym zna-
czeniu tego słowa.  

Burmistrz na spotkaniu w Szlachtowej w dniu 15 kwietnia br 
informował, że przyczyną rezygnacji z zadania inwestycyjnego 
był brak zgody właścicieli prywatnych działek (odstąpienie 
terenu pod pas drogi) na proponowany przebieg projektowa-
nego odcinka drogi. Nie wnikając w przyczyny, w dniu, w 
którym miała miejsce wypowiedź Burmistrza, takiej zgody 
rzeczywiście nie było.

Wypowiedź Burmistrza nie była więc kłamstwem, jak została 
nazwana w skardze. 

Biorąc powyższe pod uwagę,  będące przedmiotem skargi 
„naruszenie dobrego imienia” państwa Krystyny i Czesława 

Bodziuch przez Burmistrza, w ocenie Komisji nie miało 
miejsca. 

Ponadto, jak wynika z dokumentów poddanych analizie Ko-
misji, kłótnie i nieporozumienia sąsiedzkie, związane głównie 
z użytkowaniem drogi biegnącej po działce nr 262 miały miej-
sce już wcześniej, przed wypowiedzią Burmistrza w dniu 15 
kwietnia 2007, będącą przedmiotem skargi. Przykład: pismo 
pana Czesława Bodziuch z dnia 13 marca 2006 roku . 

Wypowiedź Burmistrza nie spowodowała więc naruszenia 
dobrego imienia Skarżących i nie była źródłem nieporozumień 
sąsiedzkich.

W oparciu o powyższe, Rada Miasta uznała skargę za 
bezzasadną.

  
     Uchwała Nr X/54/07   

w sprawie rozpatrzenia skargi nr 2/07 na działalność 
Burmistrza Miasta Szczawnica.

§  �
Po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Miasta 

Szczawnica złożonej przez Panią Annę Jurkowską i Panią 
Justynę Sułek, po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Szczawnica w sprawie zarzutów postawionych 
w skardze, Rada Miasta uznaje skargę za bezzasadną, z przy-
czyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do 
uchwały.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady 

Miasta.
§  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik do Uchwały Nr X/54/07

U z a s a d n i e n i e   

do rozstrzygnięcia zawartego w Uchwale Nr X/54/07 Rady 
Miasta Szczawnica w sprawie rozpatrzenia skargi nr 2/06 
na działalność Burmistrza Miasta.

Skarga, złożona przez panią Annę Jurkowską i panią Justy-
nę Sułek do „Wiceburmistrza” Miasta Szczawnica, została 
(zgodnie z art. 231 Kpa) przekazana przez Zastępcę Burmistrza 
do Rady Miasta Szczawnica, jako organu właściwego do jej 
rozpatrzenia. 

Przedmiotem skargi, złożonej w dniu 27 kwietnia 2007 
roku, było wyproszenie skarżących z gabinetu przez Burmi-
strza oraz „stronniczość i przychylność oraz wiara w słowo 
donosiciela”.

Skarga, zgodnie z § 82 Statutu Miasta Szczawnica, została 
przekazana przez Przewodniczącego Rady Miasta do Komisji 
Rewizyjnej, celem zbadania zasadności zarzutów przedsta-
wionych w skardze i przygotowania stanowiska dla Rady 
Miasta.

Komisja w ramach rozpatrywania zasadności zarzutów 
zawartych w skardze,  dokonała analizy dokumentów przed-
łożonych przez Burmistrza Miasta oraz wysłuchała wyjaśnień 
udzielonych przez Burmistrza i pracownika merytorycznego 
Urzędu Miasta. (Skarżące nie skorzystały z zaproszenia do 
udziału w posiedzeniu Komisji, poświęconym rozpatrzeniu 
skargi).
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Komisja Rewizyjna ustaliła co następuje:
Jak wynika z wyjaśnień Burmistrza udzielonych przed 

Komisją, Skarżące zostały wysłuchane i miały możliwość 
wyjaśnienia interesujących je tematów w rozmowie z Bur-
mistrzem, w jego gabinecie. 

Wyproszenie z gabinetu, polegało na stwierdzeniu przez 
Burmistrza, że uważa temat za zakończony.

Jak wiadomo Komisji, Skarżące nie poniosły uszczerbku w 
prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z zarzu-
tem cyt.: „stronniczości i przychylności oraz wiary w słowa 
donosiciela”, skierowany pod adresem Burmistrza. 

Natomiast wszystkie kwestie między najemcą a wynajmują-
cym, powinny być uzgadniane na piśmie, a zmiany w umowie 
najmu dokonywane w drodze aneksu do umowy.

W oparciu o powyższe, Rada Miasta uznała skargę za 
bezzasadną.

Uzasadnienia do uchwał podjętych na X sesji Rady 
Miasta w dniu 21 maja 2007 roku:

Uchwała Nr X/47/07 w sprawie zbycia w trybie bezprzetar-
gowym działki stanowiącej własność Miasta Szczawnica.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami nadaje Radzie 
Miasta uprawnienie  do wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-
chomości stanowiącej własność Miasta Szczawnica. 

Z wnioskiem o sprzedaż części działki ewid nr 1220/19 wy-
stąpił Pan Władysław Gomółka, który od 1989 roku wydzier-
żawiał ją od miasta. Nieruchomość przylega bezpośrednio do 
działki wnioskodawcy i stanowi skarpę. Na działce znajdują 
się nasadzenia w postaci drzew owocowych oraz schody pro-
wadzące do budynku mieszkalnego wnioskodawcy. 

Uchwała Nr X/48/07 w sprawie nabycia nieruchomości 
na rzecz Miasta Szczawnica. 

W dniu 12 lutego 2007 roku, Burmistrz Miasta Szczawnica 
wystąpił do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Tere-
nowy w Opolu z wnioskiem o przekazanie na rzecz miasta 
Szczawnica działek ewid. nr 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 
13/6, 13/7, 13/9, 13/10 położonych w obrębie Jaworki (od 
parkingu Homole w stronę Durbaszki) oraz działki ewid. nr 
72 położonej w obrębie Szlachtowa (wzdłuż granicy państwa), 
o ogólnej powierzchni 210.6484 ha, z przeznaczeniem na  
cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi 
wykonywaniu zadań własnych Miasta w zakresie kultury fi-
zycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych.

Zgoda Rady Miasta na nabycie powyższych nieruchomości, 
wyrażona w formie uchwały, jest wymagana przez Agencję.

Uchwała Nr X/49/07 w sprawie powołania Straży Miej-
skiej i uchwalenia regulaminu organizacyjnego.  

Uchwała została podjęta na wniosek Burmistrza Miasta. 
Uchwała pozwala Burmistrzowi  na podjęcie dalszych 

działań proceduralnych zmierzających do utworzenia Straży,  
tj. wydanie zarządzenia w sprawie  ogłoszenia konkursu na 
stanowisko Komendanta Straży Miejskiej. Nastąpi to 14 dni po 
ogłoszeniu Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.

Powołanie Komendanta Straży Miejskiej zostanie poprze-
dzone zasięgnięciem opinii o kandydacie u Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Po objęciu stanowiska, 
Komendant rozpocznie działania związane z organizacją 
pracy Straży.

Uchwała Nr X/50/07 w sprawie udzielenia Powiatowi 
Nowotarskiemu pomocy finansowej. 

Uchwała jest konsekwencją wcześniejszych ustaleń po-
między władzami Szczawnicy i Powiatu Nowotarskiego, w 
sprawie wspólnej realizacji przebudowy drogi powiatowej 
na trasie od Krościenka do Jaworek pn. „Usprawnienie 
transportu drogowego w obszarze Krościenko – Szczawnica 
– Etap II”. 

Inwestycja znajduje się w fazie przygotowawczej. Jednym z 
wymaganych dokumentów jest Studium Techniczno – Ekono-
miczno – Środowiskowe. Miasto i Powiat Nowotarski finansu-
ją wspólnie  wykonanie Studium, w proporcji 50% kosztów.

Uchwała Nr X/51/07 w sprawie zgody na zaciąganie zobo-
wiązań w zakresie wydatków bieżących  przekraczających 
rok budżetowy.  

Uchwała wiąże się ściśle z Uchwałą Nr IX/50/07. Studium 
Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe zostanie wyko-
nane w roku 2007, natomiast płatność nastąpi w roku 2008. 
Stąd konieczność zabezpieczenia na ten cel kwoty w budżecie 
roku 2008. W myśl przepisów, jest to zaciągnięcie zobowiązań 
w zakresie wydatków przekraczających (bieżący) rok budże-
towy. Zaciągnięcie zobowiązań wymaga zgody Rady Miasta, 
wyrażonej w formie uchwały. 

Uchwała Nr X/52/07 w sprawie  utworzenia Zespołu 
Ekonomiczno Administracyjnego Oświaty. 

Obsługa finansowo-administracyjna placówek oświatowych 
prowadzonych przez Miasto Szczawnica była dotychczas re-
alizowana przez zespół ekonomiczno administracyjny oświaty 
działający jako referat w ramach Urzędu Miasta. 

W zespole był zatrudniony również pracownik wykonujący 
obowiązki głównego  księgowego wszystkich szkół podsta-
wowych i gimnazjum publicznego.

Po nowelizacji ustaw o finansach publicznych i o systemie 
oświaty, stan ten był niezgodny z przepisami.  Ustawy sta-
nowią, że w celu wykonywania zadań organu prowadzącego 
szkoły, organy te mogą tworzyć jednostki obsługi ekono-
miczno-administracyjnej szkół i placówek lub organizować 
wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną 
prowadzonych szkół i placówek.

Jako korzystniejszy, został przyjęty wariant utworzenia 
jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, która 
w imieniu Burmistrza, będzie prowadzić wszystkie zadania 
oświatowe.

Zmiana ma charakter jedynie organizacyjny, nie spowoduje 
zwiększenia zatrudnienia. 

Uchwała Nr X/53/07 w sprawie rozpatrzenia skargi nr 
1/07  na działanie Burmistrza Miasta Szczawnica. 

Uzasadnienie Uchwały zawiera załącznik (opublikowany 
wraz z Uchwałą).

Uchwała Nr X/54/07 w sprawie rozpatrzenia skargi nr 
2/07  na działanie Burmistrza Miasta Szczawnica. 

Uzasadnienie Uchwały zawiera załącznik (opublikowany 
wraz z Uchwałą).



7

Informacja o wynikach Zebrania 
Wyborczego Osiedla Szczawnica Centrum.

Na dzień 25 kwietnia 2007 roku, Burmistrz Miasta wy-
znaczył drugi termin Zebrania Wyborczego Zarządu Osiedla 
Szczawnica Centrum. (Pierwsze Zebranie, w dniu 12 kwietnia 
nie doszło do skutku, z powodu braku quorum).

Na zebranie przybyło 17 mieszkańców Osiedla uprawnio-
nych do głosowania, co spełniło statutowy wymóg uczestnic-
twa co najmniej 15 osób w zebraniu wyborczym odbywającym 
się w drugim terminie.

Mieszkańcy Osiedla, dokonali wyboru Zarządu w skła-
dzie:

Przewodnicząca  – Pani Anna Gębala
Członkowie    – Pan Mieczysław Pałka 
     – Pan Mateusz Zachwieja. 

Podczas XI sesji, w dn. 29 maja 2007r.  Rada Miasta 
Szczawnica podjęła uchwały:

   Uchwała Nr XI/55/07
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 

w Szczawnicy, poprzez likwidację jej filii z siedzibą ul. 
Jaworki 13.

§  �
Przekształca się Szkołę Podstawową  Nr 3 w  Szczawnicy, 

poprzez likwidację z dniem 31.08.2007 r. jej filii z siedzibą 
ul. Jaworki 13. 

§ 2
Uczniowie likwidowanej szkoły filialnej będą kontynuować 

naukę w Szkole Podstawowej Nr 3 w Szczawnicy.
§ 3

Ustala się  obwód dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Szczaw-
nicy, obejmujący ulice Jaworki i Szlachtowa.

§  4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§  5
Traci moc uchwała  Nr 32/V/99 Rady Miejskiej  w Szczaw-

nicy z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu 
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Szczawnicy ul. 
Szlachtowa 37.    

§  6
Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ma-
łopolskiego. 

  
Uchwała Nr XI/56/07

w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały 
Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia 
zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakła-
du Opieki Zdrowotnej w Nowym Targu na wynajem 
wraz z wyposażeniem, na okres do 15 lat, pomieszczeń 
w Szpitalu im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 14 w Nowym 
Targu z przeznaczeniem na działalność medyczną – stację 
dializ wraz z oddziałem nefrologicznym i poradnią ne-
frologiczną i na dzierżawę gruntu o obszarze do 1600 m2 
oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umów.

§ �
Zaopiniować pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu  

Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi 
Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Nowym Targu na wynajem  wraz z wyposażeniem, na okres 
do 15 lat, pomieszczeń w Szpitalu im. Jana Pawła II, ul. Szpi-
talna 14 w Nowym Targu z przeznaczeniem na działalność 
medyczną – stację dializ wraz z oddziałem nefrologicznym i  
poradnią nefrologiczną i na dzierżawę gruntu o obszarze do 
1600 m2  oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umów.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienia do uchwał podjętych na XI sesji RM
1. Przekształcenie SP3
Pogłębiający się niż demograficzny oraz z tym związane 

wciąż rosnące koszty utrzymania filii SP 3 w Jaworkach 
były głównym powodem podjęcia decyzji o zamknięciu tej 
placówki oświatowej. Uchwałę poprzedzało wydanie pozy-
tywnej opinii w tej sprawie Małopolskiego Kuratora Oświaty, 
decyzja Rady Miasta o zamiarze przekształcenia SP3 oraz 
spotkania z mieszkańcami Jaworek, podczas których szu-
kano optymalnych rozwiązań zadowalających obie strony. 
Władze samorządowe mając na uwadze troskę rodziców o 
swoje dzieci, zobowiązały się do zorganizowania bezpłatnego 
transportu z Jaworek do najbliższej placówki oświatowej 
wraz opiekunem sprawującym nadzór nad dziećmi podczas 
podróży. 

2. SPZOZ – zgoda na wynajem 
Wynajęcie przez Dyrektora SPZOZ-u w Nowym Targu 

pomieszczeń w szpitalu firmie medycznej zajmującej się na 
światowym rynku działalnością medyczną znacząco poprawi 
jakość i czas oferowanych usług w zakresie dializ. Stacja 
zostanie wyposażona w nowoczesną aparaturę, której ilość 
powiększy się o 15 urządzeń a na wydzierżawionym terenie 
powstanie nowy pawilon, w którym świadczone będą usługi 
medyczne. Do tej pory dializy przynosiły ujemny wynik 
finansowy szpitala, dlatego korzystnym jest przekazanie ich 
wyspecjalizowanej firmie. Wszystkie zabiegi finansowane 
będą w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdro-
wia czyli dla pacjentów bezpłatne a teren, pomieszczenia 
oraz urządzenia po okresie trwania umowy będą własnością 
Szpitala. 

3. Społeczna Rada SPZOZ
W związku z koniecznością uzupełnienia składu Rady 

Społecznej działającej przy SP ZOZ w Nowym Targu osobą 
zgłoszoną do reprezentowania Miasta został Burmistrz Grze-
gorz Niezgoda. Do głównych zadań Rady Społecznej należy: 
przedstawianie Radzie Powiatu Nowotarskiego, wniosków i 
opinii w sprawach zmiany lub rozwiązania umowy o udzie-
lenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne, 
zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny 
nowej aparatury i sprzętu medycznego, związanych z prze-
kształceniem lub likwidacją zakładu, jego przebudową, roz-
szerzaniem lub ograniczeniem działalności, przedstawianie 
Dyrektorowi SP ZOZ wniosków i opinii w sprawach planu 
finansowego i inwestycyjnego, rocznego sprawozdania z 
realizacji planu inwestycyjnego i finansowego, kredytów 
bankowych lub dotacji.
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Kwietny Bieg – 30.000 biegaczy 
obiegnie Polskę wzdłuż jej granic!

Przetestuj swoje siły, zmierz się z dystansem i zmęczeniem!

Kwietny Bieg - sztafeta dookoła Polski, być może najdłuższa 
i najliczniejsza sztafeta świata.

Wysiłki na trasie, naszemu Przewodnikowi na „Długim Dy-
stansie” - Janowi Pawłowi II, w hołdzie składamy.

Kwietny Bieg 2007 

Startujemy 26.05.2007 o godz. 17.00 ze Słubic! Sztafeta w  
15 dni obiegnie Polskę i 10.06 zakończy się w Słubicach.

 
Kwietny Bieg 2007 - Krakowskie Błonia

Startujemy 26.05.2007 o godz. 17.00. Sztafeta w 15 dni 
przebiegnie dystans 3530 km i zakończy 10.06. 2007. 

24 – godzinny Ultramaraton  - mocny akcent na zakoń-
czenie kwietnego Biegu na krakowskich Błoniach

9 czerwca o godzinie 14.00 na Błoniach wystartuje 24 
- godzinny Ultramaraton o puchar Lajkonika. Czterdziestu 
biegaczy, w tym dwie kobiety, podejmą wyzwanie dobowego 
biegu – wygra ten, który przebiegnie najdłuższy odcinek. 
Na tegorocznych mistrzostwach Europy w Madrycie zwy-
cięzca pokonał dystans 257 km. Jak będzie w Krakowie? 

Kwietny Bieg w liczbach
W ubiegłorocznej edycji Kwietnego Biegu wzięło udział 

około 14 000 osób, w tym organizatorzy spodziewają się 30 
000 biegaczy. Ponad 200 nadgranicznych gmin zorganizuje 
bieg na swoim terenie. W ubiegłym roku najwięcej uczestników 
zanotowano w gminie Bartoszyce – 2000 osób.

Kwietny Bieg odbywa się pod patronatem Małopolskiego 
Urzędu Marszałkowskiego, Związku Miast Polskich i Związku 
Powiatów Polskich.

 

Przesłanie ideowe, czyli czym jest kwietny Bieg.
Bieg dokonuje się poprzez okrążenie granic całej Polski przez 

sztafetę mieszkańców wszystkich przygranicznych gmin. Dołą-
czać się do niej mogą biegacze i wszyscy chętni z całej Polski. 
Bieg jest wysiłkiem, jest on wyrazem sposobu życia, takim 
wyrażeniem prawdy o człowieku i o ziemi, które sporo kosz-
tuje, a zarazem uprzytamnia, że zmiana oblicza „tej ziemi” 
także musi kosztować.

Pot i zmęczenie łączy w sobie Kwietny Bieg  z pięknem 
kwiatów na trasie i składanych na Błoniach. 

Bieg jest przypomnieniem, że jesteśmy wezwani do zmiany 
oblicza tej ziemi we współpracy ze sobą i z Duchem Świętym. 
I że mamy to czynić poprzez pracę i kulturę, poprzez wysiłek i 
piękno, poprzez odwagę bycia mocnymi mocą wiary, nadziei, 
miłości. 

Jest on formą upamiętnienia tego, co zostało nam dane i 
zadane w roku 1979. 

31 maja Kwietny Bieg dotarł do Szczawnicy. Wzięli w nim 
udział  ludzie młodzi i dojrzali, pełni sił i niepełnosprawni. 
Mieszkańcy naszego miasta wyróżniali się barwnością strojów, 
w tym góralskich, dzięki obecności członków Związku Pod-
halan w strojach ludowych. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt 
osób - uczniów szkół SP 1 i GP, zawodników KS Jarmuta, 
strażaków, podopiecznych PSOzUU, górali.

W SŁUŻBIE PORZĄDKU
Z końcem marca br. została zniesiona 

Placówka Straży Granicznej w Szczaw-
nicy, a teren, który był w zasięgu jej 
działania, został objęty przez sąsiednią 
placówkę Karpackiego Oddziału Straży 
Granicznej, w Sromowcach Wyżnych. 
Te zmiany struktury organizacyjnej 
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej 
są związane ze spodziewanym wejściem 
Polski i Słowacji do Układu Schengen. 
Straż Graniczna na granicy polsko-sło-
wackiej stopniowo odchodzi od ochrony 
samej linii granicy na rzecz rozwijania 
działalności w strefie nadgranicznej. Już 
obecnie strażnicy graniczni przeprowa-
dzają, nieraz dość daleko od granicy, sys-
tematyczne kontrole drogowe, kontrole 
legalności pobytu cudzoziemców i inne 
czynności, wynikające z ustawowych 
zadań Straży Granicznej.

Jako komendant placówki Karpackie-

go Oddziału Straży Granicznej w Sro-
mowcach Wyżnych, która przejęła rejon 
służbowej odpowiedzialności zniesionej 
szczawnickiej placówki, informuję, że 
funkcjonariusze Straży Granicznej będą 
nadal podejmowali działania mające na 
celu utrzymywanie ładu i porządku pu-
blicznego, w tym także w Szczawnicy - w 
zakresie ustawowo uregulowanym.

Dbając o dobry wizerunek miasta 
i bezpieczeństwo jego mieszkańców 
Straż Graniczna realizuje zadania ma-
jące na celu zapobieganie i wykrywanie 
przestępstw oraz wykroczeń w zakresie 
właściwości tej formacji, również tych 
popełnionych przez osoby nieletnie. Jak 
wynika z „Diagnozy problemów uzależ-
nień i innych zagrożeń społecznych dla 
miasta Szczawnica”, osoby nieletnie, ma-
jące kontakt z alkoholem i środkami odu-
rzającymi, stają się nierzadko sprawcami 
czynów zabronionych. Przypominamy, 
że prawny obowiązek opieki nad osoba-

mi nieletnimi spoczywa na rodzicach lub 
opiekunach. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, a w szczególności wynika-
jącymi z Ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
małoletni nietrzeźwi, którzy swoim za-
chowaniem zagrażają życiu lub zdrowiu 
swojemu lub innych osób, mogą zostać 
doprowadzeni do izby wytrzeźwień. W 
przypadku umieszczenia małoletniego w 
izbie wytrzeźwień zawiadamia się nie-
zwłocznie jego rodziców lub opiekunów 
oraz sąd opiekuńczy.

W związku ze zbliżającymi się wa-
kacjami należy zwiększyć nadzór nad 
dziećmi i młodzieżą, aby nadchodzący 
okres odpoczynku był właściwie wyko-
rzystany i nie skutkował naruszaniem 
obowiązujących przepisów.

Komendant Placówki Karpackiego 
Oddziału Straży Granicznej w Sromow-
cach Wyżnych mjr SG Andrzej Stoch

fot. S. Zachwieja


