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LISTOPAD 2009

Szczawnica z nowym 
Zastępcą Burmistrza

Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda ogłosił w poniedziałek 
2 listopada nazwisko swojego zastępcy. Został nim dotychczasowy 
kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego, Infrastruktury Komunalnej 
i Środków Pomocowych Tomasz Moskalik. Urodzony 16 maja 1978r 
w Szczawnicy, jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, na której 
w 2002r uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego w 
zakresie specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie. Od 2003 
stażysta a później pracownik Wydziału Administracji Budowlano  - 
Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. W roku 
2007 objął stanowisko kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego, 
Infrastruktury Komunalnej i Środków Pomocowych Urzędu Miasta 
Szczawnica. Na zajmowanym stanowisku zajmował się głównie inwe-
stycjami na terenie Szczawnicy. Wraz ze swoim zespołem realizował 
i realizuje w ciągu dalszym inwestycje związane z projektami euro-
pejskimi, na które Szczawnica pozyskała ogromne dofinansowanie. 
Jego wiedza i doświadczenie w tej dziedzinie są gwarancją sprawnej 
kontynuacji rozpoczętych inwestycji na terenie Szczawnicy. 

Jan Golba Burmistrzem Muszyny 

Pan Jan Golba, dotychczasowy wiceburmistrz Szczawnicy w 
zdecydowany sposób wygrał wybory uzupełniające na stanowisko 
Burmistrza w rodzinnej Gminie Uzdrowiskowej Muszyna. Przed-
terminowe wybory ogłoszone zostały w skutek tragicznej śmierci 
dotychczasowego burmistrza Muszyny Waldemara Serwińskiego. 
Podczas Uroczystej Sesji Miasta i Gminy Muszyna w dniu 12 
października, Jan Golba złożył ślubowanie przyjmując tym samym 
stanowisko Burmistrza. Na uroczystości prócz licznie zgromadzonych 
mieszkańców, nie zabrakło również władz samorządowych Miasta 
i Gminy Szczawnica w osobach Burmistrza Grzegorza Niezgoda, 
Sekretarza Tomasza Hurkały oraz radnych Jacka Śliwińskiego i 
Stefana Pałki.  Na zakończenie uroczystej sesji głos zabrał Burmistrz 
Grzegorz Niezgoda, który podziękował za trzy lata wspólnej a zarazem 
owocnej pracy dla dobra Szczawnicy oraz pogratulował mieszkań-
com Muszyny słusznego wyboru włodarza swojego miasta.  „Pan 
Jan Golba to bardzo doświadczony samorządowiec. Z jego wiedzy 
i doświadczenia w ciągu trzech lat pracy w Szczawnicy czerpaliśmy 
wszyscy – ja, moi współpracownicy z urzędu oraz szczawniccy radni 
i za to właśnie w szczególny sposób jesteśmy mu bardzo wdzięczni” 
– powiedział na zakończenie krótkiego przemówienia Burmistrz 
Grzegorz Niezgoda. 

Wyróżnienie 
dla Szczawnicy!

9 października br. Szczawnica już po raz 
kolejny odbierała prestiżowe wyróżnienie w 
ramach finału Wielkiego Odkrywania Ma-
łopolski – plebiscytu organizowanego przez 
Województwo Małopolskie oraz Gazetę Kra-
kowską. W tegorocznej edycji Szczawnica 
otrzymała rekordową ilość głosów co świad-
czy o wciąż rosnącej popularności naszego 
uzdrowiska oraz o uznaniu jakim darzą go 
turyści, kuracjusze oraz goście.  Podczas uro-
czystej gali wręczania nagród, organizowanej 
w tym roku w Czorsztynie, wyróżnienie z rąk 
Wicemarszałka Województwa Małopolskie-
go Leszka Zegzdy odbierali w imieniu Miasta 
Burmistrz Grzegorz Niezgoda oraz Sekretarz 
Tomasz Hurkała. Marszałek Województwa 
podczas wręczania prestiżowych nagród 
powiedział:  „Małopolska rzeczywiście żyje 
turystyką i ma szczególne miejsce na mapie 
turystycznej nie tylko Polski ale i Europy. 
Dzisiaj po raz dziesiąty odbywa się Wielkie 
Odkrywanie Małopolski. Widzę laureatów 
poprzednich edycji, zeszłorocznej, zresztą 
dlatego jesteśmy w gminie Czorsztyn. Widzę 
tych, którzy dzisiaj będą zdobywali laury. A to 
wszystko jest nasza wielka, piękna dziedzina, 
którą nam powierzyła opatrzność. Państwo 

swoim wysiłkiem, swoją pracą, swoimi po-
mysłami ubogacacie tą ziemię, jesteście tymi, 
którzy składają ofertę nam, mieszkańcom 
regionu i tym którzy do nas przyjeżdżają, 
naszym gościom. (...) Za Państwa trud, za 
Państwa wysiłek, za Państwa chęć pracy na 
rzecz innych bardzo serdecznie dziękuję”. 
Mówiąc o laureatach poprzednich edycji Wi-
cemarszałek województwa miał na myśli rów-
nież Szczawnicę jako trzykrotnego zwycięzcę 
i laureata głównej nagrody plebiscytu oraz 
ośmiokrotnie wyróżnionego Miasta podczas 
dziesięciu lat organizowania plebiscytu. Bar-
dzo się cieszę, że również 
w tym roku Szczawnica 
znalazła się wśród grona 
miejscowości wyróżnio-
nych w finale plebiscytu  
„Wielkie Odkrywanie Ma-
łopolski”.  W zeszłym roku 
to właśnie nam przypadło 
w zaszczycie organizować 
wspaniałą uroczystość 
rozdania nagród, jako 
laureatowi plebiscytu w 
roku 2007, gdzie prze-
kazaliśmy tytuł do gminy 
Czorsztyn. Tysiące gości, 
turystów i kuracjuszy od-
wiedzających corocznie 
Szczawnicę dają w ten 

sposób świadectwo pozytywnych zmian jakie 
zachodzą w naszym uzdrowisku. Jak wskazuje 
sama nazwa plebiscytu, oddający głos na 
Szczawnicę co roku odkrywają ją na nowo. 
Odkrywają nowe jej oblicze, odkrywają nowe 
usługi i atrakcje, odkrywają nowy produkt 
jaki oferuje ona swoim gościom.  Mamy 
jeszcze wiele do pokazania i jeszcze więcej do 
zaoferowania, więc tym bardziej zachęcamy 
wszystkich do dalszego odkrywania Uzdrowi-
ska Szczawnica – powiedział podczas rozda-
nia nagród Burmistrz Grzegorz Niezgoda 
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Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy 
podjęte podczas XLII sesji 

w dn. 30 października 2009:
         

Uchwała Nr XLII/318/09
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń kanali-
zacyjnych na lata 2010 – 2017 dla Miasta i 
Gminy Szczawnica” sporządzonego przez 
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komu-
nalne Sp. z  o.o. w Nowym Targu.

§ �
Zatwierdza się „Wieloletni plan rozwoju i 
modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na 
lata 2010-2017 dla Miasta i Gminy Szczaw-
nica” sporządzony przez Podhalańskie Przed-
siębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Nowym 
Targu w brzmieniu określonym w załączniku 
do niniejszej uchwały.

§ �
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica, z 
możliwością przekazania przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Szczawnica wykonania 
uchwały Zarządowi spółki PPK Sp. z o.o. w 
Nowym Targu.

§ 3
Traci moc Uchwała Nr XXVII/194/08 Rady 
Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 września 
2008 roku w sprawie „Wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyj-
nych będących w posiadaniu Podhalańskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na 
lata 2009 – 2015”.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.
    

Uchwała Nr XLII/319/09 
w sprawie wydzierżawienia działek ewid. nr 
52/1 i 52/2 z obrębu Czarna Woda.

§  �
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomość 
położoną w obrębie Czarna Woda o po-
wierzchni 464 m� stanowiącą niezabudowane 
działki ewidencyjne nr 52/1 i 52/2 w obrębie 
Czarna Woda.

§  �
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na 
rzecz Pana Stanisława Ligas działek ewid. 
nr 52/1 i 52/2 o powierzchni ogólnej 464 m� 
na okres 7 miesięcy celem wykorzystywania 
dzierżawionej nieruchomości na składowanie 
materiałów budowlanych.

§  3
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.

§  4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia. 

Uchwała Nr XLII/320/09 
w sprawie oddania w najem lokalu użyt-
kowego. 

§  �
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego 
położonego w Szczawnicy przy ul. Głównej 
6, składającego się z sali kinowej, kasy, ki-

nooperatorni, toalet.
§  �

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na 
rzecz Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowe-
go „Arton” Wojciech Górszczyk, Bogusław 
Kotarba Kino „Pieniny” 34- 460 Szczawnica 
ul. Główna 6 nieruchomości szczegółowo 
opisanej w § 1 na okres 3 lat z przeznaczeniem 
jej na prowadzenie kina „Pieniny”. 

§  3
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.

§  4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia. 

Uchwała  XLII/321//09                           
w sprawie wyrażenia zgody na współdzia-
łanie z Powiatem Nowotarskim.

§ �
Wyraża się zgodę na zawarcie przez Miasto 
i Gminę Szczawnica umowy z Powiatem 
Nowotarskim w sprawie współdziałania w 
realizacji projektu polegającego na przebudo-
wie  drogi powiatowej nr K1636 Krościenko 
– Szczawnica w latach 2009-2012.

§ �
Szczegółowe zasady realizacji powierzonego 
zadania określa umowa, której projekt stano-
wi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.
              

Uchwała Nr XLII/322/09
w sprawie wyrażenia zgody na zaciąganie 
zobowiązań w zakresie wydatków inwesty-
cyjnych przekraczających rok budżetowy 
2009r.

§ �
Wyraża zgodę na zaciąganie przez Miasto i 
Gminę Szczawnica zobowiązania w zakresie 
wydatków inwestycyjnych przekraczających 
rok budżetowy na realizację zadania pole-
gającego na przebudowie drogi powiatowej 
nr K1636 Krościenko – Szczawnica do wy-
sokości 4 498 750 złotych brutto (słownie 
cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt 
osiem  tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 
brutto).

§ �
1. Na realizację powyższego zadania zostaną  
zabezpieczone środki finansowe w budżecie 
Miasta i Gminy Szczawnica w latach:
1. 2010 w kwocie 2 589 750 złotych (słownie: 
dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć 
tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych),
2. 2011 w kwocie 859 000 złotych (słow-
nie: osiemset pięćdziesiąt dziewięć  tysięcy 
złotych),
3. 2012 w kwocie 1 050 000 złotych (słownie: 
jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Źródłem pokrycia zobowiązania o jakim 
mowa w § 1 będą dochody własne budżetu 
Miasta i Gminy Szczawnica. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.

Uchwała  XLII/323//09                            
w sprawie zgody na zaciąganie zobowiązań 
dotyczących realizacji inwestycji przekra-
czających rok budżetowy 2009.

§ �
Wyraża zgodę na zaciąganie przez Miasto i 
Gminę Szczawnica zobowiązania w zakresie 
wydatków inwestycyjnych przekraczających 
rok budżetowy na realizację zadania pn. „Po-
prawa jakości infrastruktury turystycznej w 
rejonie Pienińskiego Parku Narodowego”.

§ �
1. Na realizację powyższego zadania w 
2010 roku zostaną zabezpieczone środki fi-
nansowe w budżecie Miasta i Gminy Szczaw-
nica w kwocie do wysokości  8 577 102,49 
zł (słownie: osiem milionów pięćset siedem-
dziesiąt siedem sto dwa złote i 49/100).
2. Źródłem pokrycia zobowiązania, o jakim 
mowa w §1 będą dochody własne budżetu 
Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.

Uchwała Nr XLII/324/09 
w sprawie zgody na zaciąganie zobowią-
zań w zakresie wydatków inwestycyjnych  
przekraczających rok budżetowy.

§ �
Wyraża się zgodę na zaciąganie przez Miasto 
i Gminę Szczawnica zobowiązań w zakresie 
wydatków inwestycyjnych przekraczających 
rok budżetowy na realizację zadania reali-
zowanego pn.: PRZEBUDOWA WĘZŁA 
KOMUNIKACYJNEGO KIERUJĄCE-
GO RUCH DO REZERWATÓW „HO-
MOLE”, „BIAŁA WODA”, „CZARNA 
WODA” ORAZ DO MIASTA SZCZAW-
NICA do wysokości 1 370 000 złotych brutto 
(słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt 
tysięcy złotych brutto).

§ �
Na realizację powyższego zadania zostaną  
zabezpieczone  środki finansowe w budże-
cie Miasta i Gminy Szczawnica na 2010 
rok, pochodzące z dochodów (własnych) 
budżetowych. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.

Uchwała Nr XLII/326/09
w sprawie  przejęcia zadania z zakresu 
właściwości Powiatu Nowotarskiego.

§ �
1. Miasto i Gmina Szczawnica  przejmuje 
do wykonania zadanie z zakresu właści-
wości Powiatu Nowotarskiego polegające 
na zimowym utrzymaniu oraz pozimowym 



3

sprzątaniu dróg powiatowych, na warunkach 
określonych w porozumieniu zawartym z 
Powiatem.
2. Przejęcie zadania następuje od dnia 01 
listopada  2009 roku i obowiązywać będzie 
do dnia 20 maja 2012 roku.

§ �
Zadanie określone w  § 1 zostanie pokryte ze 
środków finansowych przeznaczonych na ten 
cel przez Powiat Nowotarski.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
              

Uchwała Nr XLII/327/09
w sprawie zabezpieczenia w budżecie Miasta 
i Gminy Szczawnica środków finansowych 
na zimowe utrzymanie dróg, chodników, 
placów na 2009/2010 rok.

§ �
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica do zaciągnięcia zobowiązania 
finansowego przekraczającego rok budże-
towy w kwocie do wysokości 350 000,00 zł 
w związku z koniecznością  zlecenia Miej-
skiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
w Szczawnicy realizacji zadania pod nazwą 
„zimowe utrzymanie dróg, chodników, pla-
ców na terenie Miasta i Gminy Szczawnica w 
sezonie zimowym 2009-2010”.

§ �
4. Na realizację powyższego zadania w 2010r. 
zostaną zabezpieczone środki finansowe w bu-
dżecie Miasta i Gminy Szczawnica w kwocie 
do wysokości 350 000,00 zł (słownie: trzysta 
pięćdziesiąt tysięcy złotych).
5. Źródłem pokrycia zobowiązania o jakim 
mowa w § 1 będą dochody własne budżetu 
Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr  XLII/328/09
w sprawie udzielenia Powiatowi Nowotar-
skiemu pomocy finansowej.

§ �
6. Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu 
Nowotarskiego w formie dotacji celowej w 
kwocie 31 994,50 zł brutto, co stanowi 50 
% kosztów realizacji zadania, polegającego 
na opracowaniu projektu wykonawczego dla 
inwestycji polegającej na przebudowie drogi 
powiatowej nr K1636 Krościenko-Szczawnica 
(odcinek ul. Szalaya w Szczawnicy) wraz z 
infrastrukturą techniczną, na odcinku od km 
ok. 5 + 150 do km 5 + 915.
7. Zasady przyznania dotacji celowej wymie-
nionej w ust. 1 określone zostaną w  porozu-
mieniu zawartym  z Powiatem Nowotarskim.

§ �
Zadanie, o którym mowa w § 1 zostanie 
pokryte ze środków własnych (dochodów 
własnych) budżetu Miasta i Gminy Szczawnica 
na 2009 rok.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała  XLII/329/09                            
w sprawie zmian w uchwale nr XXXI/227/08 
z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie Miej-
skiego  Programu Profilaktyki, Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych i Przeciw-
działania Narkomanii na rok 2009.

§ �
Dokonuje się zmiany w Załączniku nr 1do 
uchwały Nr XXXI/227/08 z dnia 23 grudnia 
2008 roku w sprawie Miejskiego Programu 
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2009 w rozdziale III:

w punkcie  I 6a kwotę „5.000” zastępuje się 
kwotą „8.500”
w punkcie  I 8   kwotę „ 34.370” zastępuje się 
kwotą 48.910

§ �
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/227/08 
z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie Miej-
skiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2009 otrzymuje brzmie-
nie o treści jak załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§  3
Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§  4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Szczawnica.

§  5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paragraf Wydatek Kwota

4170
wynagrodzenia bezosobowe
/ świadczenia z tyt. umowy zlecenia: , prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych , realizacja programów 
profilaktycznych, zajęć psychoedukacyjnych, warsztaty dla liderów środowiskowych/

10. 800

4210
zakup materiałów i wyposażenia 
/publikacje, materiały do realizacji programów profilaktycznych, sprzęt sportowy/

  10. 900                   

4300 
zakup usług pozostałych
/ dyżury w Punkcie Konsultacyjnym, warsztaty dla liderów młodzieżowych, szkolenia/

21. 200

Razem:                    42 900

Paragraf Wydatek Kwota

4010
wynagrodzenie osobowe pracowników
/ wynagrodzenie pracownika merytorycznego ds. RPA/

17. 340

4040 dodatkowe wynagrodzenia 1. 470

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 2. 900

4120 składki na Fundusz Pracy 420

4170

wynagrodzenia bezosobowe
/ świadczenia z tyt. umowy zlecenia: dyżury w Punkcie Konsultacyjnym-psycholog, prowadzenie pozalekcyj-
nych zajęć sportowych oraz zajęć w Świetlicach Profilaktycznych, realizacja programów profilaktycznych, zajęć 
socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych, wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji RPA/

70. 480

4210
zakup materiałów i wyposażenia 
/publikacje, wyposażenie świetlic, materiały do realizacji programów profilaktycznych i zajęć w świetli-
cach profilaktycznych oraz wyposażenie świetic, sprzęt sportowy, środki czystości,/

   42.910   
                 

4260 zakup energii       2.950 

4300 
zakup usług pozostałych
/dyżury w Punkcie Konsultacyjnym, obóz terapeutyczny, szkolenia/

39 540

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet      1. 000 

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług sieci telefonii stacjonarnej     930

4410 podróże służbowe krajowe      200

Razem:                    180. 140

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLII/329/09
 

PRELIMINARZ KOSZTÓW REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W  2009 ROKU
Dział  756   rozdz. 75618

Par. 0480 -  wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  223 040   
dział 851    rozdz. 85153   ZWALCZANIE NARKOMANII

dział 851    rozdz. 85154  PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Uchwała Nr XLII/330/09
w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta 
i gminy Szczawnica środków finansowych 
na dowóz dzieci niepełnosprawnych do 
ośrodków, w których realizują obowiązek 
szkolny.

§ �
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy 
do zaciągnięcia w roku budżetowym 2009 
zobowiązania finansowego na rok 2010 
na realizację zadania „transport uczniów 
niepełnosprawnych i opieka nad nimi w 
czasie przewozu do placówek oświatowych, 

w których realizują obowiązek szkolny” do 
wysokości 20.000,00 zł. 

§ �
Źródłem pokrycia zobowiązania o jakim 
mowa w §1 będą dochody budżetu Miasta i 
Gminy Szczawnica w 2010 roku.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.
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Informacja do uchwał 
Rady Miejskiej podjętych 
na XLII zwyczajnej sesji 

w dniu 30 października 
2009 roku. 

Uchwała Nr XLII/318/09 w sprawie 
przyjęcia „Wieloletniego planu rozwo-
ju i modernizacji urządzeń kanaliza-
cyjnych na lata 2010 – 2017 dla Miasta 
i Gminy Szczawnica” sporządzonego 
przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu. 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji 
urządzeń kanalizacyjnych zawiera ogól-
ne informacje dotyczące proponowanych 
inwestycji w gminach – udziałowcach 
Spółki Podhalańskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne,  nie precyzując lokalizacji 
plac na terenie każdej z gmin. Szczegó-
łowy zakres prac, koszty oraz stosowane 
technologie, mają być ustalane w rocz-
nych planach inwestycyjnych, uchwala-
nych odrębnie końcem każdego roku, na 
rok następny. 

W odniesieniu do przedziału czasowe-
go 2010 – 2017, Plan określa nakłady in-
westycyjne w kolejnych latach na terenie 
gmin, sposoby finansowania planowanych 
inwestycji, plan zwiększania ilości przy-
łączy i przyjmowanych zanieczyszczeń, 
a także szacowane opłaty za usuwanie i 
oczyszczanie ścieków. 

Uchwała Nr XLII/319/09 w sprawie 
wydzierżawienia działek ewid. nr 52/1 
i 52/2 z obrębu Czarna Woda. 

W wyniku nowelizacji przepisów ustawy 
o gospodarce nieruchomościami,  uchwała 
Rady Miejskiej jest wymagana, gdy po 
umowie zawartej na czas oznaczony do 
3 lat, strony zawierają kolejne umowy, 
których przedmiotem jest ta sama nieru-
chomość. 

Działki nr 52/1 i 52/2 były dzierżawione 
przez pana Stanisława Ligasa przez okres 
trzech miesięcy, na podstawie umowy. 
Podjęta na wniosek zainteresowanego 
uchwała Rady, zezwala na zawarcie umo-
wy dzierżawy na okres kolejnych siedmiu 
miesięcy. 

Uchwała Nr XLII/320/09 w sprawie 
oddania w najem lokalu użytkowego.

W wyniku nowelizacji przepisów ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, uchwała 
Rady Miejskiej jest wymagana, gdy po 
umowie zawartej na czas oznaczony do 
3 lat, strony zawierają kolejne umowy, 
których przedmiotem jest ta sama nieru-
chomość. 

Pomieszczenia związane z kinem „Pie-
niny” były wydzierżawione przez okres 
roku dla Przedsiębiorstwa „Arton”. Pozy-
tywna ocena rocznej współpracy MOKiS i 
Przedsiębiorstwa „Arton”, zadecydowała o 
przedłużeniu umowy dzierżawy na kolejne 
trzy lata. 

Uchwała Nr XLII/321//09 w sprawie 
wyrażenia zgody na współdziałanie z 
Powiatem Nowotarskim. 

Uchwała została podjęta dla umożliwie-
nia podpisania przez Burmistrza umowy z 
Powiatem Nowotarskim, na przebudowę 
drogi powiatowej. Umowa, której podpi-
sanie jest zakładane na listopad br., określi 
kierunki i zakres działań inwestycyjnych na 
drodze powiatowej w latach 2009 -2012.

Uchwała Nr XLII/322/09 w sprawie 
wyrażenia zgody na zaciąganie zobowią-
zań w zakresie wydatków inwestycyj-
nych przekraczających rok budżetowy 
2009.  

Uchwała, podobnie jak poprzednia, 
ma związek z planowanym podpisaniem 
umowy między Burmistrzem a Powiatem 
Nowotarskim, na przebudowę drogi powia-
towej w latach 2009 - 2012. Załącznikiem 
do umowy jest wykaz zakresu rzeczowo 
– finansowego projektu przebudowy 
drogi powiatowej, z wyszczególnieniem 
planowanych zadań, terminu ich realizacji 
oraz finansowania. Każde z zadań wymie-
nionych w wykazie, będzie przedmiotem 
odrębnych umów opracowywanych przez 
obie strony, czyli Miasto i Gminę Szczaw-
nica oraz Powiat.

W projekcie umowy zostały zapisane 
następujące zadania:

1. Przebudowa ul. Szalaya od skrzyżo-
wania z ul. Zdrojową do skrzyżowania z 
ul. Św. Krzyża,

2. Przebudowa chodnika ul. Główna,
3. Przebudowa drogi powiatowej w ob-

rębie centrum Jaworek, 
4. Przebudowa nawierzchni ul. Głów-

na,
5. Przebudowa mostów na potoku Czer-

szla i Krupniaki,
6. Opracowanie dokumentacji oraz 

uzyskanie ZRID (zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowych) na przebudowę 
mostu na potoku Grajcarek w Malinowie,

7. Budowa mostu na rzece Dunajec w 
Krościenku,

8. Opracowanie dokumentacji oraz 
uzyskanie ZRID na przebudowę mostu na 
potoku Sielskim,

9. Przebudowa ul. Szlachtowskiej (do-
kończenie zadania realizowanego przy 
OHP),

10. Przebudowa drogi ul. Cieśliska.

Całkowity planowany koszt zadań reali-
zowanych wspólnie z Powiatem w latach 
2009 – 2012 wynosi 13.783.690 zł. 

Uchwała Nr XLII/323/09 w sprawie 
zgody na zaciąganie zobowiązań  doty-
czących realizacji inwestycji przekracza-
jących rok budżetowy 2009. 

W związku z realizacją inwestycji pod 
nazwą „Poprawa, jakości infrastruktury 
turystycznej w rejonie Pienińskiego Parku 
Narodowego” w ramach Programu Współ-
pracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska - Republika Słowacka i koniecz-
ności podpisania umowy z Ministerstwem 
Rozwoju Regionalnego, należy zabezpie-
czyć w budżecie Miasta i Gminy na rok 
2010, kwotę do wysokości 8 577 102,49 
zł (2 098 630,41 EUR), co stanowi całko-
wite koszty realizacji inwestycji po stronie 
Partnera Wiodącego (jest nim Urząd Miasta 
i Gminy Szczawnica), które będą pokryte 
z dochodów budżetu Miasta i Gminy 
Szczawnica. 

Inwestycja będzie polegać na budowie 
promenady spacerowej wzdłuż potoku 
Grajcarek w Szczawnicy, łączącej się z 
promenadą wzdłuż rzeki Dunajec. Obecnie 
wykonywana jest specyfikacja techniczna 
istotnych warunków zamówienia. Ogłosze-
nie przetargu na roboty budowlane nastąpi 
w listopadzie br.

Uchwała Nr XLII/324/09 w sprawie 
zgody na zaciąganie zobowiązań w za-
kresie wydatków inwestycyjnych prze-
kraczających rok budżetowy. 

Uchwała została podjęta w związku z 
możliwością pozyskania dofinansowania 
w wysokości 50% wartości inwestycji pn. 
„Przebudowa węzła komunikacyjnego 
kierującego ruch do rezerwatów „Homole”, 
„Biała Woda”, „Czarna Woda” oraz do 
Miasta Szczawnica” w ramach Narodowe-
go Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008 – 2011, potocznie zwanego „sche-
tynówką”. Celem programu jest poprawa 
infrastruktury komunikacyjnej na terenach 
tych powiatów oraz gmin, które pozytyw-
nie przejdą proces weryfikacji.

 
Uchwała Nr XLII/325/09 w sprawie 

zgody na zaciągnięcie zobowiązań na 
realizację zadania pn. „Modernizacja 
budynku Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Szczawnicy” w zakresie wydatków 
inwestycyjnych przekraczających rok 
budżetowy. 

Uchwała ma związek ze złożonym przez 
Urząd Miasta i Gminy wnioskiem  aplika-
cyjnym obejmującym zadanie wymienione 
w tytule uchwały. 

Harmonogram realizacji inwestycji we 
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wniosku aplikacyjnym zakładał rozpoczę-
cie realizacji robót w III kwartale 2008 roku 
i ich zakończenie w II kwartale 2009 r. 

Uchwała Nr XLII/326/09 w sprawie 
przejęcia zadania z zakresu właściwości 
Powiatu Nowotarskiego. 

Uchwała Rady Miejskiej pozwala na 
zawarcie wzorem lat ubiegłych, porozu-
mienia z Powiatowym Zarządem Dróg w 
Nowym Targu, dotyczącego powierzenia 
miastu zadania polegającego na utrzyma-
niu zimowym i pozimowym sprzątaniu 
dróg powiatowych leżących w grani-
cach administracyjnych Miasta i Gminy 
Szczawnica.

Uchwała Nr XLII/327/09 w sprawie 
zabezpieczenia w budżecie Miasta i Gmi-
ny Szczawnica środków finansowych na 
zimowe utrzymanie dróg, chodników, 
placów na 2009/2010 rok.

Powierzenie Miejskiemu Zakładowi 
Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy 
zimowego utrzymania miasta i gminy w 
najbliższym sezonie 2009/2010, wiąże się 
z planowaniem wydatków na ten cel w 
przyszłorocznym budżecie. Dlatego, wy-
magana była zgoda Rady Miejskiej na za-
ciągnięcie przez Burmistrza zobowiązania 
przekraczającego bieżący rok budżetowy, 

wyrażona w formie uchwały.

Uchwała Nr XLII/328/09 w sprawie 
udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu 
pomocy finansowej.

Uchwała została podjęta w związku z 
porozumieniem zawartym między Po-
wiatem Nowotarskim a Miastem i Gminą 
Szczawnica, które dotyczyło realizacji 
zadania obejmującego przebudowę drogi 
powiatowej – ul. Szalaya. Uchwała do-
tyczy opracowania w roku 2009 projektu 
wykonawczego dla tego zadania, który 
Szczawnica sfinansuje w części nie prze-
kraczającej 50% kosztów.

W kwestii wykonania robót budowla-
nych, Miasto i Gmina Szczawnica oraz Po-
wiat Nowotarski zawrą odrębne umowy.

Uchwała Nr XLII/329/09 w sprawie 
zmian w Uchwale Nr XXXI/227/08 z 
dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie 
Miejskiego Programu Profilaktyki, 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2009. 

W stosunku do kwoty planowanej w 
budżecie, nastąpiło zwiększenie dochodów 
z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych o 18.040 zł. Wiąże się to 
z otwarciem nowych lokali oraz wpłatą 

ostatniej, trzeciej raty opłaty przez przed-
siębiorców posiadających zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych. 

Uchwała Nr XLII/330/09 w sprawie 
zabezpieczenia w budżecie Miasta i Gmi-
ny Szczawnica środków finansowych 
na dowóz dzieci niepełnosprawnych do 
ośrodków, w których realizują obowią-
zek szkolny.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty,  
obowiązkiem gminy jest zapewnienie 
uczniom niepełnosprawnym, którzy objęci 
są kształceniem specjalnym, bezpłatnego 
transportu i opieki w czasie przewozu do 
najbliższej szkoły podstawowej, gimna-
zjum a uczniom z niepełnosprawnością 
ruchową, upośledzeniem umysłowym w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym 
– także do najbliższej szkoły ponad gimna-
zjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
21 roku życia.

Ze względu na to, że zadanie dotyczy 
wydatków bieżących przekraczających 
rok budżetowy 2009, konieczne było za-
bezpieczenie w budżecie miasta i gminy 
Szczawnica na rok 2010 środków finanso-
wych w wielkości 20.000,00 zł na dowóz 
dzieci niepełnosprawnych do ośrodków, w 
których realizują obowiązek szkolny.

Fundusze na remonty 
po powodzi

Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda pozyskał z Mi-
nisterstwa Środowiska kolejne środki finansowe na usuwanie 
szkód po gwałtownych opadach atmosferycznych, które miały 
miejsce 25 i 28 czerwca 2009 r. na terenie Szczawnicy. Rwąca 
woda wyrządziła wówczas wiele strat na terenie miasta niszcząc 
przy tym elementy infrastruktury komunalnej. M.in oberwaniu 
uległ przepust kanalizacji burzowej łączący ulice Pod Sadami 
z ulicą Wygon.

W dniu 30.09.2009 r. Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
wystąpił do Ministerstwa Środowiska w Warszawie z wnioskiem 
o dofinansowanie inwestycji polegającej na usprawnieniu znisz-
czonej kanalizacji sanitarnej.  W dniu 21 października 2009 r. w 
wyniku przeprowadzonych negocjacji na jakie Burmistrz udał się 
do Warszawy, wniosek uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa 
Środowiska i został przekazany do dofinansowania w 100%  
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Prace w ramach wniosku mają polegać na odbudowie 
przepustu odprowadzającego wody opadowe z ulicy Pod Sadami 
w Szczawnicy na długoúci 200 mb. w tym ¨ 800 na dů. 100 mb 
i ¨ 600 na dů. 100 mb

W związku ze znacznym nachyleniem ulicy dochodzącym 
do 35° należy dodatkowo zamontować 5 studni rewizyjnych 
połączonych kanałami z rur polietylenowych. Rozstrzygnięcie 
przetargu wyłaniającego wykonawcę powyższych prac, nastąpi w 
dniu 13.11.2009 r. „Inwestycja , pomimo zbliżającej się już zimy, 
ma zostać wykonana jeszcze w tym roku” przekonuje Burmistrz 
Grzegorz Niezgoda.  

Nowa jakość Szczawnickiej 
informacji

Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda podjął działania 
mające na celu wymianę starych tablic informacyjnych oraz 
witaczy na terenie całego miasta.  Pierwszym etapem zaplanowa-
nych prac było usunięcie 4 niepotrzebnych i mało estetycznych 
tablic, w miejsce których zostaną zamontowane nowe, stylowe 
oznaczenia naszego miasta. W chwili obecnej zlecone zostały 
już prace nad wykonaniem stylowej drewnianej tablicy witającej 
wszystkich gości, znajdującej się po prawej stronie przed samym 
dworcem autobusowym. Nowa tablica wykonana zostanie w 
całości z drewna, wzbogacona typowymi szczawnickimi zdo-
bieniami z wyrzeźbionym napisem „Uzdrowisko Szczawnica”. 
Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą na zamontowanie tab-
licy, będzie ona witała wszystkich gości jeszcze w tym roku. 
Kolejnym etapem będzie wykonanie 4 tablic informacyjnych 
i witaczy zlokalizowanych przy wjeździe do Szczawnicy na 
tzw. Piaskach, obok przystani flisackiej, w centrum miasta 
oraz na Jaworkach. W ten sposób utworzony zostanie spójny 
system informacyjny zlokalizowany w najbardziej ruchliwych 
turystycznie częściach miasta. Inwestycja ta wykonana zostanie 
na wiosnę przyszłego roku. W chwili obecnej trwają prace nad 
przygotowaniem koncepcji. 

„To zupełnie nowa jakość wykonywanych tablic, które dzięki 
zachowaniu szczawnickiego stylu nawiążą do naszej tradycji a 
ich nowoczesny i przejrzysty wygląd nie będzie przypominał lat 
ubiegłej epoki jak dotychczas” – podsumowuje podjęte działania 
Burmistrz Grzegorz Niezgoda
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O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I  prze-
targ pisemny nieograniczony  na dzierżawę na okres  2 lat  nie-
ruchomości stanowiącej część działki ewid. zmod. nr 1220/49 
o powierzchni  ok. 3000m 2 położonej w Szczawnicy przy 
ul. Głównej / obok Dolnej Stacji Kolei Linowych Palenica / z 
przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej  
i handlowej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego przedmiotowej 
nieruchomości wynosi  153.000,00 zł brutto.
Wadium wynosi  15.300,00 zł

W okresie od 15.12.2009 r. do 28.02.2010 r. oraz od 15.12.2010 r. do 
28.02.2011 r. w miejscu wskazanym przez Urząd Miasta i Gminy 
Szczawnica / w części zachodniej działki / zlokalizowany zostanie 
namiot gastronomiczny , w którym odbywać 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 przetargu jest :
1. złożenie oświadczenia przez oferenta, iż zapoznał się z wa-

runkami przetargu i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń, w tym 
wyraża zgodę na lokalizację namiotu. 

2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie wa-
dium, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Szczaw-
nica Bank Spółdzielczy w Krościenku 
Nr 22 8817 0000 2001 0000 0589 0106 do dnia 20.11.2009 r. 

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

Pisemne oferty należy składać osobiście lub za przesłaniem w sekre-
tariacie Urzędu Miasta i Gminy w kopertach z dopiskiem „ Przetarg 
na dzierżawę działki 1220/49” pokój Nr 10 do dnia 20.11.2009r. 
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, adres oferenta lub nazwę firmy i 

adres jej siedziby
2. Datę sporządzenia oferty
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu 

i przyjmuje je bez zastrzeżeń
4. Oferowaną wysokość czynszu dzierżawy 
5. Sposób zagospodarowania dzierżawionej nieruchomości

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu się w dniu 23.11. 2009 r. o go-
dzinie 9.30 w budynku Urzędu Miejskiego w Szczawnicy ul. Szalaya 
103 pok. Nr 15 Komisja Przetargowa omawia warunki przetargu, po-
daje liczbę otrzymanych ofert, sprawdza dowody wniesienia wadium, 
otwiera koperty z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych 
ofert oraz tożsamość osób, które złożyły oferty. Ponadto Komisja 
przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów, 
weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do 
części niejawnej przetargu.
Część niejawną przetargu Komisja Przetargowa odbędzie również w 
dniu 23.11.2009 r.
Dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości zostanie osoba fizyczna lub 
prawna, która przyjmie warunki wskazane w niniejszym ogłoszeniu i 
przedstawi najkorzystniejszą ofertę finansową oraz przedstawi naja-
trakcyjniejszy 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 
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.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie  Gospodarki Nierucho-
mościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój 
nr 15, tel.262222-03.    

JP/JG

 Szczawnica,  20 października   2009 r.       

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I  ust-
ny nieograniczony przetarg na najem na okres  3 lat  nie-
ruchomości zabudowanej punktem handlowym , położonej  
w Szczawnicy przy ul. Głównej wraz z częścią działki ewid. zmod. 
nr 1220/15 o powierzchni 36 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności gospodarczej.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu przedmiotowej 
nieruchomości w tzw. sezonie tj. w miesiącach V, VI,VII,VIII i 
IX wynosi 2.200 ,00 zł / słownie dwa tysiące dwieście  złotych/ 
brutto.

/ W pozostałych miesiącach czynsz najmu wynosi 1 618,10 zł 
brutto miesięcznie /

  
Wadium wynosi  220,00 zł / słownie dwieście dwadzieścia 

złotych /

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium 
oraz złożenie oświadczenia przez oferenta, iż zapoznał się ze sta-
nem technicznym lokalu i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.

P r z e t a r g  o d b ę d z i e  s i ę  w  d n i u  2 3 . 1 1 . 2 0 0 9  r . 
o  g o d z i n i e  1 0 . 0 0  w  b u d y n k u  U r z ę d u  M i a s t a  
i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Szczaw-
nica Bank Spółdzielczy Krościenko Nr 60 8817 0000 2001 0000 0589 
0101 do dnia 20 listopada 2009 r. Przed przystąpieniem do przetargu 
należy okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone 
zostanie na poczet czynszu najmu nieruchomości, a w przypadku 
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.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie  Gospodarki Nie-
ruchomościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, 
pokój nr 12, tel.262222-03.

JP/JG

 Szczawnica, 30 października 2009 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że na 
tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica 
przy ul. Szalaya 103 w terminie od 01 listopada 2009 do  21 listopada 
2009 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonych do :

1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy:

-  działki ewid.  Nr 51/1 i 52/2 o powierzchni 464 m2 położonych w 
obrębie Czarna Woda w Jaworkach z przeznaczeniem na skła-
dowanie materiałów budowlanych na okres 7 miesięcy.

-   lokalu lokalu użytkowego położonego w Szczawnicy przy ul. 
Głównej 6, składającego się z sali kinowej, kasy, kinoperatorni, 
toalet na okres 3 lat.

2. Sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy:
-   lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku wielorodzinnym nr 2 na 

oś.XX-lecia w Szczawnicy..

JP/JG
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PROJEKTY W TRAKCIE 
REALIZACJI

W ramach pozyskanych funduszy eu-
ropejskich z Małopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego na lata 2007 
– 2013,  pozyskano dotację na dofinanso-
wanie przedsięwzięcia pn: „Modernizacja 
ujęć wody i rurociągów przesyłowych z 
elementami ochrony środowiska oraz 
rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w 
Szczawnicy” Koszt całości zadania wy-
nosi 16 000 000,00 zł z czego pozyskano 
maksymalnie możliwe dofinansowanie 
w wysokości 8 000 000,00 zł. 

W chwili obecnej ukończono budowę 
obiektów hydrotechnicznych na ujęciu 
Sewerynówka, zakończone zostały roboty 
polegające na wykonaniu rurociągów wody 
surowej łączących ujęcia Pokrzywy – Se-
werynówka ze stacją uzdatniania wody. 
Zakończono budowę zbiornika wody pit-
nej przy stacji uzdatniania wody. Obec-
nie trwają prace związane z przebudową 
obiektów kubaturowych na ujęciu Sewe-
rynówka oraz z kompleksową rozbudową 
budynków stacji. Kolejnym i ostatnim eta-
pem robót będzie przebudowa ujęcia wody 
Pokrzywy oraz montaż o rozruch technolo-
gii (filtrów pośpiesznych) przeznaczonych 
do oczyszczania wody pitnej. Ta część za-
dania realizowana będzie w 2010.   

    

    

  

W ramach pozyskanych funduszy euro-
pejskich z Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 
2013, pozyskano dotację na dofinansowa-
nie przedsięwzięcia pn: „ Kompleksowa 
rehabilitacja i modernizacja sieci kana-
lizacyjnej i wodociągowej dla uzdrowi-
ska Szczawnica”. Koszt całości zadania 
wynosi ponad 9 000 000,00 zł

W rozstrzygniętym przetargu, wyłonio-
nym wykonawcą została firma Ekomeks, 
z którą w dniu 3 września 2009r. podpi-
sano umowę W chwili obecnej zgodnie 
z harmonogramem zakończone zostały 
roboty polegające na wykonaniu rurocią-
gów przysyłających wodę pitną w ulicach: 
Kunie, Staszowa, Flisacka i Sopotnicka. 
Trwają prace polegające na rehabilitacji 
sieci wodociągowej w ulicy Głównej (w 
rejonie Gimnazjum). W najbliższym cza-
sie przewiduje się przebudowę sieci wodo-
ciągowej w ulicy Ogrodowej, Kwiatowej i 
Zielonej.  

W ramach rządowego programu 
„MOJE BOISKO – ORLIK 2012” 
Szczawnica pozyskała środki finansowe 
na budowę kompleksu boisk sportowych 
wraz z infrastrukturą. 

W ramach w/w inwestycji wykonane 
zostało:

1. Boisko piłkarskie, wymiary 30m 
x 62m

2. Boisko wielofunkcyjne (kosz/
siatka, piłka ręczna/tenis) 19,1m  x  32,1m

3. Budynek sanitarno-szatniowy, 
kubatura 237,91 m sześć.

4. Ogrodzenie, oświetlenie, instala-
cje, przyłącza wod –kan

          
Całkowity koszt realizacji inwestycji 

–1 300 000,00 zł
Środki pozabudżetowe-    50%
Prace inwestycyjne zakończone zostały  

31 października 2009r. 
        

  

W ramach programu Współpraca 
Transgraniczna otrzymano dofinanso-
wanie na realizację zadania pod nazwą:  
„Poprawa jakości infrastruktury tury-
stycznej w rejonie Pienińskiego Parku 
Narodowego” 

W dniu 15 września Burmistrz Szczaw-
nicy Grzegorz Niezgoda podpisał umowę 
z Ministrem Rozwoju Regionalnego dzia-
łającym jako instytucja Zarządzająca dla 
Programu Współpracy Transgranicznej 
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowa-
cka 2007 - 2013 na realizację projektu pn.: 
„Poprawa jakości infrastruktury turystycznej 
w rejonie Pienińskiego Parku Narodowego” 
Projekt złożony przez władze Szczawnicy 
w październiku 2008r, został zaakcepto-
wany do dofinansowania końcem maja 
2009r. a całkowita jego wartość wynosi 
 2 412 278,52 EURO (ok. 10 000 000, 00 zł). 
Zakłada on budowę promenady spacerowej 
wzdłuż prawego brzegu Grajcarka wraz z 
elementami małej architektury. Znajdą się 
tam więc ławeczki do odpoczynku, donice 
z kwiatami oraz drzewkami, tarasy wido-
kowe oraz stylowe mostki łączące obydwa 
brzegi Grajcarka. Promenada posiadała 
będzie zarówno część jezdną do domów 
znajdujących się przy niej oraz deptak 
przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszego. 
Partnerem Szczawnicy w ramach wniosku 
po stronie Słowacji jest Leśnica, na terenie 
której odremontowany zostanie Ośrodek 
Kultury. Stosowne umowy pomiędzy 
partnerami zostały podpisane 25 września 
2009r. Obecnie przygotowywana jest do-
kumentacja przetargowa. 

W ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego  Działanie 3.3 a 
pozyskano dofinansowanie na realizację 
zadania pod nazwą ”Modernizacja bu-
dynku Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Szczawnicy”. Łączna wartość wniosku 
wynosi ponad 1 000  000,00 zł, z czego

Dotacja-  75%
Wkład własny - 25%

POSTĘPY REALIZOWANYCH 
INWESTYCJI W RAMACH 

PROJEKTÓW EUROPEJSKICH  
I KRAJOWYCH  

NA TERENIE MIASTA I GMINY 
SZCZAWNICA
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Istotą projektu jest rewaloryzacja budyn-
ku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w 
Szczawnicy. Inwestycja będzie polegała na 
wykonaniu hydroizolacji i osuszenia piwnic, 
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej 
oraz remontu elewacji, wymianie pokrycia 
dachowego, modernizacji sali kinowej, 
modernizacji kotłowni oraz rewaloryzacji 
terenu po remoncie.

Obecnie trwają prace związane z przygo-
towaniem dokumentacji do przetargu. 

 W ramach rządowego Progra-
mu „Orlik PLUS” pozyskano środki na 
realizację zadania pn.: „Modernizacja i 
remont infrastruktury związanej z ochroną 
środowiska na boisku sportowym i w jego 
obrębie z nawierzchnią naturalną wraz z 
zapleczem klubu sportowego KS Jarmuta 
Szczawnica położonego w miejscowości 
Szlachtowa”.

Zakres  robót  obejmuje:
- wykonanie odwodnienia terenu przy 

boisku do piłki nożnej, wykonanie chod-
nika przed trybuną,  dostawę i montaż 
trybun metalowych prefabrykowanych na 
konstrukcji metalowej przeznaczonych 
łącznie dla 262 osób, dostawę i montaż 
kolektorów słonecznych do cieplej wody 
użytkowej dla istniejącego budynku szatni, 
wykonanie ogrodzenia  oraz wykonanie 
niwelacji murawy. 

W chwili obecnej trwają prace budow-
lane. 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 pozyskano 
środki  na dofinansowanie zadania pod 
nazwą: „Odnowa centrum Wsi Jaworki”. 
Łączna wartość projektu wynosi ponad 
1 000 000, 00 z czego dofinansowanie to 
500 000, 00zł

Głównym celem projektu jest przywró-
cenie dawnych i nadanie nowych funkcji 
centrum wsi Jaworki, sprowadzenie 
ruchu turystycznego z okolic szlaków do 
centrum wsi i podniesienie atrakcyjności 
turystycznej Jaworek.

Obecnie trwają prace nad przygo-
towaniem dokumentacji do przetargu. 
Inwestycja rozpocznie się początkiem 
przyszłego roku. 

ZŁOŻONE WNIOSKI 
O DOFINANSOWANIE  

W ramach Programu Współpraca Trans-
graniczna Polska – Słowacja – mikroprojek-
ty - Urząd Miasta i Gminy w Szczawnicy 
złożył wniosek na dofinansowanie zadania 
pn.: „Wzmocnienie konkurencyjności 
pogranicza polsko-słowackiego na mię-
dzynarodowym rynku turystycznym”. 
Wartość całego wniosku wynosi 50000 
euro z czego:

Dotacja – 47500 euro – 95% 
Wkład własny – 2500 euro – 5%
Głównym celem projektu jest promocja 

walorów przyrodniczych Miasta i Gminy 
Szczawnica poprzez publikację albumów 
i folderów, utworzenie strony internetowej 
oraz rozmieszczenie po mieście tablic 
informujących o atrakcjach turystycznych 
miejscowości. 

W chwili obecnej wniosek oczekuje na 
pozytywną decyzję o dofinansowanie. 

W ramach Programu Współpraca Trans-
graniczna Polska – Słowacja – mikroprojek-
ty - Urząd Miasta i Gminy w Szczawnicy 
złożył wniosek na dofinansowanie zadania 
pn.: „Przenikanie kultur: polsko – sło-
wacka wymiana środowisk twórczych”. 
Wartość całego wniosku wynosi 50000 
euro z czego:

Dotacja – 47500 euro – 95% 
Wkład własny – 2500 euro – 5%
Celem projektu jest zorganizowanie na 

terenie Szczawnicy cyklu imprez kultural-
nych, warsztatów rzeźbiarskich, malarskich 
i muzycznych oraz wystaw i wernisaży 
szczawnickich artystów. Dodatkowo w 
projekcie zaplanowany jest zakup sprzętu 
umożliwiającego sprawne organizowanie 
imprez: nagłośnienie, światła, ławeczki dla 
widowni itp. 

W chwili obecnej wniosek oczekuje na 
pozytywną decyzję o dofinansowanie.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
Grzegorz Niezgoda końcem września br. 
złożył kolejny wniosek o dofinansowanie 
w ramach Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 
tzw. „Schetynówka”, tym razem na prze-
budowę dróg, mostów i chodników we wsi 
Jaworki. 

W ramach złożonego projektu pod nazwą 
„Przebudowa węzła komunikacyjnego kie-
rującego ruch do Rezerwatów „Homole”, 
„Biała Woda”, „Czarna Woda” oraz do Mia-
sta Szczawnica” planuje się wykonanie m.in: 
remontu nawierzchni dróg i chodników na 

ul. Kościelna, Biała Woda, Czarna Woda i 
Pod Homolami, montaż barier ochronnych, 
remont elementów konstrukcyjnych mostu, 
przeniesienie przystanku i budowę zatoki 
autobusowej oraz uzupełnienie oświetlenia 
ulicznego wraz z wycinką drzew. Planowa-
na inwestycja ma na celu zarówno poprawę 
bezpieczeństwa i płynności ruchu pieszego 
i samochodowego w centrum Jaworek jak 
również estetyzację miejsca odwiedzanego 
rocznie przez tysiące turystów i kuracjuszy. 
Planowany termin realizacji zadania to okres 
od kwietnia do sierpnia 2010r. 

Przypomnijmy, iż w ramach tego samego 
programu początkiem tego roku Burmistrz 
Grzegorz Niezgoda pozyskał środki fi-
nansowe na realizację zadania pod nazwą 
„Przebudowa węzła komunikacyjnego 
kierującego ruch do przejścia graniczne-
go polsko – słowackiego oraz do Miasta 
Szczawnica”. Inwestycja zakończona 7 
sierpnia obejmowała zakresem przebudowę 
skrzyżowania drogi powiatowej z drogą 
gminną przy wjeździe do Szczawnicy, 
2 skrzyżowań dróg gminnych (ścieżka 
pieszo – rowerowa i droga prowadząca do 
przejścia granicznego) oraz remont mostu 
w Pieninach. 

Władze Miasta i Gminy Szczawni-
ca złożyły wniosek w ramach funduszy 
unijnych, na poprawę organizacji selek-
tywnej zbiórki odpadów komunalnych na 
terenie gminy Szczawnica. Projekt zło-
żony został w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
działanie 7.3 Gospodarka Odpadami. 

Aby usprawnić i utrwalić system se-
lektywnej zbiórki odpadów na terenie 
miasta i gminy Szczawnica składany pro-
jekt przewiduje zakupienie m.in:  śmie-
ciarki o dużej pojemności załadowczej, 
śmieciarki o małych gabarytach mogą-
cej obsługiwać wąskie ulice, samochód 
kontenerowy – hakowiec, pojemniki 
na odpady segregowane oraz materiały 
niebezpieczne dla środowiska takie jak: 
baterie, świetlówki, sprzęt elektroniczny 
czy opony.  

Władze Miasta i Gminy Szczawnica 
złożyły wniosek o dofinansowanie za-
dania pod nazwą „Internet w domach 
mieszkańców Szczawnicy”,  finansowa-
nego ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Programu Operacyjnego Innowacyjna 
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Gospodarka 2007 – 2013, działanie 8.3 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro-
wemu – enclusion”. 

Projekt obejmuje dofinansowanie takich 
zadań jak min.:

• Koszty dostępu do Internetu 
w gospodarstwach domowych objętych 
projektem maksymalnie przez okres 3 
lat

• Dostarczenie, instalacja oraz 
serwisowanie sprzętu komputerowego 
wraz z niezbędnym oprogramowaniem w 
gospodarstwach domowych wskazanych 
przez projektodawcę 

• Przeprowadzenie szkoleń z 
zakresu obsługi komputera oraz korzy-
stania z Internetu 

Projekt ma na celu wyrównanie szans 
w dostępie do Internetu gospodarstw 
domowych o niskim stanie majątkowym. 
Projekt zakłada podłączenie Internetu 
na obszarach Szczawnicy, Szlachtowej i 
Jaworek, wraz z dostarczeniem zestawów 
komputerowych z odpowiednim oprogra-
mowaniem.

PLANOWANE WNIOSKI 
O DOFINANSOWANIE  

Najwyższą ocenę, 100% punktów i 
pierwsze miejsce na liście wśród pozo-
stałych uzdrowisk Małopolski otrzymała 
Szczawnica w ramach oceny przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego złożone-
go Planu Rozwoju Uzdrowiska. Plan 
Rozwoju Uzdrowiska jest dokumentem 
opracowywanym i przyjmowanym przez 
gminę uzdrowiskową, niezbędnym do 
ubiegania się o wsparcie ze środków 
Małopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2007-2013, w 
ramach osi priorytetowej 3 Turystyka 
i przemysł kulturowy, działanie 3.1 
Rozwój infrastruktury turystycznej, 
schemat B Inwestycje w obiekty i infra-
strukturę uzdrowiskową. W schemacie 
tym wspierane będą inwestycje związane 
z budową, rozbudową i renowacją ogól-
nodostępnej infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej zlokalizowane na terenie 
uzdrowisk. Podstawowym celem Planu 
jest doprowadzenie do sytuacji, w której 
Szczawnica będzie miejscem przyjaznym 
turystom i mieszkańcom, oferującym 
atrakcyjną ofertę turystyczno-uzdrowi-
skowo-wypoczynkową, wykorzystującym 
walory krajoznawczo-przyrodnicze Pie-
nin, dysponującym dużym potencjałem 
dla rozwoju turystyki, lecznictwa uzdrowi-

skowego i wypoczynku oraz stwarzającym 
możliwości wszechstronnego rozwoju dla 
wszystkich jego mieszkańców. 

  
Władze Miasta i Gminy Szczawnica 

wspólnie z Przedsiębiorstwem Uzdro-
wisko Szczawnica S.A starają się o 
pozyskanie łącznego dofinansowania 
w kwocie ponad 8 375 000, 00 zł na 
realizację dwóch projektów.  Pierwszy z 
nich pod nazwą „Rewitalizacja uzdrowi-
skowego Parku Dolnego w Szczawnicy 
wraz z elementami małej architektury 
uzdrowiskowej” zakłada rewaloryzację 
istniejących obiektów znajdujących się 
na terenie Parku oraz wzbogacenie ich 
o nowe elementy przestrzenne takie jak 
np: altano-kawiarnia, mini golf, place 
zabaw, karuzele, kaskady wodne, staw czy 
rabaty kwiatowe. Głównym elementem, 
do którego nawiązuje nowa kompozycja 
alejek to tzw. „koło zabaw” w centralno-
wschodniej części, w której zlokalizowane 
były główne atrakcje Parku Dolnego. 
Nowa kompozycja ma również kształt 
koła i skupia szereg zróżnicowanych 
atrakcji. Koncepcja uwzględnia obecne 
zadrzewienie parku i pozostałości daw-
nego układu. W nawiązaniu do dawnych 
funkcji „koła zabaw” wprowadzono ele-
menty do niego przylegające, takie jak 
placyk z altano-kawiarnią czy karuzelę. 
Koncepcja rewaloryzacji Parku Dolnego 
ma na celu przywrócenie jego świetności i 
znaczenia poprzez szereg zabiegów. Kon-
serwacja obejmuje istniejący drzewostan 
oraz zabytkowe obiekty architektoniczne. 
Koncepcja projektowa przewiduje nowy 
układ kompozycyjny alejek spacerowych, 
nowe nasadzenia zieleni niskiej oraz nowe 
obiekty infrastruktury technicznej, małej 
architektury, oświetlenia i iluminacji 
wzbogacające program parku. Wprowa-
dzone nowe elementy oraz nowa lokaliza-
cja i aranżacja istniejących obiektów par-
kowych, zwłaszcza pomników ma na celu 
integracje i uporządkowanie przestrzeni 
parku. Wartość projektu wynosi łącznie 
4 500 000, 00 zł z czego wnioskowana 
kwota dofinansowania to 3 375 000,00. 

Drugi z projektów pod nazwą „Re-
witalizacja Pl. Dietla oraz promenady 
spacerowej do pijalni wraz z elementami 
małej architektury uzdrowiskowej i prze-
budową pijalni wody mineralnej” polega 
na zagospodarowaniu uzdrowiskowego 
centrum Szczawnicy, którego centralnym 
miejscem jest plac Dietla. W skład pro-
jektu wchodzi zagospodarowanie odcinka 
górnego – od placu Dietla do ZPR wraz 
z przebudową samego placu oraz odcin-
ka dolnego od ZPR do ulicy. W części 
pierwszej (plac Dietla – Zakład Przyrodo-

Leczniczy) przewiduje się modernizację 
3 768 m2 nawierzchni placów i ciągów 
pieszych wraz z modernizacją fontanny 
w centralnej części placu. Dodatkową 
atrakcją podkreślającą zarówno architek-
turę samej fontanny, jak i kompozycję 
całego placu będzie jej nocna iluminacja. 
Niewątpliwą atrakcja będzie także tzw. 
sztuczna rzeka wraz z wodospadem, 
która nada tej przestrzeni niepowtarzalny 
charakter. Dla jej stworzenia zostanie 
wykorzystany istniejący ciek wodny i po-
przez stworzenie nowego koryta wraz ze 
specyficznym ukształtowaniem stworzony 
zostanie ciekawy element kompozycyjny 
całej przestrzeni. Kolejnym elementem 
kształtowania przestrzeni będzie gruntow-
na modernizacja pijalni wody mineralnej, 
która w obecnym kształcie zupełnie nie 
pasuje do otoczenia i w żaden sposób 
nie nawiązuje do obowiązującego w tej 
części Uzdrowiska stylu. Stary pawilon 
zostanie rozebrany, a w to miejsce zosta-
nie zbudowany nowy, otwarty pawilon 
z ogólnodostępną czerpnią wody mine-
ralnej. Całość prac w tej części uzupełni 
gruntowna modernizacja ciągów pieszych 
i wyposażenie ich w elementy małej archi-
tektury. Planuje się budową ok. 1 600 m2 
żwirowych alejek wraz z elementami ma-
łej architektury (ławki, kosze na śmieci, 
oświetlenie, tablice informacyjne). Dodat-
kowo zmodernizowane zostaną schody na 
osi widokowej do Inhalatorium (ok. 350 
m2). Wartość projektu wynosi 7 000 000, 
00zł z czego planowane dofinansowanie 
to 5 000 000, 00zł.   

Obecnie trwają prace nad przygotowa-
niem wniosków, których termin złożenia 
mija 22 grudnia 2009r.  . 

W ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki, działanie 5.2 przygotowywa-
ny jest  wniosek o dofinansowanie zadania 
pod nazwą „Doskonalenie kwalifikacji 
kadry urzędniczej Urzędu Miasta i 
Gminy Szczawnica”.  

Wychodząc naprzeciw ciągłym zmia-
nom prawa realizowanego przez pracow-
ników Urzędu, składany projekt zakłada 
organizację cyklu szkoleń podnoszących 
kwalifikacje pracowników Urzędu Mia-
sta i Gminy Szczawnica oraz wdrożenie 
usprawnień zarządczych podnoszących 
jakość obsługi klienta. Obecnie czekamy 
na ogłoszenie konkursu w ramach tego 
działania. 
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Środki unijne na remont budynku 
Ośrodka Kultury w Szczawnicy

Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda podpisał umowę z Zarządem Województwa Ma-
łopolskiego na realizację projektu p.n. „Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Szczawnicy”. Decyzja o przyznaniu dofinansowania dla Szczawnicy została podjęta przez 
Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 31 lipca 2009r. Wniosek o dofinansowanie, złożony 
przez władze Szczawnicy w dniu  14 października 2008r opiewa na kwotę ponad 1 000 000,00 
zł, z czego dotacja wynosi 75% a wkład własny Miasta zaledwie 25%. 

Celem bezpośrednim projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych miesz-
kańców miasta i gminy Szczawnica jak i turystów poprzez zwiększenie dostępności do dóbr 
i usług kultury. Zadaniem miasta bowiem, jest nie tylko zaspokajanie podstawowych potrzeb 
bytowych społeczności lokalnej, ale również zapewnienie dostępności do dóbr wyższego rzę-
du takich jak kultura. Społeczność lokalna powinna mieć zapewnioną możliwość obcowania 
z wszelkimi formami kultury takimi jak sztuka filmowa , sztuka teatralna, fotograficzna czy 
też malarska. Ale aby zapewnić możliwość obcowania z tymi formami sztuki niezbędne jest 
posiadanie odpowiedniej infrastruktury kultury jak np. centrum kultury. Szczawnickie Cen-
trum Kultury zlokalizowane jest w budynku kina Pieniny, który jest także siedzibą Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Jednakże budynek ten jest w wysokim stopniu zdekapitalizowany i nie 
spełnia norm umożliwiających prezentację różnych form kultury. Podobnie rzecz wygląda 
w przypadku kultywowania dziedzictwa kulturowego regionu. Istniejące stowarzyszenia i 
organizacje kulturalne nie mają możliwości prezentacji swojej oferty ze względu na brak 
profesjonalnej infrastruktury. Dlatego bardzo ważnym zagadnieniem dla rozwoju kultury jest 
modernizacja istniejącego budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczawnicy tak, 
aby zaspokojone zostały pod tym względem potrzeby mieszkańców i turystów. Inwestycja 
będzie polegała na:

-Wykonaniu hydroizolacji i osuszenia piwnic
-Wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont elewacji
-Wymianie pokrycia dachowego
-Modernizacji sali kinowej
-Modernizacji kotłowni
-Rewaloryzacji terenu po remoncie
Realizacja projektu pozwoli z jednej strony na zachowanie budynku pełniącego funkcje cen-

trum kultury a z drugiej strony na dokonanie jakościowej zmiany w charakterze oferowanych 
usług kulturalnych. Wykonane prace w ramach rewaloryzacji budynku, spowodują, iż obiekt 
będzie dysponował kameralną, ale nowoczesną salą kinową (wyposażoną w najnowocześniejszy 
sprzęt audiowizualny) ze sceną umożliwiającą organizacje imprez artystycznych, koncertów 
i sztuk teatralnych. Zmodernizowana sala kinowa będzie mogła służyć również organizacji 
imprez wystawowych. 

                             Obecny stan budynku                                 

       
 Oczekiwany stan budynku 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przygotowany jest już do 
złożenia wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży w Mieści i Gminie Szczawnica”. Łączny 
planowany koszt projektu wynosi 400 000,00 zł i jest on pokrywany w 100% ze 
środków unijnych. 

Projekt zakłada realizację zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży takich jak 
min.: zawody sportowe, wycieczki turystyczne, kółka zainteresowań z malarstwa i 
muzyki, konkursy wiedzy, nauka języków obcych. Do projektu przystąpiły wszystkie 
szkoły znajdujące się na terenie Miasta i Gminy Szczawnica. 

W chwili obecnej wniosek oczkuje na ogłoszenie konkursu w ramach którego 
będzie złożony. 

 W ramach funduszy z programu Współpracy Transgranicznej Euroregion 
Tatry, planowany jest wniosek na budowę poziomowego parkingu w Pieninach. 
W ramach projektu przewidywana jest przebudowa istniejącego parkingu oraz 
utworzenie nad nim drugiej płyty na wysokości jezdni. Dodatkowo wzdłuż drogi 
powstaną pasaże handlowo – usługowe oraz centrum informacji turystycznej. Zre-
alizowana inwestycja w dużej mierze rozwiąże problem parkowania w Szczawnicy 
oraz poprawi infrastrukturę w rejonie Pienin.
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Porozumienie warte 
miliony

 
W piątek 6 listopada br, w Szczawnicy 

podpisane zostało porozumienie pomiędzy 
Burmistrzem Szczawnicy Grzegorzem Nie-
zgodą a Starostą Powiatu Nowotarskiego 
Krzysztofem Faberem dotyczące wspólnie 
realizowanych inwestycji drogowych na 
najbliższe lata. Zarówno Rada Powiatu 
Nowotarskiego jak również Rada Miasta i 
Gminy Szczawnica podjęły w tej sprawie 
stosowne uchwały upoważniając Starostę i 
Burmistrza do zaciągania kilkuletnich zo-
bowiązań. Porozumienie określa kierunki i 
zakres planowanych działań inwestycyjnych 
na drodze powiatowej w latach 2009 – 2012. 
W ramach podpisanego porozumienia planuję 
się następujące prace inwestycyjne: 

1. „Przebudowa ul. Szalaya od skrzyżowa-
nia z ul. Zdrojową do skrzyżowania z ul. Św. 
Krzyża. Wkład własny Powiatu Nowotarskie-
go w kwocie 889 750 zł jest dofinansowaniem 
inwestycji, której inwestorem jest Miasto 
Szczawnica. Podmiotem odpowiedzialnym 
za przeprowadzenie tej inwestycji będzie Bur-
mistrz Miasta. Zakres wymiany sieci wodo-
ciągowej oraz wymiany sieci kanalizacyjnej 
został przewidziany w inwestycji dotyczącej 
rehabilitacji sieci. Również w dużym zakresie 
odtworzenie nawierzchni drogi oraz chodnika 
będzie realizowane w ramach tego zadania. 
Dofinansowanie przez Powiat powinno po-
zwolić na kompleksowy remont drogi na tym 
odcinku, również na odtworzenie nawierzchni 
drogi i chodników, które nie są ujęte we 
wniosku na rehabilitację sieci. 

2. “Przebudowa chodnika ul. Główna” 
– zadanie realizowane przez Miasto Szczaw-
nica w ramach wniosku na rehabilitację sieci 
wodociągowej. Przewiduje się wykonanie w 
2009 roku wymiany sieci wodociągowej od 
skrzyżowania z ul. Pod Sadami do skrzyżowa-
nia z ul. Wygon. Sieć wodociągowa na całym 
odcinku przebiega w chodniku przy drodze 
powiatowej z czego wynika konieczność wy-
konania nowego odcinka chodnika będącego 
własnością Powiatu Nowotarskiego.

3. „Przebudowa drogi powiatowej K1636 
w obrębie centrum Jaworek” – zadanie 
przewidziane do realizacji przez Miasto 
Szczawnica. Możliwość realizacji tego zobo-
wiązania zaistnieje w przypadku pozytywnej 
selekcji jednego z dwóch aktualnie złożonych 
wniosków dotyczących Jaworek. Pierwszym 
z wniosków jest „Odnowa centrum wsi 
Jaworki” natomiast drugim „Przebudowa 
węzła komunikacyjnego kierującego ruch 
do Rezerwatów „Homole”, „Biała Woda”, 
„Czarna Woda” oraz do miasta Szczawnica” 
(tzw. „schetynówka”). Realizacja jednego z 
tych wniosków będzie wiązała się z poprawą 
infrastruktury Powiatu Nowotarskiego w ob-
rębie wsi Jaworki. Oszacowany koszt wynosi 
ok. 750 000 zł.

4. „Przebudowa nawierzchni ul. Główna” 
– zadanie, za które odpowiedzialny będzie 
w całości Powiatowy Zarząd Dróg. Prze-
widziana jest wymiana nawierzchni drogi 
powiatowej na odcinku ok. 1 km. W roku 
2010 za kwotę 500 000 zł. możliwe będzie 
wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Zdrojową do skrzyżo-
wania z Al. Parkową, korekta studni kana-
lizacji sanitarnej i opadowej oraz wymiana 
odcinków starego chodnika. Natomiast w 
2011 r. nastąpi kontynuacja tego zadania od 
skrzyżowania z Al. Parkową do skrzyżowania 
z ul. Skotnicką. Realizacja zadania, o którym 
mowa w pkt.1 oraz w niniejszym punkcie 
pozwoli na znaczną zmianę estetyki i kom-
fortu komunikacyjnego w ścisłym centrum 
Szczawnicy.

5. „Przebudowa mostów na potoku Czer-
szla i Krupianki” (ul. Cieśliska - Szlachto-
wa)– zadanie, za które inwestycyjnie będzie 
odpowiedzialny Powiatowy Zarząd Dróg 
będący w posiadaniu kompletnej dokumen-
tacji technicznej z uzyskanym wcześniej 
pozwoleniem na budowę. W chwili obecnej 
obydwa obiekty mają starą konstrukcję drew-
nianą. Po realizacji tej inwestycji powstaną 
dwa betonowe nowe mosty spełniające 
wszystkie wymogi budowlane oraz na od-
cinku łączącym obiekty przebudowana droga 
powiatowa. Koszt oszacowany został przez 
PZD na kwotę łączną 1 800 000 zł., z czego 
miasto Szczawnica zabezpiecza w 2010 r. 
kwotę 450 000 zł jako pomoc finansową dla 
Powiatu Nowotarskiego.

6. „Opracowanie dokumentacji oraz 
uzyskanie ZRID na przebudowę mostu na 
potoku Grajcarek w tzw. Malinowie” – od-
powiedzialnym za zlecenie i przygotowanie 
dokumentacji będzie Powiatowy Zarząd 
Dróg. Przewiduje się zlecenie ww. czynności 
w przyszłym roku (2010). Natomiast zapłata 
nastąpi w roku 2011 i koszt będzie rozłożony 
równomiernie między Powiat oraz miasto 
Szczawnica. Projekt powinien przewidy-
wać budowę nowego mostu w Malinowie 
oraz przebudowę drogi w tym zakresie tzn. 
„wyprostowanie” dzisiejszego trudnego 
komunikacyjnie zakrętu. Opracowywanie 
dokumentacji trwa do 1,5 roku, dzięki czemu 
na koniec 2011 roku PZD będzie dysponował 
dokumentacją niezbędną do dalszych działań 
w tym zakresie.

7. „Budowa mostu na rzece Dunajec 
w Krościenku” – Wkład własny miasta 
Szczawnica to w 2010 roku = 379 500 zł., 
oraz 759 000 zł w 2011 roku. 

8. „Opracowanie dokumentacji oraz 
uzyskanie ZRID na przebudowę mostu na 
potoku Sielskim” (ul. Łemkowska obok 
tartaku)– odpowiedzialnym za zlecenie i 
przeprowadzenie zadania będzie Powiato-
wy Zarząd Dróg. Przewiduje się zlecenie 
wykonania dokumentacji w 2011 roku. 
Natomiast zapłata nastąpi po realizacji 
przez wykonawcę w 2012 roku i będzie 

równomiernie rozłożona między Powiat 
oraz miasto Szczawnica. Projekt w intencji 
powinien przewidywać budowę mostu na 
potoku Sielskim obok tartaku. Wykonanie  
tej inwestycji zlikwiduje trudne komunika-
cyjnie zakręty na tym odcinku.

9. „Przebudowa ul. Szlachtowskiej – za-
danie przewidziane do realizacji w 2010 roku 
za którego realizację odpowiedzialny będzie 
Powiatowy Zarząd Dróg. Przewiduje się 
dokończenie zadania rozpoczętego w 2008 
roku w rejonie OHP. Realizowana będzie 
nowa nawierzchnia. Nowy chodnik wzdłuż 
drogi zostanie wykonany w przypadku gdy 
właściciele działek leżących w sąsiedztwie 
wyrażą zgodę na zajęcie części swoich nieru-
chomości. Uzyskane wcześniej zgody osób 
fizycznych zostały przez zainteresowanych 
wycofane.

10. „Przebudowa drogi K1636 ul. Cie-
śliska” – zadanie szacowane na 1 600 000 
zł w którego kosztach strony uczestniczą 
jednakowo tj. po 800 000 zł. Planuje się w 
2012 roku budowę nowych chodników w 
ciągu drogi powiatowej, szczególnie na ul. 
Cieśliska. Po realizacji wcześniejszych za-
mierzeń – szczególnie inwestycji określonej 
w pkt. 5 możliwym do realizacji odcinkiem 
drogi powiatowej będzie zakres od poto-
ku Sielskiego w Szlachtowej w kierunku 
Jaworek. Zabezpieczona kwota powinna 
wystarczyć na wymianę nawierzchni drogi 
oraz budowę nowego chodnika.

Całkowity koszt zadań realizowanych 
wspólnie w latach 2009 – 2012 wynosi 13 
mln 783 tys. 690 zł. Zamierzeniem porozu-
mienia z Powiatem Nowotarskim jest przede 
wszystkim przebudowa drogi powiatowej 
na terenie Miasta i Gminy Szczawnica, ale 
również przygotowanie trudnej technicznie 
dokumentacji na dwa obiekty mostowe 
wpływające w dużym stopniu na wizerunek 
całego miasta. Ze strony Starostwa Powiato-
wego w Nowym Targu ważnym składnikiem 
umowy jest dofinansowanie przez samo-
rząd miasta Szczawnica budowy mostu w 
Krościenku stanowiącego jedyny dojazd do 
uzdrowiska. Zabezpieczając po stronie zo-
bowiązań Szczawnicy wkład własny do tego 
przedsięwzięcia uzyskujemy zapewnienie 
Zarządu Powiatu realizacji szeregu innych 
wcześniej wymienionych inwestycji. 

Odpowiedzialność za realizację poszcze-
gólnych zadań została precyzyjnie podzielo-
na między obydwie jednostki samorządowe. 
Z punktu widzenia Szczawnicy niewątpliwie 
trudnym zadaniem będzie przebudowa ul. 
Szalaya. Zakres inwestycji na tym odcinku 
związany z siecią wodociągową i kanali-
zacyjną nie pozostawia w tym przypadku 
wielkich możliwości wyboru odpowiedzial-
nego z przeprowadzenie inwestycji a dzięki 
porozumieniu zyskujemy dodatkowe środki 
pozwalające na kompleksową realizację tej 
drogi.
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Odnowa centrum Wsi Jaworki
Miasto i Gmina Szczawnica otrzymała 500 000, 00zł na realizację 

projektu pod nazwą „Odnowa Centrum Wsi Jaworki” składanego w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 
W ramach projektu planuje się wydzielenie placu w sposób umożli-
wiający bezpieczne oddzielenie części przeznaczonej na pobyt ludzi 
od części przeznaczonej dla ruchu pojazdów. W ten sposób powstały 
mini rynek zapewniłby wytchnienie gościom oraz miejsce np. do orga-
nizowania wystaw plenerowych, koncertów.  Pobielony mur ożywiony 
podświetlanymi kamiennymi wieżyczkami zwieńczonymi gontowymi, 
stożkowymi dachami bezpośrednio nawiązuje do starej zabudowy 
wiejskiej rusnackich Jaworek, jednocześnie nadając rustykalny cha-
rakter miejscu. Elementem nowoczesnym są fantazyjne kamienne 
schody (z rampą dla niepełnosprawnych) zachęcające swoimi biegami 
do zejścia na placyk. Surowa tradycyjna kolorystyka muru ożywiona 
jest kwietnikami z roślinami skalniakowymi. Rośliny te dodatkowo 
wzbogacają centralne miejsca siedzisk (ławek) nawiązujących do 
charakteru obiektu. Pośrodku placu znajduje się słup stylizowany 
na XIX – wieczny słup ogłoszeniowy, nawiązujący jednak detalem 
do architektury górskiej, wykończony kamieniem i podświetlony od 
środka. Na tym słupie oraz wbudowane w mur znajdują się tablice 
z krótkimi historiami czterech rusnackich wsi oraz ze wskazaniem 
dodatkowych atrakcji i ciekawostek oferowanych przez Jaworki. 
Dzięki temu plac spełni funkcję wypoczynkową. Jednocześnie zachęci 
turystów do udania się w głąb wsi. Mieszkańcom Jaworek pozwoli 
na organizowanie imprez pod gołym niebem (obecnie nie ma takiego 
miejsca w Jaworkach). Dopełnieniem wystroju placu będzie umiesz-
czenie stylowych żeliwnych ławek, kilku latarni oraz nawierzchnia 
w kostki brukowej. 

„To kolejny etap inwestycji planowanych na terenie Jaworek. Jego 
uzupełnieniem będzie przebudowa najważniejszych dróg i chodników 
o obrębie centrum Jaworek, co niewątpliwie podniesie estetykę tego 
miejsca, ale przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo mieszkańców 
i turystów licznie odwiedzających Jaworki” – przekonuje Burmistrz 
Szczawnicy Grzegorz Niezgoda. 

Rozstrzygnięcie „Konkursu na 

najpiękniejsze ukwiecenie posesji 

prywatnych przy budynkach jedno-

rodzinnych na terenie Miasta i Gminy 

Szczawnica w roku 2009”

Podczas zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy, która 
odbyła się dnia 30 października 2009 r. wręczone zostały przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica – Grzegorza Niezgodę i 
Przewodniczącego Rady Miejskiej – Kazimierza Zachwieję dyplomy 
i czeki pieniężne dla laureatów „Konkursu na najpiękniejsze ukwie-
cenie posesji prywatnych przy budynkach jednorodzinnych na terenie 
Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2009”

Przed przystąpieniem do ogłoszenia oficjalnych wyników Bur-
mistrz Grzegorz Niezgoda przedstawił założenia organizowanego 
cyklicznie konkursu, przybliżył procedurę postępowania konkursowe-
go, a także podkreślił, że ze względu na niewielką ilość zgłoszonych 
do konkursu ogródków w bieżącym roku przyznano wyłącznie dwa 
wyróżnienia.

Oceny ukwieconych posesji dokonywała Komisja Konkursowa 
w składzie: 
	dwóch przedstawicieli Komisji Edukacji i Spraw Społecznych 

Rady Miejskiej,
	jeden przedstawiciel Klubu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięk-

nych Koło „Pieniny”,

	dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica,
	jeden przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Członkowie Komisji Konkursowej w okresie od 01 maja 2009 r. 
do 01 października 2009 r. dwukrotnie tj. na koniec wiosny i koniec 
lata, dokonywali oceny zgłoszonych do konkursu posesji, a ostateczne 
ustalenie wyników nastąpiło w dniu 05 października 2009 r.

Komisja dokonując oceny poszczególnych obiektów przydzielała 
od 1-10 punktów za dobór i różnorodność wykorzystanych kwiatów, 
krzewów i drzew, ilość kwiatów oraz pomysłową kompozycję.

W tegorocznej edycji konkursu wyróżnienie i czek na kwotę 
500,00 zł otrzymali:
	 Państwo Agnieszka i Piotr Ziembla, ul. Widok,
	 Państwo Helena i Władysław Sobkowicz, ul. Języki

Informacje przygotował
Sekretarz Miasta Tomasz Hurkała


