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GRUDZIEŃ 2009

„Niech zawita w nasze domy radość, ciepło, wiary moc
Serca zaś napełni miłość w ciepłą wigilijną noc” 

	
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Szczaw-

nica jak również wypoczywającym na jej terenie gościom, życzymy radości wspólnie spędzonego 
czasu, ciepła rodzinnej atmosfery, życzliwości otaczających osób a Nowy Rok niech przyniesie wiarę 
w lepsze juro, satysfakcję z własnych dokonań oraz obfituje w szczęście i pomyślność. 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica        Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczawnicy 
           Grzegorz Niezgoda                                                 Kazimierz Zachwieja 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica – Grzegorz Niezgoda 
ogłosił kolejną edycję miejskiego „Konkursu na najładniejszą 
dekorację świąteczną na terenie Miasta i Gminy Szczawnica 
2009/2010”.

Konkurs, skierowany do mieszkańców oraz przedsiębiorców 
działających na terenie miasta, ogłoszony został w następują-
cych kategoriach:

I kategoria: - sanatoria, zakłady pracy, placówki gastrono-
miczne oraz handlowe

II kategoria: - budynki jednorodzinne i posesje osób fi-
zycznych (nie prowadzące działalności handlowej i gastro-
nomicznej).

Aby zaktywizować mieszkańców osiedli oraz innych bu-
dynków wielomieszkaniowych, w tegorocznej edycji konkursu 
wprowadzona została dodatkowa, III kategoria - balkony oraz 
okna w budynkach wielorodzinnych.

Oceny dekoracji świątecznych dokona Komisja Konkur-
sowa w składzie:

•	 dwóch przedstawicieli Komisji Edukacji i 
Spraw Społecznych Rady Miasta

•	 jeden przedstawiciel Klubu Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych Koło „PIENINY”

•	 dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta
•	 jeden przedstawiciel Miejskiego Ośrodka 

Kultury i Sportu w Szczawnicy

W okresie od 24 grudnia 2009 r. do 15 stycznia 2010 r., Ko-
misja Konkursowa dokonując oceny poszczególnych obiektów 
przydzielać będzie od 1-10 punktów biorąc pod uwagę ogólne 
wrażenie estetyczne, różnorodność wykorzystanych elementów 
dekoracji oraz pomysłowość i oryginalność kompozycji.

Łączna pula nagród w trzech 
kategoriach wyniesie 8.000,00 zł

Poprzez cykliczne organizowanie konkursu świątecznego 
Burmistrz pragnie zmobilizować mieszkańców do upiększa-
nia Szczawnicy i do podnoszenia jej walorów estetycznych, 
ponadto dekoracje świąteczne bez wątpienia mają na celu 
podkreślenie wyjątkowej magii Świąt Bożego Narodzenia i 
Nowego Roku.

Szczegółowy regulamin „Konkursu na najładniejszą de-
korację świąteczną na terenie Miasta i Gminy Szczawnica 
2009/2010” dostępny jest na stronie internetowej miasta

www.szczawnica.pl

oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, pokój 
nr 17 /II piętro/.

„Konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną na terenie 

Miasta i Gminy Szczawnica 2009/2010”
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Nowe elementy oświetlenia 
świątecznego na terenie Szczawnicy

Już od trzech lat Szczawnica sukcesywnie uzupełnia ele-
menty oświetlenia świątecznego na terenie Miasta. Początkowo 
miały być to elementy wypożyczane do firm produkujących 
oświetlenie, jednakże rachunek zysków i strat w perspektywie 
czasu zdecydowanie przeważył za zakupem świątecznego 
oświetlenia. W roku 2007 poważny zastrzyk gotówki z wygra-
nej w plebiscycie na Wielkie Odkrywanie Małopolski w kwocie 
50 000 zł pozwolił na zakup oświetlenia na ulicy Głównej w 
centrum miasta. Dzięki sponsorom z terenu Szczawnicy, którzy 
wsparli zakup oświetlenia świątecznego kwotą 30 000 zł udało 
się udekorować pozostałe części Szczawnicy. W 2008 roku 
zostały dokupione elementy dekoracyjne przy wjeździe do 
Szczawnicy oraz na ul. Świętego Krzyża. W tym roku, głównie 
dzięki wsparciu finansowemu w kwocie 15 000 wykonawcy 
projektu pn:” „Modernizacja ujęć wody i rurociągów przesy-
łowych z elementami ochrony środowiska oraz rozbudowa 
Stacji Uzdatniania Wody w Szczawnicy” firmie WIKAR 

zakupione zostały nowe elementy oświetleniowe na ulicy 
Głównej przy wjeździe do Szczawnicy oraz elementy deko-
rujące Sołectwo Szlachtowa i Jaworki. Kwota zaplanowana w 
tym roku  przez Miasto pozwoliła na montaż oświetlenia oraz 
jego uzupełnienie w brakujących miejscach. 

Segregujemy odpady 
– kontrole spalania odpadów

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że stan jakości po-
wietrza w naszej gminie z roku na rok ulega pogorszeniu, 
zwłaszcza w okresie zimowym. Głównym problemem 
jest spalanie odpadów w piecach grzewczych oraz poza 
instalacjami (tj. na podwórku). W związku z tym w okresie 
zimowym Straż Miejska przeprowadzi kontrolę nierucho-
mości pod kątem zanieczyszczania środowiska poprzez 
spalanie odpadów.

Strażnicy prowadząc działania kontrolne będą informo-
wać właścicieli budynków o szkodliwym działaniu spalania 
odpadów na środowisko. Kontrole prowadzone są zgodnie 
z art.379 ustawy „Prawo ochrony środowiska’’. W myśl 
tego artykułu kontrolujący są uprawnieni do wstępu na 
teren nieruchomości, na której prowadzona jest działalność 
gospodarcza, przez całą dobę oraz w godzinach od 06,00 
do 22,00 na pozostałe nieruchomości. Spalanie odpadów z 
naruszeniem przepisów ochrony środowiska jest wykrocze-
niem w myśl art. 71 ustawy o odpadach, który brzmi ,,Kto 
wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza 
spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów pod-
lega karze aresztu albo grzywny. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości w stosunku do osób odpowiedzialnych 
stosowane będą sankcje karne wynikające z w/w artykułu 
tj. ukaranie mandatem karnym lub złożeniem wniosku o 
ukaranie do Sądu Rejonowego w Nowym Targu. Ponadto 
podczas kontroli sprawdzane są umowy i rachunki za wy-
wóz nieczystości ciekłych i odpadów stałych.

Przypominamy wszystkim właścicielom posesji znajdu-
jących się na terenie Miasta i Gminy Szczawnica, że unie-
możliwienie przeprowadzenia kontroli (polegające między 
innymi na niewpuszczeniu strażników na teren posesji), na 
mocy art.225 Kodeksu Karnego stanowi przestępstwo i jest 
zagrożone karą pozbawienia wolności do trzech lat. 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej są upoważnieni do 
przeprowadzenia kontroli, bez wcześniejszej zapowiedzi.
 W ostatnich dniach, w trakcie prowadzonych działań, 
ujawniono 4 przypadki spalania odpadów komunalnych. 
We wszystkich przypadkach sprawcy zostali ukarani man-
datami karnymi.

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 grudnia 2009 do  21 grudnia 2009 r. 
wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy 
Szczawnica przeznaczonych do :

1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy :
−	działki ewid. Nr 530/6 i 530/13 o powierzchni 151 m� położonych w Szczaw-

nicy przy ul. Pienińskiej z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat.
−	działki ewid. zmod. Nr 1220/26 o powierzchni 52 m� położonej w Szczaw-

nicy przy ul. Głównej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
gospodarczej na okres 1 roku.

−	działki ewid. zmod. Nr 1220/49 o powierzchni14 m� położonej w Szczaw-
nicy przy ul. Głównej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
gospodarczej na okres 1 roku.

−	Działki ewid. zmod. Nr 1220/49 o powierzchni 10 m� położonej w Szczaw-
nicy przy ul. Głównej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
gospodarczej na okres 1 roku.

−	Działki ewid. zmod. Nr 1159/4 o powierzchni 398 m� położonej w Szczaw-
nicy przy ul. Głównej z przeznaczeniem na funkcjonowanie dworca auto-
busowego na okres 1  roku.

−	Działki ewid. zmod. Nr 528/10 o powierzchni 44 m� położonej w Szczaw-
nicy przy ul. Pienińskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
gospodarczej w kiosku handlowym stanowiącym własność Wnioskodawcy 
na okres 1 roku.

−	Działki ewid. zmod. Nr 1772 oraz części działki ewid. nr 1767 o powierzchni 
181 m� położonej w Szczawnicy przy ul. Zawodzie z przeznaczeniem pod 
uprawy rolne na okres 3 lat.

−	Działki ewid. zmod. Nr 528/7 i część działki 528/24 o powierzchni 67 m� 
położonej w Szczawnicy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
gospodarczej w kiosku stanowiącym własność Wnioskodawcy na okres 1 
roku.

−	Część działki ewid. nr 601 o powierzchni 1150 m� położonej w Szlachtowej 
przy ul. Berech z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej na 
okres 3 lat

2. Sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy:
−	 lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku wielorodzinnym nr 4 na os. XX-lecia 

w  Szczawnicy.
3.   Zamiany :
−	 lokal mieszkalny nr 2 w budynku wielorodzinnym nr 6 na os. XX-lecia w 

Szczawnicy
4.   Zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki ewid. 

zmod. Nr 2876/7 o powierzchni 0.7450 ha położonej w Szczawnicy przy 
ul. Głównej / Piaski /

JP/JG
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INWESTYCJE NA TERENIE 
MIASTA I GMINY 

SZCZAWNICA W 2009 R. 

PRZETARGI

1. Rozbudowa i modernizacja ujęć i 
stacji uzdatniania wody dla miasta Szczaw-
nica z elementami ochrony środowiska 
– 15 135 028,93zł

2. Wykonanie odbudowy oberwanego 
korpusu i nawierzchni drogi ul. Staszowa 
w Szczawnicy na odcinku w km 0+200 do 
0+230 – 109 987,05 zł

3. Przebudowa węzła komunikacyjnego 
kierującego ruch do przejścia granicznego 
polsko-słowackiego oraz do miasta Szczaw-
nica” w ramach Programu Wieloletniego pod 
nazwą „Narodowy Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2008-2011 – 672 332,57 zł

4. Kompleksowa rehabilitacja i moderniza-
cja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla 
Uzdrowiska Szczawnica – 7 686 000 zł

5. Wykonanie boisk sportowych w ramach 
budowy kompleksu „Amfiteatr sportowo 
– kulturalny - ,,Moje Boisko- Orlik 2012 
– 1 167 805,55 zł

6. Budowa budynku mieszkalnego socjal-
nego dla  Romów w Szczawnicy przy ul. 
Szlachtowskiej – etap III – 84 669,49 zł

7. Dostawa i montaż kompletnych instalacji 
solarnych dla obiektów gospodarstw domo-
wych oraz zbiorowego zakwaterowania w 
ramach programu Ograniczenie niskiej emisji 
poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii przez odbiorców indywidualnych i 
zbiorowych na terenie miasta Szczawnica z 
użyciem instalacji solarnych – umowa podpi-
sana zostanie na kwotę 7 116 903,86 zł

8. Odbudowa uszkodzonej nawierzchni 
asfaltowej na drodze gminnej 364843K w km 
0+800 do 1+200, ul. Czarna Woda w Jawor-
kach gmina Szczawnica – 177 715,30 zł

9. Wykonanie modernizacji drogi dojazdo-
wej do gruntów rolnych na Berech w obrębie 
Szlachtowa – 59 099,70 zł

10. Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Jana 
Pawła II w Szlachtowej w gminie Szczawnica 
– 195 923,30 zł

11. 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 miej-
scowości Szlachtowa – 177 946,72 zł

12. Odbudowa na dł. 200 mb oberwanego 
przepustu kanalizacji burzowej łączącej ulice 
346899K Wygon z ulicą 346900K Pod Sada-
mi w Szczawnicy – 150 773,15 zł

13. Modernizacja budynku Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Szczawnicy – przetarg 
został ogłoszony, termin składania ofert 
14.12.2009r.

14. Odnowa centrum wsi Jaworki - prze-
targ został ogłoszony, termin składania ofert 
16.12.2009 r.

INWESTYCJE PONIŻEJ KWOTY 
14 000 EURO

1) Wykonanie odwodnienia na odcinku 115 
mb przy drodze  ul. Kościelnej w Jaworkach 
– 19 805,23 zł 

2) Wykonanie drogi Cieśliska boczna  na 

odcinku 90 mb, wykonanie rowu odwad-
niającego oraz łapacza wody szer. 6mb na 
Sielskim w Szlachtowej   łącznie z nadzorem 
inwestorskim -  26 640,85 zł

3) Wykonanie utwardzenia tłuczniem  dro-
gi o powierzchni 245 m2 ul. Szlachtowskiej 
–bocznej tzw. droga na Potok - 5 491,30 zł

4) Uzupełnienie kruszywem pobocza drogi   
w Parku Dolnym (Hrydziuszko) na odcinku 
100 mb - 3 214,70 zł

5) Wykonanie nawierzchni drogi żwirowej 
ul. Staszowej na długości 115 mb, ułożenie 
płyt żelbetowych  o wym. 60x90x10 oraz płyt 
300x100x15 na dł.25 mb, poręczy 25 mb. 
Łączna długość drogi – 182 mb - 42 900,00 
zł

6) Wykonanie i zamontowanie barier 
ochronnych przy wyjściu ze szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Szlachtowej  wraz z  kosztami 
nadzoru - 1 743,00 zł  

7) Wykonanie  drogi na Suchą Górę na 
odcinku 360 mb i szerokości 3,0 m wraz z 
rowem odwadniającym a także wykonanie 
drogi żwirowej na odcinku 70 mb i szer. 3,0 
m drogi na tzw. Słone Młaki w Szlachtowej 
wraz z kosztami nadzoru - 17 895,19 zł

8) Wykonanie profilowania pobocza przy 
ul. Pienińskiej w kierunku Gronia wraz 
z wywozem urobku i kosztami nadzoru 
- 1 255,33 zł

9) Wykonanie łapacza wody w ul. Widok 
w Szczawnicy wraz z kratą ściekową ze 
stalowych kątowników oraz nawierzchni  w 
jego obrębie z płyt JUMBO wraz z kosztami  
nadzoru - 7 475,53 zł

10) Wykonanie remontu ławek drewnia-
nych przy ścieżce pieszo-rowerowej i figury 
kwiatowej w kształcie sowy wraz z kosztami 
nadzoru - 2 614,50 zł

11) Wykonanie remontu bariery ochronnej 
i słupka kamiennego przy tzw. Kotońce wraz 
z kosztami nadzoru - 3 112,50 zł

12) Wykonanie remontu górnej warstwy 
pokładu jezdnego na moście do Czarnej 
Wody w Jaworkach  wraz z kosztami nadzoru 
- 12 450,00 zł

13) Wykonanie 
remontu cząstko-
wego nawierzchni 
dróg - 13 125,33 zł

14) Wykonanie 
remontu stopnic 
przy Szkole Pod-
stawowej w Jawor-
kach - 7 970,00 zł

15)  Ułożen ie 
krawężnika pocho-
dzącego z rozbiórki 
u zbiegu ulic Św. 
Krzyża i Sopotni-
ckiej na tzw. Sewe-
rynówce - 3 500,00 
zł

1 6 )  D e m o n -
taż tzw. witaczy 
przy ul. Głównej, 
p r z y  w j e ź d z i e 
do Szczawnicy - 
3 000,00 zł 

17) Zakup ła-
wek betonowych 
- 6 025,58 zł

18) Zakup zna-
ków drogowych - 2 
984,12 zł

19) Zabezpieczenie korpusu drogi ul. 
Języki w Szczawnicy wraz z przełożeniem 
nawierzchni z kostki łącznie z kosztami nad-
zoru - 52 045,08 zł

20) Demontaż oświetlenia świątecznego 
- 6 000,00 zł

21) Wykonanie zasilania  elektrycznego 
sceny w Jaworkach - 7 870,35 zł

22) Wymiana uszkodzonych lamp przy DT 
Halka - 1016,26  zł

23) Zakup koszy do lamp oświetlenia ulicz-
nego - 1318,00 zł

24) Montaż oświetlenia świątecznego - 
7 000,00 zł

25) Wykonanie remontu kanalizacji bu-
rzowej przy bloku nr 6 Osiedle XX – lecia 
- 1 500,00 zł 

26) Czyszczenie kanalizacji burzowej ul. 
Główna, Szalaya, Św. Krzyża, Połoniny 
- 6 405,00 zł

27) Wznowienie punktów granicznych ul. 
Maćka zza Ławy - 900,00 zł

28) Wykonanie uzupełnienia grotów przy 
ogrodzeniu cmentarza ul. Szalaya i Św. Krzy-
ża wraz z  malowaniem - 5 000,00 zł 

29)Wykonanie ogrodzenia przy placu 
targowym - 6 604,00 zł

30) Remont cząstkowy nawierzchni dróg 
– zjazd PKL, plac targowy - 5 000 zł

31) Wykonanie robót drogowych przy 
moście na pot. Sopotnickim (uzupełnienie 
nawierzchni, spawanie poręczy, wykonanie 
płyty żelbetowej w chodniku) - 4 880 zł

32) Montaż oświetlenia świątecznego na 
terenie miasta - 7 000 zł   

33) Przebudowa instalacji c. o. i kotłowni 
oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej 
kotłowni w budynku Miejskiego Przedszkola 
Publicznego w Szczawnicy – 47 510,58    

34) Remont posadzki w Sali gimnastycznej 
przy Gimnazjum Publicznym w Szczawnicy 
– 54 472,46 zł

35) Kompleksowa termomodernizacja 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Szlachtowej – 47 000 zł

Chodnik na Szlachtowej zakończony

Zakończono przebudowę chodnika wzdłuż ul. Jana Pawła II 
w Szlachtowej. Inwestycja kosztowała 195 923,30 zł. W ramach 
przebudowy wykonano 520m odcinka chodnika wyłożonego 
kostką, biegnącego główną ulicą Szlachtowej od skrzyżowania 
z ul. Łemkowską w stronę ul. Sielskiej aż do skrzyżowania z 
drogą na Suchą Górę. Budowa chodnika z nowymi betonowymi 
krawężnikami to pierwszy etap inwestycji w tym rejonie, który 
pozwoli w późniejszym czasie na wymianę zniszczonego asfaltu 
na ul. Jana Pawła II. 

Przebudowa chodnika w tej części Szlachtowej, wiązała  się 
przede wszystkim z poprawą bez-
pieczeństwa m.in. dzieci uczęszcza-
jących do szkoły podstawowej oraz 
poprawiła wizerunek trasy, którą bieg-
nie otwarty rok temu jeden z dwóch 
Szlaków Papieskich znajdujących 
się na terenie gminy Szczawnica. 

Będzie bezpieczniej przy szkole 
podstawowej, będzie wygodniej 
przy kościele – twierdzi burmistrz 
Grzegorz Niezgoda.
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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 uzy-
skanie ZRID na przebudowę mostu na potoku 
Sielskim” (ul. Łemkowska obok tartaku)– od-
powiedzialnym za zlecenie i przeprowadzenie 
zadania będzie Powiatowy Zarząd Dróg. 
Przewiduje się zlecenie wykonania dokumen-
tacji w 2011 roku. Natomiast zapłata nastąpi 
po realizacji przez wykonawcę w 2012 roku 
i będzie równomiernie rozłożona między Po-
wiat oraz miasto Szczawnica. Projekt w inten-
cji powinien przewidywać budowę mostu na 
potoku Sielskim obok tartaku. Wykonanie  tej 
inwestycji zlikwiduje trudne komunikacyjnie 
zakręty na tym odcinku.

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

10. „Przebudowa drogi K1636 ul. Cieśli-
ska” – zadanie szacowane na 1 600 000 zł, 
w którego kosztach strony uczestniczą jed-
nakowo tj. po 800 000 zł. Planuje się w 2012 
roku budowę nowych chodników w ciągu 
drogi powiatowej, szczególnie na ul. Cieśli-
ska. Po realizacji wcześniejszych zamierzeń 
– szczególnie inwestycji określonej w pkt. 
5 możliwym do realizacji odcinkiem drogi 
powiatowej będzie zakres od potoku Siel-
skiego 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 wpły-
wające w dużym stopniu na wizerunek całego 
miasta. Ze strony Starostwa Powiatowego w 
Nowym Targu ważnym składnikiem umowy 
jest dofinansowanie przez samorząd miasta 
Szczawnica budowy mostu w Krościenku 
stanowiącego jedyny dojazd do uzdrowi-
ska. Zabezpieczając po stronie zobowiązań 
Szczawnicy wkład własny do tego przedsię-
wzięcia uzyskujemy zapewnienie Zarządu 
Powiatu realizacji szeregu innych wcześniej 
wymienionych inwestycji. 

Odpowiedzialność za realizację poszcze-
gólnych zadań została precyzyjnie podzielona 
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 kanalizacyj-
ną nie pozostawia w tym przypadku wielkich 
możliwości wyboru odpowiedzialnego z prze-
prowadzenie inwestycji a dzięki porozumie-
niu zyskujemy dodatkowe środki pozwalające 
na kompleksową realizację tej drogi.

Burmistrz Szczawnicy – Grzegorz Nie-
zgoda podkreślił w swoim wystąpieniu zna-
czenie przygotowanego porozumienia, które 
wpłynie nie tylko na poprawę jakości życia 
mieszkańców ale również na rozwój turystyki 
w naszym mieście.

Starosta Nowotarski – Krzysztof Faber 
wskazał, że podpisanie tego historycznego 
porozumienia wpłynie nie tylko na poprawę 
jakości życia mieszkańców Szczawnicy, 
poprawę ich bezpieczeństwa, ale również na 
rozwój turystyki w jednym z najpiękniejszych 
zakątków Polski jakim są Pieniny.

„Jest to wielki dzień dla Szczawnicy i 
powiatu nowotarskiego. Co prawda, mamy 
porozumienia z innymi gminami, ale na 
taką kwotę i taki zakres prac, jak to, nigdy 
nie było” – mówił w swoim wystąpieniu 
– starosta.
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ŚRODKI FINANSOWE POZYSKANE PRZEZ MIASTO I GMINĘ SZCZAWNICA W 2009R  
Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I FUNDUSZY KRAJOWYCH

l.p. Nazwa zadania Pozyskana kwota
FUNDUSZE UNIJNE

1 „Rozbudowa i modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody dla miasta Szczawnica z elementa-
mi ochrony środowiska”

8 000 000,00 zł

2 Kompleksowa rehabilitacja i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla uzdrowiska 
Szczawnica”

6 131 407,00 zł

3 Poprawa jakości infrastruktury turystycznej w rejonie Pienińskiego Parku Narodowego 8 693 550, 00 zł
4 Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy 755 150,00 zł
5 Odnowa i rozwój wsi Jaworki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013
500 000,00 zł

6 Przenikanie kultur: polsko-słowacka wymiana środowisk twórczych 172 140, 00 zł
7 Wzmocnienie konkurencyjności pogranicza polsko-słowackiego na międzynarodowym rynku 

turystycznym
185 484, 00 zł

ŁĄCZNIE 24 427 731, 00 zł

FUNDUSZE KRAJOWE
1 Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez odbior-

ców indywidualnych i zbiorowych na terenie Miasta Szczawnica z użyciem instalacji solar-
nych.

4 217 660,00 zł

2 Przebudowa węzła komunikacyjnego kierującego ruch do przejścia granicznego Polsko-  Sło-
wackiego oraz do Miasta Szczawnica tzw. (Schetynówka)

321 062,00 zł

3 Moje Boisko – Orlik 2012 666 000, 00 zł
4 Płyń po zdrowie – pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno-sportowe 13.300,00 zł
5 Budowa budynku mieszkalnego socjalnego dla Romów w Szczawnicy przy ul. Szlachtowskiej- 

etap III
65 000,00 zł

6 Odbudowa oberwanego korpusu drogi i nawierzchni wraz z poboczem ul. Staszowa 87 989,00 zł
7 odbudowa uszkodzonej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej ul. Czarna Woda  w Jawor-

kach
100 000,00 zł

8 Odbudowa na dł 200mb oberwanego przepustu kanalizacji burzowej łączącej ul. Wygon z ul. 
Pod Sadami w Szczawnicy

150 773,15 zł

ŁĄCZNIE 5 621 784,15 zł
S U M A    30 049 515, 15 zł

 

Szczawnica pozyskała środki 
finansowe na promocję

Decyzją Podkomitetu Monitorującego Program Współpracy Trans-
granicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, 
złożony przez Miasto i Gminę Szczawnica projekt pn. „Wzmocnienie 
konkurencyjności pogranicza polsko-słowackiego na międzynaro-
dowym rynku turystycznym” znalazł się na pierwszym miejscu listy 
mikroprojektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem 
Euroregionu TATRY.

Pierwszym celem projektu, którego partnerem zagranicznym 
będzie słowackie miasto Spiska Bela, jest zwiększenie spójności 
społeczno-gospodarczej oraz wzmocnienie konkurencyjności obszaru 
gmin przygranicznych poprzez promocję i rozwój turystyki.

Drugim zakładanym celem projektu jest aktywizacja transgra-
nicznego ruchu turystycznego, którego generalnym czynnikiem jest 
budowa programu rozwoju turystyki oraz podejmowanie intensyw-
nych działań reklamowych i promocyjnych, które doprowadzą do 
zahamowania bezrobocia na obszarach przygranicznych, a następnie 
uruchomią procesy trwałego wzrostu gospodarczego. 

 
Projekt adresowany jest do społeczeństwa lokalnego obu przygranicz-
nych gmin, turystów, kuracjuszy i wczasowiczów licznie przybywa-
jących w rejon Pienin i Tatr Bielskich oraz do lokalnego biznesu i 
potencjalnych inwestorów.

Działania promocyjne realizowane w ramach projektu podkreślą 
dużą atrakcyjność turystyczną Szczawnicy i Spisskiej Beli, a także 
uwypuklą znaczenie turystyki jako czynnika istotnie wpływającego 
na rozwój społeczno-gospodarczy pogranicza polsko-słowackiego 
oraz przyczynią się do zwiększenia turystyki krajowej i międzyna-
rodowej.

Podejmowane w ramach projektu promocyjne działania dodatkowo 

zainicjują i wzmocnią współpracę nie tylko między samorządami 
lokalnymi obu partnerskich miejscowości, ale także pomiędzy orga-
nizacjami turystycznymi.

Projekt zostanie zrealizowany na przestrzeni 10 miesięcy, tj. od 
grudnia 2009 r. do września 2010 r., i obejmować będzie opracowanie 
i publikację materiałów promocyjnych w formie:
	albumu promującego walory przyrodnicze miast pogranicza polsko-

słowackiego, które objęte zostały niniejszym mikroprojektem,
	folderu promującego walory turystyczne, krajobrazowe, kulturowe 

i historyczne Szczawnicy i słowackiej Spisskiej Beli,
	książki promującej roślinność Pienin.

W ramach projektu ogłoszony zostanie konkurs pn. „Turystyczna 
Pamiątka ze Szczawnicy”, a wyłoniony w ramach niego upominek re-
gionalny zostanie uznany za wizualny symbol miasta, i tym samym zo-
stanie wykonany jako gadżet reklamowy w celach promocyjnych.

Projekt zakłada również zakup trzech kamer internetowych, które 
zlokalizowane zostaną w najatrakcyjniejszych miejscach Szczawnicy, 
i z których obraz zamieszczony będzie bezpośrednio na oficjalnej 
stronie internetowej miasta i gminy. 

Ponadto w ramach realizowanego mikroprojektu wykonane zosta-
ną tablice turystyczne mające na celu promowanie i propagowanie 
informacji o walorach przyrodniczych i turystycznych Szczawnicy 
oraz informujące o szlakach pieszych i rowerowych.

Całkowity koszt mikroprojektu wyniesie 48.812,00 euro w tym: 
	41.490,20 euro – stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego,
	4.881,20 euro – środki z rezerwy celowej budżetu państwa,
	2.440,60 euro – wkład własny miasta i gminy Szczawnica.

Działania, które podjęte zostaną w trakcie realizacji projektu, oraz 
które doprowadzą do powstania produktu końcowego, przyczynią się 
do wyrównania poziomu świadczenia usług turystycznych po obu 
stronach granicy. 

Dla przybywających do Szczawnicy i słowackiej Spisskiej Beli 
turystów, realizacja zadań objętych niniejszym projektem przyczyni 
się do lepszego dostępu do rzetelnej i szczegółowej informacji tury-
stycznej.
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Rodziny romskie przeprowadzą się  
z baraków do lokali socjalnych

- Nawet nie marzyłam o takim domu – cieszy się Pani Sabina, nowa 
lokatorka budynku socjalnego. - Teraz mam wodę w kranie, kuchnię, jest 
ciepło. 

Rodziny romskie w Szczawnicy już przeprowadziły się z baraków do 
lokali socjalnych. Na działce zakupionej specjalnie pod tą inwestycję przy 
ul. Szlachtowskiej, wybudowany został budynek socjalny dla czterech 
rodzin. Do tej pory Romowie mieszkali w urągających warunkach: bez 
toalet, bieżącej wody, kanalizacji, mając do dyspozycji jedynie hydrant 
na zewnątrz. Budynki były wykonane z desek, nie ocieplone i pokryte 
zbutwiałą papą, pomieszczenia ogrzewano piecami węglowymi, które były 
wyeksploatowane a dalsze ich używanie groziło pożarem. 

-Budynek socjalny 
prędzej czy później mu-
siał zaistnieć - tłumaczy 
burmistrz Grzegorz Nie-
zgoda – Zaraz na początku 
kadencji uzupełniliśmy 
wadliwą dokumentację, 
odziedziczoną po po-
przednikach ponieważ 
pojawiła się możliwość 
skorzystania z dotacji. 
Bez dofinansowania z 
Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Szczaw-
nicy nie byłoby stać na realizację tego obiektu.  

Wszystko zaczęło się w 2006r od złożenia wniosku w Małopolskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie w Wydziale Spraw Obywatelskich 
i Migracji o dofinansowanie zadania pn: „ Budowa budynku socjalnego”. 
Otrzymano kwotę 60 000,00 zł (plus wkład własny ok. 13 500zł) gdzie 
wykorzystano część tej kwoty na pokrycie dokumentacji budowlanej, która 
została złożona w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu celem uzy-
skania pozwolenia na budowę. Niestety dokumentacja była niekompletna i 
dopiero w 2007 roku uzyskano pozwolenie na budowę i ogłoszono przetarg 
na wykonanie  robót budowlanych. Za kwotę  286 142,08 zł wykonano 
zjazd na potrzeby budowy z drogi powiatowej na działkę objętą inwestycją, 
przebudowano sieć napowietrzną NN na kablową na odcinku kolidującym 
z budową, wybudowano stan surowy budynku, w skład którego wchodziły: 
fundamenty, wraz z robotami ziemnymi, ściany z pustaków, strop żelbetowy 
monolityczny, pokrycie blachą dachówkową powlekaną. W 2007r kwota 
dotacji wynosiła 180 000,00 zł. W etapie II realizacji inwestycji w 2008r 
ogłoszono przetarg na roboty wewnątrz budynku, w którym zakres rzeczowy 
robót obejmował wykonanie izolacji dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, 
wykonanie podłoży i posadzek, wykonanie tynków i malowania, instala-
cję elektryczną wewnętrzną, instalację odgromową, przyłącz kanalizacji 
sanitarnej oraz wodociągowej. Zadanie wykonano za kwotę 296 168,35 
zł gdzie dotacja wynosiła 200 000,00 zł. W 2009 rozpoczął się  III etap 
realizacji inwestycji i w ramach tego etapu wykonano docieplenie ścian 
płytami styropianowymi i pokryto wyprawami elewacyjnymi, dokonano 
rozbiórki opuszczonych baraków oraz wykonano budynek gospodarczy, 
zagospodarowano teren. W tym etapie dotacja wynosiła 31 899,03 zl. Kwo-
ta całkowita zadania zamknęła się w kwocie 84 669,49 zł. Niewątpliwie 
zakończona inwestycja przyczyniła się do podniesienia jakości standardów 
warunków lokalowych społeczności romskiej.

- Martwiłem się jeszcze poprzedniej zimy, czy nasi w barakach nie 
pomarzną. - mówi sołtys osiedla. - Byłem rok temu u burmistrza i ten mi 
wtedy obiecał, że przed kolejną zimą nasi Romowie wejdą do nowego 
domu. Weszli.

Łączny koszt wykonania budynku to 742 000 zł, z czego dofinansowanie 
z Programu Na Rzecz Społeczności Romskiej wyniosło 472 000 zl, a więc  
64%. Budynek ma 250m� powierzchni użytkowej, czyli po ok. 62,5m� na 
jedną rodzinę.

-Myślę, że wybudowanie tego obiektu na dłuższy czas rozwiąże proble-
my lokalowe szczawnickich Romów – wyjaśnia Grzegorz Niezgoda – Nie 
planujemy budowy nowych budynków socjalnych dla rodzin romskich w 
najbliższych latach, ponieważ inwestycja, którą zakończyliśmy rozwiązała 
jeszcze jeden problem: pozwoliła zagospodarować cały teren, na którym 
wcześniej powstawały baraki, które były wciąż na nowo zasiedlane. Jestem 
przekonany, że dzięki temu zatrzymamy napływ Romów z pobliskich miej-
scowości i podniesiemy standardy życia Romów będących mieszkańcami 
Szczawnicy.

Środki unijne na kulturę

Decyzją Podkomitetu Monitorującego Program Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 
2007-2013, złożony przez Miasto i Gminę Szczawnica projekt 
pn. „Przenikanie kultur: polsko-słowacka wymiana środowisk 
twórczych” znalazł się na liście mikroprojektów rekomendo-
wanych do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu TATRY. 
Projekt zakłada zorganizowanie przez Miasto i Gminę Szczaw-
nica cyklu imprez kulturalnych wspólnie z miastem Spiska Bela 
na Słowacji, na przestrzeni grudnia 2009 – listopada 2010.

Bezpośrednim celem projektu jest wspólna organizacja cyklu 
imprez kulturalnych i uczestniczenie w nich zarówno artystów 
polskich jak i słowackich. Imprezy kulturalne służyć będą na-
wiązaniu kontaktów międzyludzkich ponad granicami państwa 
– między artystami i między mieszkańcami – widzami. 

Kolejnym celem projektu jest także prezentacja zasobów 
kultury i dorobku twórczego obu stron projektu, co spowoduje 
lepsze poznanie partnerów i uświadomienie lokalnej społeczno-
ści istnienie wzajemnych związków i podobieństw. 

W ramach projektu zorganizowane zostaną m.in. warsztaty rzeź-
by i malarstwa oraz warsztaty muzyczne, a także wystawy i imprezy 
plenerowe np. Noc Sylwestrowa, Weekend Majowy – Święto Wód 
Szczawnickich, Lato Pienińskie, Piknik Country itp.

Mikroprojekt przewiduje również zakup sprzętu umożli-
wiającego sprawne organizowanie imprez tj. nagłośnienia, 
oświetlenia, składanych ławek dla publiczności oraz namiotu 
niezbędnego do organizacji wystaw w plenerze, a także wy-
konanie folderu podsumowującego działania podejmowane w 
trakcie realizacji projektu.

Całkowity koszt mikroprojektu wyniesie 45.300,00 euro 
w tym: 
	 38.505,00 euro – stanowić będzie dofinansowanie z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
	 4.530,00 euro – środki z rezerwy celowej budżetu 

państwa,
	2.265,00 euro – wkład własny miasta i gminy Szczawnica.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 

w związku z art.25 ust.4 ustawy 

z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. Nr 115, poz. 728 ) 

ogłasza konkurs na:

Prowadzenie w okresie od 04.01.2010 r. do dnia 

31.12.2011r. Środowiskowego Domu Samopomo-

cy dla młodzieży i osób dorosłych upośledzonych 

umysłowo i ze sprzężonymi kalectwami na terenie 

Miasta i Gminy Szczawnica.

 Dla osób zainteresowanych, szczegółowe informa-

cje dotyczące:

1. Zakresu rzeczowego realizacji zadania,

2. Wymogów formalnych,

3. Trybu rozpatrywania ofert.

można uzyskać w biurze Miejsko - Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy ul: Sza-

laya 84 od pn. do pt. w godzinach 7.30 – 15.30. oraz 

na stronie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej Biuletynu Informacji Publicznej. 
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Uchwała Nr XLIII/331/09
Rady Miejskiej w Szczawnicy, z dnia 6 listo-
pada 2009 roku w sprawie 
przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwesty-
cyjnego Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Szczawnicy na lata 2009-
2012”.

§ �
Zatwierdza się „Wieloletni Plan Inwestycyj-
ny Miejskiego Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Szczawnicy na lata 2009-2012”, o 
treści jak w załączniku do uchwały.

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

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.

Uchwały XLIV sesji Rady Miejskiej w 
Szczawnicy, z dnia 30 listopada 2009:
                                      

Uchwała Nr XLIV/332/09                           
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywa-
nia dotychczasowych taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę. 

§  �
Na wniosek Dyrektora Miejskiego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy, 
przedłuża się na okres od 1 stycznia 2010 roku 
do 31 grudnia 2010 roku czas obowiązywania 
dotychczasowych taryf dla zbiorowego za-
opatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica, zatwierdzonych Uchwałą Rady 
Miejskiej Nr XXX/213/08 z dnia 27 listopada 
2008 roku. 

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

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.

Uchwała Nr XLIV/333/09                           
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbioro-
we odprowadzanie ścieków.

§�
Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowa-
dzanie ścieków określoną w załączniku do 
uchwały. 

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

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 
roku. 

Uchwała Nr XLIV/334/09
w sprawie wysokości stawek podatku od 
nieruchomości.

§  �
Stawki podatku od nieruchomości wynoszą 
rocznie:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 

budynków – 0,74 zł od 1 m� powierzchni, 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 
– 4,04 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pub-
licznego - 0,32 zł od 1 m� powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych -  0,65 zł od 1 m� powierzch-
ni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 19,50 zł od 1 m� 
powierzchni użytkowej, 
c) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym – 9,57 zł od 1m� 
powierzchni użytkowej, 
d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 4,16 zł od 1 m� powierzchni 
użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pub-
licznego – 6,75 zł od 1 m� powierzchni.
f) od budynków mieszkalnych  lub ich czę-
ści zajętych na sezonowy wynajem pokoi 
gościnnych - 10,00 zł od 1 m� powierzchni 
użytkowej (na okres nie przekraczający 6 
m-cy w roku podatkowym)  

3. Od budowli lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności gospodar-
czej -  2 % ich wartości określonej na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy 
o   podatkach  i opłatach lokalnych.

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

§ 3
Traci moc Uchwała Nr XXX/215/08 Rady 
Miasta Szczawnica, z dnia 27 listopada 2008 
r w sprawie wysokości stawek od podatku 
nieruchomości. 

§  4
Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 
dni od  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego i ma zastoso-
wanie do podatku należnego od 1 stycznia 
2010 roku. 

Uchwała Nr XLIV/335/09
w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej.

§  �
1. Opłatę uzdrowiskową pobiera się od osób 
fizycznych przebywających dłużej niż dobę 
na terenie Miasta i Gminy Szczawnica, w 
celach zdrowotnych, turystycznych, wypo-
czynkowych lub szkoleniowych – za każdy 
dzień pobytu.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje 
z dniem przybycia do Miasta i Gminy 
Szczawnica

§  �
Opłata uzdrowiskowa za jeden dzień poby-
tu wynosi: 2,90 zł.

§ 3
1. Zarządza się pobór opłaty uzdrowi-
skowej w kwaterach prywatnych, domach 
wczasowych, sanatoriach, pensjonatach – w 
drodze inkasa, wymienionych w załączniku 
Nr 1 do uchwały.
2. Na inkasentów opłaty uzdrowiskowej wy-
znacza się osoby fizyczne i prawne prowadzące 
wynajem pokoi w kwaterach prywatnych, do-
mach wczasowych, sanatoriach, pensjonatach 
określone w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 4
Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w 
wysokości 5 % od pobranej opłaty uzdro-
wiskowej.

§ 5
1. Na pobraną opłatę inkasenci wydają 
pokwitowanie według wzoru ustalonego w 
przepisach o rachunkowości.
2. Inkasenci zobowiązani są do wpłaty 
pobranej kwoty na rachunek bankowy Urzędu 
Miasta i Gminy Szczawnica Nr 60 8817 0000 
2001 0000 0589 0101 w BS Krościenko n/Du-
najcem co najmniej raz w miesiącu w terminie 
do ostatniego dnia każdego miesiąca.

§ 6
Opłata może być również płatna w kasie 
Urzędu Miasta i Gminy  Szczawnica.

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

§ 8
Traci moc uchwała Nr XXX/216/08 Rady Mia-
sta Szczawnica z dnia 27 listopada 2008 roku w 
sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej.

§  9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego i ma zastoso-
wanie do opłaty należnej od 2010 r. 

Uchwała Nr XLIV/336/09
w sprawie opłaty targowej.

§  �
Ustala się dzienne stawki opłaty targowej 
na terenie miasta i gminy:
1) od sprzedaży odręcznej z koszyka, 
skrzynki, wózka ręcznego itp:

	artykułów spożywczych       -    8,30 zł
	artykułów przemysłowych   -  15,50 zł

2) od sprzedaży z samochodu o ładowności 
do 1,5 tony  (samochody osobowe, osobowo 
– towarowe)     -  41,50 zł
3) od sprzedaży z samochodu o ładowno-
ści powyżej 1,5 tony   -  62,00 zł 
4) od sprzedaży z wozu konnego  
       -  26,00 zł 
5) od wykorzystania 1 m� placu do sprze-
daży
	artykułów spożywczych       -  15,50 zł
	artykułów przemysłowych   - 31,00 zł
6) straganu      - 29,00 zł
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§  �
1. Zarządza się pobór opłaty w drodze in-
kasa.
2.  Na inkasentów opłaty targowej wyznacza 
się:
1) Pana Michała Obłudka zam. w Szczaw-
nicy, dla którego ustala się wynagrodzenie w 
wysokości 80% od wysokości pobranej opłaty 
na placu targowym przy ul. Głównej.
2) Pana Emila Mogilskiego zam. w Szczaw-
nicy reprezentującego Klub Sportowy „Jarmu-
ta”, dla którego ustala się wynagrodzenie w 
wysokości 50% od pobranych opłat na części 
działki ewid. zmod. nr 1220/15 i części działki 
ewid. zmod. nr 1220/28 o łącznej powierzchni 
0,0391 ha położonych w Szczawnicy przy  ul. 
Głównej.

§  3
1. Na pobrana opłatę inkasenci wydają 
pokwitowanie według wzoru ustalonego w 
przepisach o rachunkowości.
2. Inkasenci zobowiązani są do wpłaty 
pobranej kwoty na rachunek bankowy Urzę-
du Miasta i Gminy Nr 60 8817 0000 2001 
0000 0589 0101 w Banku Spółdzielczym w 
Krościenku n/D lub do kasy Urzędu Miasta i 
Gminy co najmniej raz w miesiącu w terminie 
do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

§ 4
Traci moc uchwała Nr XXX/217/08 Rady 
Miasta Szczawnica z dnia 27 listopada 2008 
roku w sprawie opłaty targowej.

§  5
Wykonanie uchwały powierza się  Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§  6
Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Małopolskiego i ma zastosowanie 
do opłaty należnej w 2010 roku.

Uchwała Nr XLIV/337/09
w sprawie zabezpieczenia w budżecie 
miasta i gminy Szczawnica środków fi-
nansowych na realizację mikroprojektu 
pn. „Wzmocnienie konkurencyjności 
pogranicza polsko-słowackiego na między-
narodowym rynku turystycznym”.

§ �
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy 
do zaciągnięcia w roku budżetowym 2009 
zobowiązania finansowego na rok 2010 na 
realizację zadania „Wzmocnienie konkuren-
cyjności pogranicza polsko-słowackiego na 
międzynarodowym rynku turystycznym”  do 
wysokości  205.011,00 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.

Uchwała Nr XLIV/338/09
w sprawie zabezpieczenia w budżecie 
miasta i gminy Szczawnica środków fi-
nansowych na realizację mikroprojektu 
pn. „Przenikanie kultur: polsko-słowacka 
wymiana środowisk twórczych”.

§ �
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy 
do zaciągnięcia w roku budżetowym 2009 
zobowiązania finansowego na rok 2010 na re-
alizację zadania „Przenikanie kultur: polsko-
słowacka wymiana środowisk twórczych” do 
wysokości 190.260,00 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.

Uchwała Nr XLIV/339/09
w sprawie zmian w uchwale Nr XXVI/193/08 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie przy-
stąpienia Miasta i Gminy Szczawnica do 
realizacji projektu w ramach Poddziałania 
7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.

§ �
1. Uwzględniając podział środków do-
konany przez Wojewódzki Urząd Pracy 
w Krakowie uchwałą Nr 1058/09 Zarzą-
du Województwa Małopolskiego z dnia 
15.09.2009 r. zmienia się zapis § 2 Uchwały 
Nr XXVI/193/08 Rady Miejskiej w Szczaw-
nicy z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie 
przystąpienia Miasta i Gminy Szczawnica 
– do realizacji projektu w ramach Poddzia-
łania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, poprzez skreślenie w ust.1 zapisu w 
brzmieniu 10,50% i wprowadzenie w jego 
miejsce zapisu w brzmieniu 13,97 %.
2. Pozostała treść uchwały o jakiej mowa 
w ust. 1 nie ulega zmianie.

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

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z 
mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

Uchwała Nr XLIV/340/09
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej 
Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2009 Nr 
XXXII/235/08 Rady Miejskiej w Szczawni-
cy z dnia 30 grudnia 2008  roku i budżecie 
miasta i gminy na rok 2009. 

§ �
1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów 
budżetowych Miasta i Gminy Szczawnica na 
rok 2009  o kwotę zł: 4.661.194,79 zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia  wydatków 
budżetowych Miasta i Gminy Szczawnica na 

rok 2009 o kwotę zł: 9.676.840,00  zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W wyniku zmian określonych w za-
łączniku Nr 1 i 2 zmniejszeniu ulega deficyt 
budżetu   o kwotę zł: 5.015.645,21

§ �
1.	 Dokonuje	 się	 zmian	 polegających	 na	
zmniejszeniu	przychodów	budżetu	o	kwotę	
zł:	5.015.645,21	w	wyniku:
a)	 zmniejszenia	przychodów	pochodzących	
z	pożyczek	i	kredytów	krajowych	o	kwotę	zł:	
5.661.573
b) zwiększenia wolnych środków jako 
nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu o kwotę zł: 645.927,79
2. Przychody i rozchody budżetu  Miasta i 
Gminy Szczawnica po zmianach przedstawia 
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3
Dokonuje się zmian przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej – zgodnie z załączni-
kiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 5
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 
                                                                       

Załącznik Nr 3 do Uchwały 
Nr XLIV/340/09 z 30 listopada  2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY 
BUDŻETU MIASTA i GMINY 
SZCZAWNICA NA ROK 2009

  
1. DOCHODY  OGÓŁEM: 24.744.604,54zł
2. WYDATKI   OGÓŁEM: 29.049.493,33zł     
3. Wynik-DEFICYT (1-2):- 4.304.888,79 zł           
4. Przychody budżetu: 5.408.629,79 zł
    z tego:
	wolne środki – jako nadwyżka środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
j.s.t.  749.668,79 zł 
	przychody ze sprzedaży innych papierów 
wartościowych (emisja obligacji komunal-
nych) 3.400.000  zł
	 przychody z zaciągniętych pożyczek i 
kredytów na rynku krajowym  1.258.961 zł
5. Rozchody budżetu: 1.103.741 zł
    z tego:
wykup obligacji komunalnych 1.000.000zł
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 
kredytów (WFOŚIGW)           103.741 zł
 

Załącznika Nr 4  do Uchwały RM  
Nr XLIV/340//09 z dnia 30 listopada 2009r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW 
GMINNEGO FUNDUSZU

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPO-
DARKI WODNEJ

NA ROK 2009
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Uchwała Nr XLIV/341/09
w sprawie Miejskiego Programu Profilak-
tyki, Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2010.

§� 
Przyjmuje się Miejski Programu Profilaktyki, 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 
o treści jak załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ �
Akceptuje się preliminarz kosztów realizacji 
Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych i Prze-
ciwdziałania Narkomanii w 2010 roku o treści 
jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIV/341/09

 
PRELIMINARZ KOSZTÓW REALI-

ZACJI
MIEJSKIEGO PROGRAMU

PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W  2010 ROKU

Dział  756   rozdz. 75618
Par. 0480 -  wpływy z opłat za zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych          220. 
000   
dział 851    rozdz. 85153   ZWALCZANIE 
NARKOMANII

dział 851    rozdz. 85154  PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Uchwała Nr  XLIV/342/09
w sprawie wydzierżawienia części działek 
ewid. nr 530/6 i 530/13 położonych w 
Szczawnicy przy ul. Pienińskiej.    

§ �
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
położonej w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej o 
powierzchni 151 m� stanowiącej niezabudowa-
ne działki ewidencyjne nr 530/6 i 530/13.

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE
Stan środków 
obrotowych na 
początek roku 
budżetowego

PRZYCHODY
w zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ § WYDATKI
w zł

Stan środków 
obrotowych na 
koniec roku 
budżetowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODO-

WISKA I GOSPODARKI WODNEJ 14.550 82.413 900 95 000 1 963
1.1. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODO-

WISKA I GOSPODARKI WODNEJ 90011

1.1.1. Różne opłaty

w tym:

- wpływy z tytułu ochrony środowiska

- wpływy z tytułu opłat za ścięcie drzew

82.413

35.107

    47.306

0690

1.1.2 Nagrody – konkurs estetyzacji miasta 4170 3.500

1.1.3 Akcje: „Sprzątanie Świata”, „Święto Ziemi” 4210 1.500

1.1.4 Zakup drzew i krzewów 4210    27.000

       
1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień

nasadzenie drzew i krzewów

Pielęgnacja oraz wycinka drzew stwarzających 

zagrożenie bezpieczeństwa

Wywóz i utylizacja odpadów  

zawierających azbest

Badanie próbek glebowych

Program szkoleniowy

4300

4300

4300

4300

4300

              

             10.000              

            

             34.500          

             

             16.000

   

               1.000

            

              1.500               

O G Ó Ł E M : 14.550 82.413 95 000 1 963

Paragraf Wydatek Kwota

4170 wynagrodzenia bezosobowe
/ świadczenia z tyt. umowy zlecenia: , prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych  , 
tanecznych, plastycznych ,realizacja programów profilaktycznych, warsztaty dla liderów środowi-
skowych, szkolenia dla rodziców i nauczycieli/

9. 500

4210 zakup materiałów i wyposażenia 
/publikacje, materiały do realizacji programów profilaktycznych, zakup sprzętu sportowego, zakup 
komputera, zakup strojów góralskich/

  17. 900                   

4300	 zakup usług pozostałych
/  warsztaty dla liderów młodzieżowych, szkolenia, transport uczniów na zawody, organizacja 
zawodów sportowych ,Dnia Dziecka, Św. Mikołaja, Pucharu Burmistrza dla dzieci z terenu miasta/

15. 600

Razem:                    43 000

Paragraf Wydatek Kwota
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników

/ wynagrodzenie pracownika merytorycznego ds. RPA/
16. 360

4040 dodatkowe wynagrodzenia 1. 380

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 2. 360

4120 składki na Fundusz Pracy 400

4170 wynagrodzenia bezosobowe
/ świadczenia z tyt. umowy zlecenia: dyżury w Punkcie Konsultacyjnym psychologa, prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych, prowadzenie zajęć w świetlicach profilaktycznych, wynagrodze-
nia członków Miejskiej Komisji RPA,wynagrodzenie sprzątaczki/

64. 360

4210 zakup materiałów i wyposażenia 
/publikacje, wyposażenie świetlic profilaktycznych, materiały do realizacji programów profilaktycz-
nych i zajęć wychowawczych w świetlicach profilaktycznych , zakup sprzętu sportowego, środki 
czystości,/

   43.800 
               

    

4260 zakup energii       2.100 
4300 zakup usług pozostałych

/dyżury w Punkcie Konsultacyjnym, obóz terapeutyczny, opłaty sądowe /
44 300

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet       740 
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług sieci telefonii stacjonarnej     1.200
4410 podróże służbowe krajowe -     

Razem:                    177. 000

§ �
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie działki 
ewidencyjnej opisanej w § 1 na rzecz Pana 
Jana Gabryś na okres 3 lat celem wykorzy-
stywania dzierżawionej nieruchomości  jako 
tereny rolne.

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

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała Nr  XLIV/343/09
w sprawie oddania w  dzierżawę nierucho-
mości położonej w Szczawnicy.     

§ �
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Szczawnicy przy ul. 
Głównej o powierzchni ogólnej  52 m�  stano-
wiącej działkę ewidencyjną  nr  1220/26. 

§ �
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz  
Pana Zbigniewa Steskala prowadzącego dzia-
łalność gospodarczą pod nazwą  FPH „Steskal” 
34-400 Nowy Targ ul. Rynek 24 nierucho-
mości  szczegółowo opisanej w § 1 na okres 
1 roku z przeznaczeniem jej  na  prowadzenie 
działalności gospodarczej. 

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

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr  XLIV/344/09
w sprawie oddania w dzierżawę nierucho-
mości położonej w Szczawnicy.     

§ �
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Szczawnicy przy ul. 
Głównej o powierzchni ogólnej 14 m� stano-
wiącej działkę ewidencyjną nr 1220/49. 

§ �
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na 
rzecz Pana Dariusza Dziedzina prowadzącego 
działalność gospodarczą pod nazwą Produkcja, 
Handel art. Drewnianych „Dardrewex” ul. 
Główna 52, 34-460 Szczawnica nieruchomości  
szczegółowo opisanej w §1 na okres 1 roku z 
przeznaczeniem jej na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej. 

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

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr  XLIV/345/09
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nie-
ruchomości.

§ �
Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie prze-
targu ustnego nieograniczonego z zasobu 
Miasta i Gminy Szczawnica  niezabudowaną 
nieruchomość stanowiącą działkę ewid. zmod. 
nr  2876/7  z obrębu 1 m. Szczawnica o po-
wierzchni  0.7450 ha położoną w Szczawnicy 
przy ul. Głównej, objętą księgą wieczystą nr 
NS1T/00067390/1 prowadzoną przez Sąd 
Rejonowy w Nowym Targu Wydział V Ksiąg 
Wieczystych.

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

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

Uchwała Nr  XLIV/346/09
w sprawie wydzierżawienia części działki 
ewid.  nr  1220/49  położonej w Szczawnicy 
przy ul. Głównej. 

§ �
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy  dzierżawy, nieruchomości 
położonej w Szczawnicy  o powierzchni 10 
m� stanowiącej część działki ewid. nr 1220/49 

położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej, za-
budowanej kioskiem handlowym stanowiącym 
własność Dzierżawcy.

§ �
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz 
Pana Andrzeja Racięgi części działki ewid. nr 
1220/49  o powierzchni ogólnej 10 m� na  okres 
1 roku celem  wykorzystywania dzierżawionej 
nieruchomości pod działalność handlową.

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

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr  XLIV/347/09
w sprawie wydzierżawienia działki  ewid. 
zmod.  nr  1159/4 położonej w Szczawnicy 
przy ul. Głównej.    

§ �
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy w odniesieniu 
do nieruchomości gruntowej położonej w 
Szczawnicy o powierzchni 398 m� stanowiącej 
niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 1159/4   
w Szczawnicy  przy ul. Głównej.

§ �
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz  
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 
Nowy Targ Spółka z o.o. z siedzibą 34-400 
Nowy Targ ul. Ludźmierska 30 nieruchomości 
szczegółowo opisanej w § 1 na okres 1 roku 
z przeznaczeniem jej na  funkcjonowanie 
dworca autobusowego.

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

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLIV/348/09
w sprawie  zamiany działki stanowiącej 
własność Miasta i Gminy Szczawnica. 

§ �
1. Wyraża się zgodę na zamianę samodziel-
nego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku 
wielorodzinnym nr 6 na osiedlu XX-lecia w 
Szczawnicy, objętego księgą wieczystą nr 
NS1T/00091273/2 stanowiącego własność 
Miasta i Gminy Szczawnica, na niezabudowa-
ną działkę ewid. zmod.nr 2760/5 o powierzchni 
0.0241ha położoną w Szczawnicy przy ul. 
Szlachtowskiej, stanowiącą własność Pana 
Dariusza Józefa Ondycza na podstawie Aktu 
Notarialnego Rep. A Nr 6024/2009 z dnia 
20.08.2009 r.  
2. Różnica wartości zamienianych nierucho-
mości  regulowana będzie w formie dopłat.

§ �
Koszty sporządzenia umowy notarialnej, wpi-
su do ksiąg wieczystych oraz opłaty sądowej 
poniesie Miasto i Gmina Szczawnica.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy  Szczawnica.
                                  § 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr  XLIV/349/09
w sprawie oddania w  dzierżawę nierucho-
mości położonej w Szczawnicy.     

§ �
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Szczawnicy przy ul. 
Pienińskiej o powierzchni ogólnej  44 m�  

obejmującej działkę ewidencyjną zmod. nr  
528/10. 

§ �
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz 
Pana Władysława Grońskiego prowadzącego 
działalność gospodarczą pod nazwą Handel 
Artykułami Przemysłowymi Groński Włady-
sław z siedzibą 33-340 Stary Sącz ul. Brzozo-
wa 18b nieruchomości szczegółowo opisanej 
w §1 na okres 1 roku z przeznaczeniem jej na 
prowadzenie działalności gospodarczej. 

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

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr  XLIV/350/09
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy użyczenia.

§ �
Wyraża się zgodę na zawarcie przez Miasto i 
Gminę Szczawnica umowy użyczenia nieru-
chomości stanowiącej własność Parafii Koś-
cioła Rzymsko Katolickiego w Szczawnicy, 
obejmującą działkę ewid. nr 1213 położoną w 
Szczawnicy przy ul. Głównej o powierzchni  
3025 m�, objętą Liczbą Wykazu Hipotecznego 
Nr  330 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w 
Nowym Targu Wydział V Ksiąg Wieczystych  
na czas nieokreślony z przeznaczeniem jako 
miejsce pamięci narodowej.

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

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
	 	 	 	

Uchwała Nr  XLIV/351/09
w sprawie wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie działki ewid. nr 1772 oraz czę-
ści działki ewid. nr 1767 położonych w 
Szczawnicy przy ul. Zawodzie w trybie 
bezprzetargowym.

§ �
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowę dzierżawy nieruchomości 
położonej w Szczawnicy przy ul. Zawodzie o 
powierzchni 181 m� stanowiącej część nieza-
budowanej działki ewidencyjnej nr 1767 oraz 
działki ewid. zmod. nr 1772.

§ �
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz 
Pani Marii de Lehenstein Werndl część działki 
ewid. nr 1767 oraz działki ewid. zmod. Nr 
1772 o łącznej powierzchni 181 m� na okres 
3 lat celem wykorzystywania dzierżawionej  
nieruchomości na cele rolnicze.

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

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr  XLIV/352/09
w sprawie oddania w  dzierżawę nierucho-
mości położonej w Szczawnicy.     

§ �
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej położonej w Szczawnicy przy ul. 
Pienińskiej o powierzchni ogólnej 67 m� obej-
mującej działkę ewidencyjną zmod. nr 528/7 i 
część działki ewid. zmod. nr 528/24. 

§ �
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na 



��

rzecz Pana Wojciecha Klimek prowadzącego 
działalność gospodarczą pod nazwą FHU 
„Sojcok” z siedziba w Szczawnicy ul.Główna 
170 nieruchomości szczegółowo opisanej w 
§1 na okres 1 roku z przeznaczeniem jej na 
prowadzenie działalności gospodarczej. 

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

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja do uchwały Rady Miejskiej 
podjętej na XLIII nadzwyczajnej sesji w 
dniu 6 listopada 2009 roku. 

Uchwała Nr XLIII/331/09 w sprawie 
przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwesty-
cyjnego Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Szczawnicy na lata 2009-
2012”.

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miejskiego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej, zawiera 
wymagany dla tego dokumentu szczegółowy 
opis przedmiotu działalności Zakładu oraz 
wykaz i omówienie inwestycji planowanych 
na lata 2009 – 2012, z podaniem źródeł fi-
nansowania.

WPI dla Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej jest dokumentem służącym roz-
wojowi samego Zakładu, ale też niezbędnym 
dla starań o dofinansowanie przez środki 
zewnętrzne, w tym środki unijne. Obecnie 
czeka na rozstrzygnięcie złożony przez miasto 
wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą 
„Organizacja i wdrożenie systemu selektywnej 
zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica”. Projekt ten przewiduje całościo-
we uporządkowanie gospodarki odpadami na 
terenie Szczawnicy. 

Informacja do uchwał Rady Miejskiej 
podjętych na XLIV zwyczajnej sesji w dniu 
6 listopada 2009 roku. 

Uchwała Nr XLIV/332/09 w sprawie 
przedłużenia czasu obowiązywania dotych-
czasowych taryf dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę. 

Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Szczawnicy, w ustawowym 
terminie skierował do Rady i Burmistrza 
pisemny wniosek o przedłużenie czasu obo-
wiązywania dotychczasowej taryfy opłat za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 

W uzasadnieniu wniosku Dyrektor  wskazał, 
że analiza warunków ekonomicznych pozwala 
na przedłużenie obowiązywania dotychcza-
sowej taryfy  (3,64 zł plus VAT za   1 m3) na 
rok 2010.

Uchwała Nr XLIV/333/09 w sprawie 
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków. 

Uchwała została podjęta na wniosek  Podha-
lańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Podobnie jak w przypadku taryf za wodę, 
taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków 
podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały 
rady gminy. Zgodnie z ustawą o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków, Burmistrz dokonał sprawdze-
nia czy taryfy zostały opracowane zgodnie z 
przepisami, co obligatoryjnie przesądza o braku 
możliwości odmowy zatwierdzenia taryf .  

Dotychczas obowiązująca taryfa – 5,07 
zł za 1 m3 ścieków, została zwiększona do 
5,98 zł. Środki pozyskane przez PPK tytułem 
wzrostu taryfy, zgodnie z ustaleniami między 
PPK a Miastem i Gminą Szczawnica, zostaną 
przeznaczone na opracowanie dokumentacji 
kanalizacji Szlachtowej i Jaworek. 

Uchwała Nr XLIV/334/09 w sprawie wy-
sokości stawek podatku od nieruchomości. 

Stawki podatków i opłat lokalnych oraz 
zasady ich naliczania i poboru, są ustalane 
przez gminy w oparciu o ustawę o samo-
rządzie gminnym oraz ustawę o podatkach i 
opłatach lokalnych. Górne stawki podatków, 
są corocznie ustalane w drodze rozporządzenia 
Ministra Finansów. 

W porównaniu do wielkości stawek podatku 
od nieruchomości obowiązujących w roku 
bieżącym, wzrost stawek przyjętych na rok 
2010 nie jest znaczny.

Uchwała Nr XLIV/335/09 w sprawie 
poboru opłaty uzdrowiskowej. 

Podobnie jak w przypadku stawek podatku 
od nieruchomości, rozporządzenie Ministra 
Finansów ustala górną stawkę opłaty, Rady 
Gmin Uzdrowiskowych na jej podstawie 
ustalają swoje stawki. Na rok 2010 stawka w 
Szczawnicy wynosi 2,90 zł. za dzień pobytu 
w uzdrowisku.

Dochody budżetu miasta uzyskane tytułem 
opłaty miejscowej są bardzo istotne, biorąc 
pod uwagę, że jako gmina uzdrowiskowa, 
Szczawnica otrzymuje z budżetu państwa 
dotację równą kwocie uzyskanej z opłaty 
miejscowej.

Uchwała Nr XLIV/336/09 w sprawie 
opłaty targowej. 

Stawki opłat targowych zostały zwiększone 
średnio o 3,3%. Bez zmian pozostał sposób 
poboru opłat (inkaso) i podmiot dokonujący 
poboru (KS „Jarmuta” i Pan Michał Obłu-
dek). 

Uchwała Nr XLIV/337/09 w sprawie 
zabezpieczenia w budżecie Miasta i Gmi-
ny Szczawnica środków finansowych na 
realizację mikroprojektu pn. „Wzmocnie-
nie konkurencyjności pogranicza polsko 
– słowackiego na międzynarodowym rynku 
turystycznym”. 

Urząd Miasta i Gminy złożył do Programu 
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska - Republika Słowacka 2007-2013, 
projekt pod nazwą „Wzmocnienie konku-
rencyjności pogranicza polsko-słowackiego 
na międzynarodowym rynku turystycznym”. 
Projekt ten znalazł się na pierwszym miejscu 
listy mikroprojektów rekomendowanych do 
dofinansowania w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośredni-
ctwem Euroregionu TATRY. Dofinansowanie 
ze środków unijnych wynosi aż 95% wartości 
projektu, jednak na jego realizację konieczne 
jest zabezpieczenie w budżecie miasta całej 
kwoty projektu. Więcej o projekcie w dalszej 
części biuletynu. 

Uchwała Nr XLIV/338/09 w sprawie 
zabezpieczenia w budżecie Miasta i Gmi-
ny Szczawnica środków finansowych na 
realizację mikroprojektu pn. „Przenikanie 
kultur: polsko – słowacka wymiana środo-
wisk twórczych”. 

Urząd Miasta i Gminy  złożył do Programu 
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska - Republika Słowacka 2007-2013, 
projekt pod nazwą „Przenikanie kultur: polsko-
słowacka wymiana środowisk twórczych”. 
Projekt ten znalazł się na liście mikroprojek-
tów rekomendowanych do dofinansowania 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu 
TATRY. 

Dofinansowanie ze środków unijnych 
wynosi aż 95% wartości projektu, jednak na 
jego realizację konieczne jest zabezpieczenie w 
budżecie miasta całej kwoty projektu. Więcej 
o projekcie w dalszej części biuletynu.

Uchwała Nr XLIV/339/09 w sprawie 
zmian w uchwale Nr XXVI/193/08 z dnia  8 
sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia 
Miasta i Gminy Szczawnica do realizacji 
projektu w ramach Poddziałania 7.1.1. Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Szczawnicy realizuje projekt  systemowy 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, pod tytułem „Twoja aktywność szansą 
na odniesienie sukcesu”. 

W związku ze zmianą wytycznych wpro-
wadzonych przez  dysponenta środków – Wo-
jewódzki Urząd Pracy w Krakowie, projekt 
będzie trwał trzy lata. 

Zgodnie z podziałem środków dokonanym 
przez WUP,  wkład własny MGOPS będzie 
wynosić nie 10,50% ogólnej kwoty, jak zostało 
ustalone w Uchwale Nr XXVI/193/08, lecz 
13,97% w każdym roku realizacji projektu, tj. 
w latach 2010 – 2012. 

Uchwała Nr XLIV/340/09 w sprawie 
zmian w Uchwale Budżetowej Miasta 
i Gminy Szczawnica na rok 2009 Nr 
XXXII/235/08 Rady Miejskiej w Szczawni-
cy z dnia   30 grudnia 2008 roku i budżecie 
miasta i gminy na rok 2009.  

Zmiany dokonane nastąpiły w zakresie:
1) dochodów budżetu bieżących i majątko-

wych (załącznik Nr 1),
2) wydatków budżetowych bieżących  i 

majątkowych (załącznik Nr 2), 
3) konstrukcji budżetu tj. zmniejszenia deficytu 

budżetowego i zobowiązań finansowych budżetu 
w roku budżetowym 2009 (załącznik Nr 3), 

4) Gminnego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej (załącznik Nr 4). 

Uchwała Nr XLIV/341/09 w sprawie 
Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych i Prze-
ciwdziałania Narkomanii na rok 2010. 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązuje 
gminy do prowadzenia działań związanych 
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych, integracją społeczną osób 
uzależnionych od alkoholu, a także do dzia-
łań mających na celu przeciwdziałanie narko-
manii.  Działania te, corocznie są planowane 
w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki, 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii, przyjmowane-
go przez Radę w drodze uchwały.  

Uchwała Nr XLIV/342/09 w sprawie wy-
dzierżawienia części działek ewid. nr 530/6 
i 530/13 położonych w Szczawnicy przy ul. 
Pienińskiej.
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Części działek ewid. nr 530/6 i 530/13  po-
łożonych przy ul. Pienińskiej są dzierżawione 
przez wnioskodawcę od 2003 roku, na cele 
rolnicze. Uchwała pozwala na przedłużenie 
dzierżawy o kolejne trzy lata. 

Uchwała Nr XLIV/343/09 w sprawie od-
dania w dzierżawę nieruchomości położonej 
w Szczawnicy. 

Działka nr 1220/26 była dzierżawiona przez 
okres roku na rzecz FPH „Steskal”, z przezna-
czeniem na prowadzenie działalności gospo-
darczej w kiosku handlowym, stanowiącym 
własność Firmy. Uchwałą Rady, dzierżawa 
została przedłużona o kolejny rok.   

Uchwała Nr XLIV/344/09 w sprawie od-
dania w dzierżawę nieruchomości położonej 
w Szczawnicy. 

Działka nr 1220/49 była dzierżawiona od 
2008 roku na rzecz Firmy „Dardrewex” z prze-
znaczeniem na sprzedaż pamiątek. Uchwała 
pozwala na przedłużenie terminu dzierżawy 
o kolejny rok.

Uchwała Nr XLIV/345/09 w sprawie 
zgody na zbycie nieruchomości. 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami 
ustala radę gminy jedynym organem kom-
petentnym do wyrażenia zgody na  sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność gminy. 
W drodze uchwały, Rada wyraziła zgodę i 
upoważniła Burmistrza do  sprzedaży w drodze 
przetargu nieograniczonego działki komunal-
nej, położonej przy ul. Głównej (Piaski).

Uchwała Nr XLIV/346/09 w sprawie 
wydzierżawienia części działki ewid. nr 
1220/49 położonej w Szczawnicy przy ul. 
Głównej. 

Na wniosek dotychczasowego dzierżawcy 
działki, Rada Miejska wyraziła zgodę naprze-
dłużenie dzierżawy o kolejny rok. Na działce 
znajduje się kiosk handlowy stanowiący włas-
ność wnioskodawcy, w którym prowadzona 
jest sprzedaż pamiątek.

Uchwała Nr XLIV/347/09 w sprawie wy-
dzierżawienia działki ewid. zmod. nr 1159/4 
położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej. 

Działka ewid. nr  1159/4  położona przy ul. 
Głównej była wydzierżawiona na rzecz  Przed-
siębiorstwa Państwowej Komunikacji Samo-
chodowej w Nowym Targu  z przeznaczeniem 
na  funkcjonowanie dworca autobusowego 
przy ul. Głównej. W drodze uchwały, Rada 
wyraziła zgodę na przedłużenie dzierżawy na 
okres roku. 

Uchwała Nr XLIV/348/09 w sprawie za-
miany działki stanowiącej własność Miasta 
i Gminy Szczawnica. 

Zamiana działki była konieczna dla za-
mknięcia regulacji stanu własnościowego 
i zakończenia inwestycji realizowanej na 
osiedlu romskim, w ramach programu na rzecz 
Społeczności Romskiej. 

Na działce nr 2760/5 zostanie zlokalizo-
wany budynek gospodarczy niezbędny dla 
funkcjonowania budynku socjalnego, będący 
elementem projektu.

Uchwała Nr XLIV/349/09 w sprawie od-
dania w dzierżawę nieruchomości położonej 
w Szczawnicy. 

W wyniku nowelizacji przepisów ustawy o 
gospodarce nieruchomościami,  uchwała 

Działka  nr 528/10 jest dzierżawiona od 
1990 roku z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności gospodarczej w kiosku handlo-
wym stanowiącym własność dzierżawcy. 
Ze względu na planowane przeznaczenie 
nieruchomości, na której zlokalizowany jest 
kiosk pod inwestycje związane z budową 
parkingu, dzierżawa została przedłużona na 
okres jednego roku.

Uchwała Nr XLIV/350/09 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
użyczenia. 

Na działce nr 1213 położonej przy ul. Głów-
nej, znajduje się cmentarz Szalayowski.  Jest to 
miejsce wpisane do rejestru gminnej ewidencji 
zabytków. Cmentarz, jak i przylegająca do 
niego kaplica ulegają powolnemu niszczeniu. 
Zawarcie umowy użyczenia jest konieczne, aby 
Urząd Miasta i Gminy mógł prawnie rozpocząć 
działania dla zachowania tego historycznego 
miejsca i zapewnienia należnego mu poszano-
wania. W najbliższej przyszłości miasto wykona 
ogrodzenie placu targowego przylegającego do 
cmentarza. W pierwszej połowie przyszłego roku 
zostanie opracowany plan prac konserwator-
skich, dokonana inwentaryzacja nagrobków oraz 
opracowany zakres i harmonogram robót. 

Posiadanie wymaganej dokumentacji, 
umożliwi występowanie przez Urząd Miasta i 
Gminy o środki zewnętrzne, dostępne dla pro-
jektów z zakresu dziedzictwa kulturowego. 

Uchwała Nr XLIV/351/09 w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki 
ewid. nr 1772 oraz części działki ewid. nr 
1767 położonych w Szczawnicy przy ul. 
Zawodzie w trybie bezprzetargowym. 

Część działki ewid. nr  1767 oraz działka 
1772 położone w przy ul. Zawodzie  były 
dotąd wydzierżawione na rzecz wnioskodawcy 
z przeznaczeniem na  cele rolnicze. Uchwała 
pozwala na przedłużenie dzierżawy na kolejne 
trzy lata, z zachowaniem rolniczego przezna-
czenia terenu. 

Uchwała Nr XLIV/352/09 w sprawie od-
dania w dzierżawę nieruchomości położonej 
w Szczawnicy.

Nieruchomości wymienione w uchwale 
były dzierżawione od 2008 roku na rzecz 
Firmy „Sojcok” z przeznaczeniem na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w kiosku 
handlowym stanowiącym własność Firmy. W 
związku z tym, iż nieruchomość na której zlo-
kalizowany jest kiosk ma zostać przeznaczona 
pod inwestycje związane z budową parkingu,  
dzierżawa została przedłużona na okres roku. 

Odbiór techniczny Orlika
30 października 

2009 r. Firma Handlo-
wo-Usługowa „Gród” 
z Podegrodzia zakoń-
czyła prace budowla-
ne wielofunkcyjnego 
boiska sportowego 
zlokalizowanego przy 
ścieżce pieszo-rowe-
rowej w Szczawnicy.

Odbiór techniczny 
kompleksu sportowe-
go wybudowanego 
w ramach rządowe-
go programu „MOJE 
BOISKO – ORLIK 2012” odbył się dnia 09 listopada br. 
Zakres prac obejmował budowę:
•	 boiska do piłki nożnej - o nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie z kru-

szywa i wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m),
•	 boiska wielofunkcyjnego - o wymiarach 19,10m x 32,10m (pole gry 15,1m x 

28,1m), przeznaczonego do piłki koszykowej i piłki siatkowej, z nawierzchnią 
poliuretanową,

•	 wykonanie oświetlenia, budynku zaplecza socjalnego oraz ogrodzenia.
Ponadto w ramach zadania wykonane zostały ciągi komunikacyjne oraz trybuna 

dla 132 osób.
Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł blisko 1.260.000,00 zł, z czego 

333.000,00 zł pokryte zostało ze środków Urzędu Marszałkowskiego, kolejne 
333.000,00 zł pochodziło ze środków budżetu Państwa, a pozostała kwota wydatko-
wana została ze środków własnych Miasta i Gminy Szczawnica.

Obecnie Miasto i Gmina Szczawnica wystąpi do Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego z wnioskiem o dopuszczenia obiektu do użytkowania.

Uroczyste otwarcie boiska sportowego zaplanowano na maj 2010 roku.

Informacje	przygotował	sekretarz	miasta	Tomasz	Hurkała


