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Szczawnica w gronie 
małopolskiej elity

Obiektywnym podsumowaniem władz samorządowych 
obecnej kadencji całej Polski – w tym również Szczawnicy - są 
rankingi organizowane przez niezależne instytucje bądź prasę. 
Przypomnijmy, iż według rankingu gazety „Rzeczpospolita”, 
Szczawnica zajęła najlepsze miejsce w Małopolsce i bardzo 
wysokie, bo jedenaste w całej Polsce pod kątem skuteczności 
pozyskiwania i wykorzystania funduszy europejskich.  Orga-
nizacją, która wspólnie z Urzędem Statystycznym pokusiła 
się dokonać analizy małopolskich gmin pod kątem rozwoju 
gospodarczo – społecznego jest Małopolski Instytut Samorządu 
Terytorialnego i Administracji w Krakowie. W opublikowanym 
przez nich rankingu, Szczawnica zajęła pierwsze miejsce w 
powiecie nowotarskim i czwarte spośród prawie dwustu gmin 
w całym województwie małopolskim. 

„Pragniemy, aby ranking promował osiągnięcia małopol-
skich samorządów, by stał się inspiracją do strategicznego pla-
nowania w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. Chce-
my uhonorować najlepiej rozwijające się gminy w Małopolsce 
oraz wskazać te najefektywniej zarządzane. Debata publiczna, 
w szczególnym czasie wyborów, winna zostać poszerzona o 
ocenę samorządów za pomocą wskaźników liczbowych, a nasz 
ranking ma to umożliwić” – podsumował ranking Krzysztof 
Lipski, dyrektor MISTiA w Krakowie.  

Głównym kryterium oceny gmin był wskaźnik zrównowa-
żonego rozwoju społeczno – gospodarczego. Oznacza to, iż 
elementami, które wpłynęły na wyniki rankingu są nie tylko 
wielkość pozyskanych środków z budżetu Unii Europejskiej, 
wydatki majątkowe i inwestycyjne czy dochody własne gminy, 

ale również wzrost ilości zarejestrowanych podmiotów gospo-
darczych, ilość udzielonych noclegów czy liczba czytelników 
bibliotek. Taki dobór kryteriów daje pewność, że czołowe 
miejsce w rankingu jakie zajęła Szczawnica świadczy o roz-
woju całej gminy pod każdym jej względem. 

 „Prezentowana dwudziestka zdecydowanie pozytywnie 
wyróżnia się na tle Małopolski. Gminy te potrafią wykorzy-
stać posiadany potencjał. Zależy nam również na pozytywnej 
reakcji gmin, które nie znalazły się na tej liście. Zachęcamy 

je do porównywania swoich wyników 
z osiągnięciami najlepszych gmin w 
Małopolsce. Powinna to być dla nich 
inspiracja i jednocześnie zachęta do 
korzystania z doświadczeń małopol-
skich liderów. To nasza małopolska 
elita” – dodał zastępca dyrektora 
MISTA Anatol Władyka. 

„Nie ukrywam radości i dumy z 
faktu, iż Szczawnica stale znajduje się 
w czołówce najlepiej zarządzanych 
gmin w Polsce. Efekty naszej pracy 
- całego Urzędu Miasta i Rady Miej-
skiej – są widoczne i doceniane przez 
niezależne i obiektywne instytucje w 
całej Polsce. Mam nadzieję, że naszą 
pracę zweryfikują pozytywnie również 
mieszkańcy Szczawnicy w nadcho-
dzących wyborach samorządowych” 
– podkreśla Burmistrz Szczawnicy 
Grzegorz Niezgoda. 
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Pięknieją drogi Powiatowe 

w Szczawnicy 

Z miesiąca na miesiąc przybywa świeżo zmodernizowanych 
odcinków drogi powiatowej biegnącej centrum Szczawnicy, 
Szlachtowej i Jaworek. Oddany końcem września odcinek drogi 
Głównej oraz całkiem niedawno ul. Szalaya znacznie poprawiły 
nie tylko wizerunek naszego miasta ale głównie bezpieczeń-
stwo. Ostatnio  ukończony został remont drogi na ul. Szlach-
towskiej obok  Szkoły Zawodowej. Pierwszy etap modernizacji 
tego odcinka zakończony 
został wiosną ubiegłego roku 
i polegał na wymianie sieci 
wodociągowej znajdującej się 
w drodze. W chwili obecnej 
zakończone zostały prace 
polegające na wykonaniu no-
wej nawierzchni, kanalizacji 
burzowej, umocnieniu skarpy 
oraz budowie chodnika. Taki 
zakres prac poprawił zarów-
no wizerunek drogi na tym 
odcinku jak również bezpie-
czeństwo wszystkich uczniów 
kształcących się w znajdującej 
się tam Szkole Zawodowej. 
„Gdyby nie pomoc urzędu 
miasta i gminy Szczawnica, a 
zwłaszcza burmistrza Grzego-
rza Niezgody, który osobiście 
zaangażował się w negocjacje 
dotyczące zgody mieszkańców 
na wejście z chodnikiem w 
prywatny teren, inwestycja nie 

byłaby możliwa do zrealizowania- zaznacza Zastępca Powia-
towego Zarządu Dróg Krzysztof Szlaga.

Przypomnieć należy, iż wszystkie prace wykonywane 
obecnie na drodze powiatowej są wynikiem podpisanego przez 
Burmistrza Grzegorza Niezgodę porozumienia ze Starostwem 
Powiatowym. W ramach tego samego dokumentu modernizo-
wane są obecnie dwa mosty na ul. Cieśliska w Szlachtowej oraz 
przygotowywana jest kompletna dokumentacja na przebudowę 
kolejnych dwóch. 



3

tomasz Hurkała 

Szczawnica jako PrzykŁad 
rozwojU zrÓwnowaŻone-
go gMiny UzdrowiSkowej

Gminy uzdrowiskowe to taka katego-
ria gmin, na obszarze których położone 
są uzdrowiska, i których aktywność 
gospodarcza została mocno ograniczona 
przede wszystkim w celu ochrony wa-
lorów uzdrowiskowych.  Do niedawna 
uzdrowiska kojarzyły się wyłącznie jako 
obszary specjalnej ochrony, na których 
może być prowadzone przede wszystkim 
leczenie uzdrowiskowe, a w niewielkim 
stopniu inna działalność taka jak turysty-
ka, rekreacja czy sport. Nie do pomyślenia 
było, aby w uzdrowisku działalnością 
dominującą stała się inna działalność niż 
lecznicza działalność uzdrowiskowa. Tak 
jednostronnie wykształcony i utrwalony 
przez lata model funkcjonowania miejsco-
wości uzdrowiskowych doprowadził pod 
koniec lat osiemdziesiątych i na początku 
lat dziewięćdziesiątych do olbrzymich 
problemów związanych z funkcjonowa-
niem gmin uzdrowiskowych.  Nie były 
one bowiem przygotowane do nowych 
wyzwań gospodarki rynkowej, otwarcia 
rynku europejskiego i wzrastającej kon-
kurencji. Na szczęście większość gmin 
uzdrowiskowych szybko dostrzegła 
istniejące zagrożenie i od połowy lat 
dziewięćdziesiątych zaczęła gwałtownie 
przebudowywać swoją ofertę uzdrowi-
skową, starając się wielokierunkowo 
rozwijać swoje miejscowości, ale w zgo-
dzie z zasadą rozwoju zrównoważonego.  
Przykładem uzdrowiska, które buduje 
swoją pozycję w oparciu o zasady rozwoju 
zrównoważonego jest Szczawnica.  
  

istota rozwoju 
zrównoważonego

Rozwój lokalny i regionalny są kate-
goriami rozwoju społeczno - gospodar-
czego. W tym ujęciu mieści się zarówno 
tworzenie nowych miejsc pracy, jak i 
kompleksowe kształtowanie możliwie 
najlepszych warunków do życia w śro-
dowisku lokalnym i regionalnym. 

Wielowymiarowość rozwoju lokal-
nego jest określana przez następujące 
czynniki rozwoju:

• potrzeby społeczności regio-
nalnych i lokalnych,

• zasoby i walory środowiska na-
turalnego oraz zasoby pracy,

• inwestycje infrastrukturalne oraz 
istniejący potencjał gospodarczy, 

• rynek lokalny i rynki zewnętrzne 
oraz kapitał finansowy, zwłasz-
cza inwestycyjny,

• nowoczesne technologie wy-
twarzania oraz tereny inwesty-
cyjne i korzyści lokalizacji. 

  
Celem nadrzędnym rozwoju jest trwa-

łe zaspokajanie potrzeb i aspiracji ludzi. 
Dopiero racjonalne określenie tych po-
trzeb warunkuje właściwy rozwój z za-
chowaniem jego zrównoważonego cha-
rakteru. Dlatego twórcy strategii rozwoju 
lokalnego muszą zdawać sobie sprawę z 
bogactwa i różnorodności potrzeb ludz-
kich.1 Ważnym czynnikiem warunku-
jącym sprawność działania wszystkich 
podmiotów jest ich umiejętność prze-
widywania przyszłości. Pozwala ona 
optymalizować wybór dopuszczalnych 
decyzji, które należy podjąć, realizując 
określone cele rozwojowe. 

rola samorządu terytorialnego 
w rozwoju lokalnym

Rola ta wynika zarówno z natury sa-
mych struktur samorządowych (faktycz-
ny gospodarz terenu), jak i z ustawowych 
obowiązków, które nakładają na gminę 
zadania w dziedzinie zaspokojenia po-
trzeb zbiorowych oraz rozwiązywania 
bieżących problemów społeczności lo-
kalnych. Dla gminy jako społeczności 
lokalnej i dla każdego pojedynczego 
mieszkańca korzystna jest taka sytua-
cja, w której w danym miejscu powstaje 
wiele inicjatyw na rzecz rozwoju lokal-
nego. Ale jeszcze bardziej korzystnie 
kształtuje się ta sytuacja, gdy inicjatywy 
i wynikające z nich działania koordynu-

1  R. Janikowski: Zrównoważony rozwój 
lokalny. Teoria i praktyka: Komitet „Człowiek i 
Środowisko” PAN, Warszawa – Katowice 2006, 
s. 52

je samorząd terytorialny lub inne ciało 
ściśle z tym samorządem związane. Dla 
realizacji idei rozwoju lokalnego ważne 
jest bowiem to, aby każda podejmowa-
na działalność gospodarcza przynosiła 
określone korzyści ogólnospołeczne w 
miejscu jej prowadzenia, bez względu na 
to, czy będzie to zasilanie budżetu lokal-
nego, tworzenie nowych miejsc pracy, 
rozbudowa sieci infrastruktury, powięk-
szenie lokalnego rynku czy poprawa sta-
nu środowiska przyrodniczego. 2  

Gospodarka miasta i gminy Szczaw-
nica od lat kojarzona jest z dobrze roz-
winiętą sferą usług uzdrowiskowych i 
turystycznych. Działania podejmowane 
przez władze Szczawnicy polegają na 
stworzeniu warunków do dynamicznego 
rozwoju sektora usług turystycznych, 
co przyczyni się do wzmocnienia już 
istniejących firm i powstawania nowych 
podmiotów gospodarczych, co z kolei w 
długofalowej perspektywie spowoduje 
wzrost zatrudnienia. Gmina konsekwen-
tnie realizuje zadania z zakresu sfer spo-
łecznej, uzdrowiskowej, gospodarczej, 
turystycznej, kulturalnej czy sportowej 
będących wyrazem wielowymiarowości 
lokalnego rozwoju zrównoważonego 
w myśl zasady mówiącej, iż wszystkie 
działania i decyzje podejmowane przez 
lokalne władze samorządowe mają swo-
je skutki pośrednie i bezpośrednie oraz 
bliskie i odległe zarówno w czasie jak i 
przestrzeni. 

Cały artykuł z dokładną analizą Szczaw-
nicy, dostępny na stronie internetowej 
miasta i gminy Szczawnica 

www.szczawnica.pl 

2  J.J Parysek. Podstawy gospodarki lokalnej op. 
cit., s.213
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PoStęPy reaLizowanycH inweStycji w raMacH 
ProjektÓw eUroPejSkicH  i krajowycH na terenie 

MiaSta i gMiny Szczawnica

L.P nazwa i wartość inwestycji opis inwestycji

Projekty w trakcie reaLizacji

1.

Modernizacja ujęć wody oraz 
rozbudowa Stacji Uzdatniania 

wody w Szczawnicy
15 135 028,93 zł

Zakończono budowę zbiornika wody pitnej przy stacji uzdatniania wody. 
Obecnie trwają tam prace związane z wykończeniem obiektów kubaturowych 
oraz wykonaniem nawierzchni i ogrodzenia. Pozostałe roboty hydrotechniczne 
zostały ukończone. Trwają ostatnie przygotowania do rozruchu próbnego ujęć 
wody oraz filtrów. 

2.

kompleksowa rehabilitacja i mo-
dernizacja sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej dla uzdrowiska 

Szczawnica
7 686 000,00 zł

Projekt obejmuje kompleksową wymianę i rozbudowę przestarzałej sieci 
wodociągowej na terenie Szczawnicy.

3.
Promenada spacerowa  wzdłuż 

grajcarka
9 000 000,00 zł

Projekt zakłada budowę promenady spacerowej wzdłuż prawego brzegu 
Grajcarka wraz z elementami małej architektury. We wrześniu wykonano trzy 
mostki łączące obydwa brzegi Grajcarka. Obecnie trwają prace związane z 
położeniem nawierzchni w kostce betonowej i granitowej. . 

4
Solarna Szczawnica 

7 116 903,86 zł

Projekt zakłada dostawę i montaż kompletnych instalacji solarnych dla 
obiektów gospodarstw domowych. Wszystkie roboty zostały zakończone i 
zgłoszone do odbioru. Trwa procedura odbiorowa. 

5
Modernizacja budynku Miejskie-
go ośrodka kultury w Szczawnicy

1 200 000, 00zł 

Został zakończony etap remontu elewacji budynku, powierzchni dachowej i 
piwnic. W chwili obecnej przystąpiono do drugiego etapu polegającego na 
wyposażeniu sali kina. 

6
odnowa centrum wsi jaworki

1 100 000, 00

Głównym celem projektu jest przywrócenie dawnych i nadanie nowych 
funkcji centrum wsi Jaworki, sprowadzenie ruchu turystycznego z okolic 
szlaków do centrum wsi i podniesienie atrakcyjności turystycznej Jawo-
rek. Roboty budowlane zostały zakończone. Trwa opracowanie informacji 
turystycznych do zamieszczenia w gablotach. 

7
Promocja Szczawnicy na między-
narodowym rynku turystycznym

200 160,00

Głównym celem projektu jest promocja walorów przyrodniczych Szczawni-
cy poprzez publikację albumów i folderów oraz rozmieszczenie po mieście 
tablic informujących o atrakcjach turystycznych miejscowości.  W ramach 
projektu rozstrzygnięto konkurs na pamiątkę turystyczną ze Szczawnicy jak 
również zamontowano trzy kamery przekazujące obraz na stronę internetową 
miasta.

8

Przenikanie kultur: polsko 
– słowacka wymiana środowisk 

twórczych
190 260, 00

Celem projektu było zorganizowanie na terenie Szczawnicy cyklu imprez kul-
turalnych, warsztatów rzeźbiarskich, malarskich i muzycznych oraz wystaw i 
wernisaży szczawnickich artystów jak również zakup sprzętu umożliwiającego 
sprawne organizowanie imprez: nagłośnienie, światła, ławeczki dla widowni 
itp. Trwa procedura rozliczeniowa. 
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9

rewitalizacja uzdrowiskowego 
Parku dolnego w Szczawnicy 

wraz z elementami małej archi-
tektury uzdrowiskowej

4 512 400, 00 zł.

Zakłada on 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. Obecnie ogłoszono przetarg na realizację zadania. 

10
rewitalizacja Pl. dietla oraz pro-

menady spacerowej do pijalni wód
6 450 000, 00 zł.

Polega on na zagospodarowaniu uzdrowiskowego centrum Szczawnicy, któ-
rego centralnym miejscem jest plac Dietla. W ramach projektu m.in. odkryty 
zostanie potok płynący pod ul. Zdrojową. Obecnie przygotowywana jest 
dokumentacja przetargowa.

11
internet w domach mieszkańców 

Szczawnicy
568 700,00

Projekt ma na celu wyrównanie szans w dostępie do Internetu gospodarstw 
domowych o niskim stanie majątkowym. Projekt zakłada podłączenie Inter-
netu na obszarach Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek, wraz z dostarczeniem 
zestawów komputerowych z odpowiednim oprogramowaniem. We wrześniu 
Burmistrz podpisał umowę na realizacje zadania. Obecnie ogłaszany jest 
przetarg na dostawę sprzętu komputerowego z internetem. 

zŁoŻone wnioSki o doFinanSowanie

12
Budowa 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 informa-
cji turystycznej. Zrealizowana inwestycja w dużej mierze rozwiąże problem 
parkowania w Szczawnicy oraz poprawi infrastrukturę w rejonie Pienin

13
Budowa sieci wodno-kanalizacyj-

nej w Szlachtowej i jaworkach 

Projekt zakłada budowę ujęć  i stacji uzdatniania wody na Czarnej Wodzie 
wraz z siecią wodociągową dla  Szlachtowej i Jaworek. W chwili obecnej 
wniosek oczekuje na ocenę.

14
doskonalenie kwalifikacji kadry 

urzędniczej Urzędu Miasta i 
gminy Szczawnica

Wychodząc naprzeciw ciągłym zmianom prawa realizowanego przez pracow-
ników Urzędu, składany projekt zakłada organizację cyklu szkoleń podno-
szących kwalifikacje pracowników Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica oraz 
wdrożenie usprawnień zarządczych podnoszących jakość obsługi klienta. 
Obecnie wniosek poddawany jest ocenie formalnej.

15
Poprawa warunków działalności 

ośrodka Pomocy Społecznej

Projekt polega na rozbudowie istniejącego budynku Urzędu Miasta w celu 
stworzenia siedziby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tak aby 
mógł on wypełniać swe statutowe zadania. Projekt pozytywnie przeszedł już 
drugi etap oceny finansowej, merytorycznej i strategicznej i obecnie na liście 
rezerwowej czeka na podjęcie decyzji o dofinansowanie.

PLanowane wnioSki o doFinanSowanie

16 odnowa centrum wsi Szlachtowa

W ramach składanego projektu odnowiony zostanie ciąg komunikacyjny w 
centrum Szlachtowej, wyposażony w elementy małej architektury oraz wyko-
nane zostanie wielofunkcyjne boisko sportowe na terenie przy szkole podsta-
wowej . Planowany termin złożenia wniosku to październik 2010 roku

17 Parking pod Homolami 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
planowane jest złożenie wniosku na budowę parkingu samochodowego w 
Jaworkach obok Wąwozu Homole. Planowany termin złożenia wniosku to 
październik 2010 roku

18
renowacja zabytkowego cmen-
tarza i kaplicy Szalayowskiej w 

Szczawnicy 

W ramach działań przewidziano renowację istniejących grobów  i terenu cmen-
tarza jak również odbudowę zniszczonej kaplicy Szalayowskiej. Ogłoszenie 
naboru na to zadanie nastąpiło w lipcu br. Obecnie trwa przygotowywanie 
dokumentacji projektowej. 
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Muzeum Pienińskie 
będzie miało nową siedzibę

- Nasze wieloletnie starania uwieńczone zostały sukcesem 
– odpowiada Grzegorz Niezgoda, zapytany o nieco przycichły 
temat budowy nowego muzeum w Szczawnicy.

Przypomnijmy: dotychczas istniejące muzeum o charakterze 
etnograficzno-historycznym zajmowało piętro zabytkowej 
XIX-wiecznej willi “Pałac”. W części etnograficznej pre-
zentowane było życie górali pienińskich w okresie pierwszej 
połowy XX wieku. Uzupełnieniem tej części wystawy były 
godła góralskich rodów szczawnickich. Ekspozycja histo-
ryczna obejmowała tematy: “Szczawnica częścią Starostwa 
Czorsztyńskiego”, “Józef Szalay twórcą i organizatorem 
kurortu”, “Krakowska Akademia Umiejętności właścicielką 
Szczawnicy”, “Szczawnica własnością Adama Stadnickiego w 
latach 1909-1948”, “Druga wojna światowa na terenie Pienin”. 
W Muzeum udostępniona była także “Izba Jana Wiktora”, 
miłośnika i piewcy Pienin, z autentycznymi pamiątkami, po-
chodzącymi ze szczawnickiego mieszkania pisarza.

“Pałac” dzierżawiony był od spółki Uzdrowisko Szczaw-
nica, kontrolowanej przez rodzinę Mańkowskich, która zapo-
wiedziała, że po 2007r. zamierza przeznaczyć dotychczasową 
siedzibę muzeum na własne komercyjne cele. Powstało więc 
zagrożenie, że muzeum traktowane jako zgromadzone świa-
dectwo barwnej kultury i historii miasta stanie się bezdomne.

- Już w 2004r. ówczesne władze miasta nosiły się z zamiarem 
wybudowania skansenu pienińskiego w Jaworkach, na terenie 
obecnego parkingu przy Homolach. Lokalizacja ta obarczona 
byla jednak poważną wadą – należałoby wprzódy zlikwidować 
parking. - opowiada Niezgoda – Dlatego postanowiliśmy 
zlokalizować nowe muzeum w taki sposób, aby nie ingerować 
w zagospodarowane tereny miasta. Wybór padł tym razem na 
Szlachtową.

W marcu 2007r. pismem do Starosty Nowotarskiego, rozpo-
czynającym się słowami: “Bogactwo zbiorów zgromadzonych 
w naszym Muzeum daje mi prawo i obowiązek by wszelkimi 
siłami zapewnić dalsze funkcjonowanie placówki na terenie 
Miasta Szczawnica” Niezgoda zapoczątkował długotrwały i 
żmudny (jak się później okazało) proces przekazania nieru-
chomości na rzecz Województwa Małopolskiego pod nowe 
muzeum.

- Mieliśmy w pewnym momencie poważne problemy z usta-
leniem prawa własności. Nie można było ustalić, czy właścicie-
lem większości terenu jest starosta czy straż graniczna– mówi 
burmistrz – Ten problem jednak udało się rozwiązać. Razem 
ze Starostą Nowotarskim Krzysztofem Faberem wielokrotnie 
zwracaliśmy się o poparcie naszych wysiłków, m. in. do kilku 
radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, Pani Barbary 
Dziwisz, Pana Krzysztofa Kicińskiego, Pana Jana Hamerskiego 
lecz przede wszystkim do Pana Leszka Zegzdy – Wicemarszałka 
Województwa Małopolskiego.

W międzyczasie Rada Miejska w Szczawnicy podjęła 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości stanowiących własność miasta.

- Ostatecznie 13 maja 2009r. udało się nam doprowadzić 
sprawy własnościowe do końca. - opowiada Grzegorz Niezgoda 
– Od tej chwili teren był własnością Muzeum Okręgowego w 
Nowym Sączu.

Kolejny rok upłynął na przygotowaniu dokumentacji tech-
nicznej, uzyskaniu pozwoleń i ogłoszeniu przetargu. 

-Projekt przewiduje adaptację istniejącego, nie użytkowane-
go budynku na obiekt mieszczący recepcję publiczności: info-
szatnia-kasa, sklepik muzealny, zaplecze higieniczno-sanitarne 
ogólnodostępne, sale wystaw stałych, pomieszczenia admini-
stracji muzeum, pracownie merytoryczne, magazyn zbiorów 
etnograficznych, bibliotekę i archiwum specjalistyczne, sale 
konferencyjną, muzealne pokoje gościnne z węzłem sanitarnym, 
pomieszczenia socjalne i sanitarne dla pracowników, pomiesz-

czenia techniczne – w tym kotłownię, 
rozbudowę i adaptację dawnego garażu 
na: pomieszczenie ochrony, kawiarnię 
muzealną, ogólnodostępne węzły sa-
nitarne będące zapleczem dla imprez 
plenerowych, zaplecze magazynowe 
i pomieszczenia techniczne, budowę 
amfiteatru – otwartego obiektu tereno-
wego z widownią i estradą na imprezy 
etnograficzno-folklorystyczne – jako 
formy wzbogacającej ofertę kulturalną 
muzeum, modernizację infrastruktury 
technicznej, rozbiórkę obiektów w celu 
uwolnienia terenu pod inwestycję.- 
szczegółowo objaśnia Robert Ślusarek, 
Dyrektor Muzeum Okręgowego w 
Nowym Sączu

- Przetarg ogłoszony został 7 wrześ-
nia – kwituje burmistrz Niezgoda 
– Wszystko wskazuje więc na to, że już 
w listopadzie przyszłego roku nasza 
tożsamość, zawarta w eksponatach 
Muzeum Pienińskiego, znajdzie nowy, 
własny dom.
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ogŁoSzenia

Szczawnica 20.09.2010 r 

        Burmistrz Miasta i gminy Szczawnica infor-
muje, że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w 
terminie od 20.09.2010 r do 11.10.2010 r wywie-
szono wykaz nieruchomości stanowiącej lokal o po-
wierzchni użytkowej 12,36 m2 położony w budynku 
przy ul. Zdrojowa 2 w Szczawnicy będący własnoś-
cią   Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczony do 
najmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 
na okres 3 lat na prowadzenie działalności usługowo 
– handlowej.

Szczawnica, 23 września 2010 r.

Burmistrz Miasta i gminy Szczawnica infor-
muje, że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 
oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w 
terminie od 23 września 2010 r. do 14 października 
2010 wywieszono wykaz nieruchomości stanowią-
cych własność Miasta i Gminy Szczawnica prze-
znaczonych do:

- dzierżawy w trybie bezprzetargowym na 
rzecz wnioskodawcy :

1. niezabudowana działka ewid. zmod.nr 
5444/7 o powierzchni ogólnej 225 m2 po-
łożona w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej 
z przeznaczeniem na cele rolnicze.

2. niezabudowana część działki ewid. zmod. 
nr 1917/244 o powierzchni ok. 120 m2 
położona w Szczawnicy na oś.XX-lecia w 
Szczawnicy z przeznaczeniem na miejsca 
postojowe dla mieszkańców bloku nr 7

3. niezabudowana działka ewid. nr 88 o po-
wierzchni 2.2091 ha z obrębu Czarna Woda 
z przeznaczeniem na cele rolnicze

4. niezabudowana działka ewid. nr 90/3 o 
powierzchni 1.6080 ha z obrębu Czarna 
Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze

Szczawnica, 01 października 2010 r.

Burmistrz Miasta i gminy Szczawnica informuje, 
że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta 
i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na 
stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie 
od 01 października 2010 r. do 21 października 2010 
wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczo-
nych do :

- dzierżawy w trybie bezprzetargowym na 
rzecz wnioskodawcy :

1. działka ewid. zmod.nr 1490 o powierzchni 
ogólnej 295 m2 położona w Szczawnicy 
przy ul. Połoniny z przeznaczeniem jako 
ogród przydomowy.

najwyższa izba kontroli 
w szczawnickim magistracie

Działalność instytucji publicznych takich jak m.in. Urząd Miasta i 
Gminy w Szczawnicy, podlega ciągłym kontrolom różnych instytucji 
nadzoru.  I tak np. prawidłowość gospodarki finansowej nadzoruje Re-
gionalna Izba Obrachunkowa, wykonywanie czynności z zakresu prawa 
pracy Państwowa Inspekcja Pracy, realizację projektów unijnych Urząd 
Marszałkowski i Euroregion Tatry, wykonywanie zadań zleconych Urząd 
Wojewódzki, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Archiwum 
Państwowe, organizację pracy urzędu w każdej szczegółowości Naj-
wyższa Izba Kontroli. 

W ostatnim czasie, dwumiesięczną kontrolę Urzędu zakończyła Naj-
wyższa Izba Kontroli, badająca prawidłowość obsługi bankowej Miasta 
i Gminy Szczawnica. Pod uwagę inspektorów został wzięty nie tylko 
tryb wyboru banku, ale przede wszystkim gospodarowanie środkami 
finansowymi gminy, które w ostatnich czterech latach wzrosły o 400% 
w porównaniu z rokiem 2006. Obecny budżet miasta sięgający blisko 
60 mln zł (w roku 2006 budżet wynosił zaledwie 15 mln zł),  to tysiące 
operacji bankowych, przelewów, emisji obligacji, lokat itp. Prawidło-
wością wszystkich czynności w tym zakresie,  w drobnej szczegółowości 
zajęli się kontrolerzy NIK. 

W dniu 17 września br. do burmistrza Grzegorza Niezgody trafiło 
wystąpienie pokontrolne, w którym NIK pozytywnie ocenił bankową ob-
sługę miasta w okresie objętym kontrolą i w związku z niestwierdzeniem 
nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie, Najwyższa Izba Kontroli 
nie sformułowała żadnych wniosków pokontrolnych oraz nie oczekuje 
od Burmistrza odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne. Powyższą ocenę 
uzasadniają następujące ustalenia i oceny szczegółowe:

„NIK pozytywnie ocenia procedurę wyboru banku do obsługi Miasta, 
w wyniku której zawarto umowę z Bankiem Spółdzielczym w Krościenku 
n.D. W ocenie NIK proces wyboru banku został przeprowadzony go-
spodarnie, przy uwzględnieniu postanowień, zgodnie z którymi wydatki 
publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z 
zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych na-
kładów. NIK nie wnosi również uwag do zasad wykonywania obsługi 
bankowej miasta. W umowie zawarto postanowienia w zakresie ochrony 
przed dostępem do środków budżetowych przez osoby nieuprawnione. 
Wyniki kontroli wykazały, że strony przedmiotowej umowy przestrzegały 
zawartych w niej postanowień. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, jako gospodarne lokowanie wolnych 
środków budżetowych miasta. W kontrolowanym okresie miasto nie 
gromadziło nadmiernych środków pieniężnych, wolnych do zagospo-
darowania w dłuższych okresach, dlatego dokonało zlecenia stałego w 
banku prowadzącym jego obsługę na lokaty „weekendowe”. Łącznie 
kwota dochodów z powyższego tytułu wyniosła 48 tyś zł. Ponadto, kwota 
odsetek dotycząca oprocentowania bieżących wolnych środków wyniosła 
w tym zakresie ogółem 54 300,00 zł. 

NIK pozytywnie ocenia sposób przeprowadzenia procedury emisji 
obligacji komunalnych. Dokonano ich zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa. Zawarcie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 
w Warszawie, zostało poprzedzone analizą ofert. Wybrano najkorzyst-
niejsze oferty.”

„Budżety ostatnich lat są bardzo ciężkie i trudne do realizacji głów-
nie ze względu na wielość i wielkość realizowanych zadań. Oczywiście 
cieszy fakt, że środków finansowych a tym samym inwestycji, z roku 
na rok przybywa coraz więcej. Równomiernie przybywa więc i  pracy 
związanej ze sprawną obsługą finansów. Kontrola NIK w tym zakresie 
wskazała prawidłowe i gospodarne prowadzenie finansów miasta, co 
daje czas na głębszy oddech z myślą, że wszystko idzie w dobrą stronę” 
– dodaje optymistycznie Burmistrz Grzegorz Niezgoda. 
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rada Miejska w Szczawnicy, na sesji w dn. 
20 września 2010r. podjęła uchwały: 

Uchwała nr  Liii/418/10
w sprawie   trybu prac nad projektem 
uchwały budżetowej Miasta i gminy  
Szczawnica.

§1
Ustala się następującą szczegółowość sporzą-
dzenia projektu budżetu: 
1. Plan dochodów w układzie działów 
klasyfikacji budżetowej według ich źródeł, z 
podziałem na dochody bieżące i majątkowe. 
W dochodach bieżących i majątkowych wy-
odrębnia się ponadto dochody z tytułu dota-
cji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 
i 3 ustawy o finansach publicznych.
2. Plan wydatków w układzie działów i 
rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podzia-
łem na:
- wydatki bieżące w tym: 
1)  wydatki jednostek budżetowych, z czego:
a)  wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane
b)  wydatki związane z realizacją zadań statu-
towych jednostek budżetowych 
2)  dotacje na zadania bieżące 
3)  świadczenia na rzecz osób fizycznych 
4)  wydatki na programy finansowane z udzia-
łem środków, o których mowa w art. 5  ust. 1 
pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 
5)  wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 
udzielonych przez Miasto i Gminę Szczaw-
nica, przypadające do spłaty w danym roku 
budżetowym 
6)  obsługę długu publicznego Miasta i Gminy 
Szczawnica
-  wydatki majątkowe w tym: 
1)  inwestycje i zakupy inwestycyjne, w 
tym na programy finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 
2 i 3 ustawy o finansach publicznych
2)  zakup i objęcie akcji i udziałów
3)   wniesienie wkładów do spółek prawa 
handlowego
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu 
Miasta i Gminy Szczawnica.
4. Wykaz zadań inwestycyjnych finansowa-
nych z budżetu.
5. Wykaz  programów i projektów realizowa-
nych z udziałem środków zagranicznych. 
6. Zestawienie dochodów z tytułu wydawania 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
i wydatki budżetu na realizację zadań okre-
ślonych w Miejskim Programie Profilaktyki, 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii.
7. Zestawienie dochodów i wydatków na 
zadania z zakresu administracji rządowej i 
innych zadań zleconych gminie odrębnymi 
ustawami.
8. Zestawienie dochodów i wydatków na za-
dania wykonywane na mocy porozumień z 
organami administracji rządowej. 
9. Zestawienie dochodów i wydatków na za-
dania realizowane na podstawie porozumień 
między  j.s.t.
10. Zestawienie planowanych kwot dota-
cji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy 
Szczawnica w roku, na który przygotowywa-
ny jest projekt uchwały budżetowej  
11.  Wydatki jednostek pomocniczych Mia-
sta i Gminy Szczawnica (sołectw)  z podzia-

łem realizowane zadania według działów kla-
syfikacji budżetowej. 
12.  Plan przychodów i wydatków Miejskie-
go Zakładu Gospodarki Komunalnej. 
13. Zestawienie dochodów z tytułu opłat 
i kar, o których mowa w art. 402 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony śro-
dowiska i wydatków związanych z realizacją 
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej w zakresie określonym w/w 
ustawą.

§ 2
1. Do dnia 15 listopada Burmistrz Mia-
sta i Gminy Szczawnica przedkłada Radzie 
Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
projekt budżetu celem zaopiniowania.
2. Wraz z projektem uchwały budżetowej 
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica przed-
kłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej uzasadnienie do projektu i 
materiały informacyjne obejmujące: 
a)  omówienie poszczególnych źródeł docho-
dów bieżących i majątkowych ze wskaza-
niem sposobu i podstaw ich obliczenia
b) omówienie poszczególnych rodzajów wy-
datków bieżących i majątkowych 
c)  omówienie przychodów i rozchodów bu-
dżetu.

§ 3
Ustala się następujący tryb pracy Rady 
Miejskiej w Szczawnicy  nad przedłożonym 
projektem budżetu:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej po otrzy-
maniu projektu budżetu wraz z uzasadnieniem 
i materiałami informacyjnymi kieruje projekt 
niezwłocznie do Radnych.
2. Radni pracują w ramach merytorycznych 
Komisji, które analizują projekt budżetu i 
dokonują jego oceny. Komisje Rady w ter-
minie do 30 listopada odbywają posiedzenia, 
na których formułowane są wstępne opinie o 
projekcie budżetu. 
3. Komisja wnioskująca o wprowadzenie 
nowych wydatków lub zwiększenie wydatków 
planowanych w projekcie budżetu zobowiąza-
na jest wskazać źródła ich sfinansowania wraz 
z uzasadnieniem tych zmian.
4. Przedmiotowe wnioski przekazywane są 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej, który w 
terminie do 5  grudnia zapoznaje z ich treścią 
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica oraz 
Komisję Planowania i Budżetu.
5. Po zapoznaniu się z wnioskami, o których 
mowa w ust. 4, w terminie do 10 grudnia Bur-
mistrz odbywa wspólne posiedzenie z Komisją 
Planowanie i Budżetu, na którym informuje o 
swoim stanowisku dotyczącym przedłożonych 
wniosków oraz o planowanym wniesieniu 
autopoprawek, o których mowa w § 4.
6. W terminie do 15 grudnia Komisja 
Planowania i Budżetu  formułuje ostateczne 
opinię o przedłożonym projekcie, która jest 
niezwłocznie przekazywana Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 4
1. Burmistrz na podstawie wniosków za-
wartych w opiniach może dokonać na sesji 
budżetowej autopoprawek do przedłożonego 
projektu budżetu. 
2. Autopoprawki mogą również nastąpić 
na skutek zmian planowanych kwot dotacji 
lub subwencji dokonanych decyzją Ministra 
Finansów lub Wojewody Małopolskiego, czy 
też na skutek opinii Regionalnej Izby Obra-
chunkowej. 

§ 5
1. Przewodniczący Rady Miejskiej 
Szczawnica zwołuje sesję budżetową w ter-
minie umożliwiającym uchwalanie budżetu 
przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach nie 
później niż do dnia 31 stycznia roku budżeto-
wego.
2. Porządek sesji budżetowej winien zawie-
rać następujące punkty;
1) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o projekcie budżetu.
2) Odczytanie opinii Komisji Planowania i 
Budżetu 
3) Stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica w sprawie wniosków do projektu 
budżetu.
4) Dyskusja i głosowanie nad ewentualnymi 
poprawkami do projektu uchwały budżeto-
wej.
5) Głosowanie nad projektem uchwały bu-
dżetowej.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

Uchwała nr Liii/419/10 
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej 
Miasta i gminy Szczawnica na rok 2010 
nr XLVi/374/09 rady Miejskiej w Szczaw-
nicy z dnia 30 grudnia 2009 roku oraz w 
budżecie miasta i gminy Szczawnica na 
rok 2010

§ 1
Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010 o 
kwotę zł: 9.750.556 w tym:

dochody bieżące o kwotę zł: 1) 68.203 
dochody majątkowe o kwotę zł: 2) 

9.682.353
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2
Zmniejsza  się dochody budżetu na rok 2010 
o kwotę zł: 10.898.860 w tym:

dochody bieżące o kwotę zł: 1) 42.476
2)  dochody majątkowe o kwotę zł: 
10.856.384
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwa-
ły

§ 3
Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 o 
kwotę zł: 9.644.127
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 
z czego :

Wydatki bieżące na łączną kwotę zł: 1. 
183.566 w tym:

wydatki bieżące jednostek budżetowych 1) 
w kwocie łącznej 164.385 zł z czego:  wydatki 
związane z realizacją zadań statutowych jedno-
stek budżetowych w kwocie zł: 164.385

wydatki na dotacje na zadania bieżące w 2) 
kwocie 8.918 zł, 

wydatki na świadczenia na rzecz osób 3) 
fizycznych w kwocie 10.263 zł
- jak w załączniku 2.1
2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę zł: 
9.460.561 w tym: wydatki na inwestycje w 
kwocie zł: 9.460.561
- jak w załączniku 2.2
z czego na wydatki majątkowe na programy 
finansowane z pomocy zagranicznej w łącz-
nej kwocie 8.577.122 zł, w tym ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 
kwocie 7.290.554 zł, 
- jak w załączniku 2.2.1

§ 4
Zmniejsza się wydatki budżetu  na rok 2010 o 
kwotę zł: 12.119.064
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- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 
z czego:
Wydatki majątkowe na łączną kwotę zł: 
12.119.064 w tym: wydatki na inwestycje w 
kwocie zł: 12.119.064
- jak w załączniku 2.2
z czego na wydatki majątkowe na programy 
finansowane z pomocy zagranicznej w łącz-
nej kwocie 3.070.200 zł, w tym ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 
kwocie 2.294.719 zł, 
- jak w załączniku 2.2.1

§ 5
W Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy 
Szczawnica na rok 2010 zmienionej Uchwałą  
Nr XLVII/382/10 Rady Miejskiej w Szczaw-
nicy z dnia 10 lutego 2010 r wprowadza się 
następujące zmiany:

w § 11 pkt. 2 kwotę zł: 1.000.000 zastę-1) 
puje się kwotą zł: 3.000.000. Brzmienie treści 
zapisu nie ulega zmianie.

§ 3 w pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 2) 
„Różnica między dochodami i wydatkami 
stanowi planowany deficyt budżetowy w 
kwocie – 12.188.175 zł, który zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z zaciąganych 
pożyczek i  kredytów w kwocie 2.873.367 
zł, z emisji obligacji komunalnych w kwocie 
10.000.000 zł oraz z wolnych środków po-
chodzących z nadwyżki środków pieniężnych 
na rachunku bieżącym budżetu w kwocie  
418.549 zł 

w § 3 pkt. 2 dokonuje się zmiany brzmie-3) 
nia załącznika Nr 3, który przyjmuje oznacze-
nie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały; 

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 8
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia 
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym 
przepisami szczególnymi. 
                                                                           

Załącznik Nr 3  do RM Nr LIII/419/10
z dnia 20 września 2010 roku.

PrzycHody i rozcHody 
BUdŻetU MiaSta i gMiny 
Szczawnica na rok 2010

1.  docHody  ogÓŁeM: 43.654.170,80zł                  
2. wydatki   ogÓŁeM: 55.842.345,80zł
3. wynik – deFicyt (1-2) - 12.188.175zł 
4. Przychody budżetu: 13.291.916 zł
    z tego: 
- wolne środki – jako nadwyżka środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
j.s.t. 418.549 zł    
- przychody ze sprzedaży innych papierów 
wartościowych (emisja obligacji komunal-
nych) 10.000.000 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i 
kredytów na rynku krajowym 2.873.367 zł 
5. rozchody budżetu: 1.103.741 zł z tego:
wykup obligacji komunalnych 1.000.000 zł 
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 
kredytów (WFOŚIGW) 103.741 zł

Uchwała nr Liii/420/10 
w sprawie zgody na zaciąganie zobowiązań 
w zakresie wydatków inwestycyjnych 
przekraczających rok budżetowy.

§ 1
Wyraża się zgodę na zaciąganie przez Miasto 
i Gminę Szczawnica zobowiązań w zakresie 
wydatków inwestycyjnych przekraczają-

cych rok budżetowy na realizację zadania 
polegającego na ubezpieczeniu kolektorów 
słonecznych i instalacji solarnych w ramach 
zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji 
poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii przez odbiorców indywidualnych i 
zbiorowych na terenie Miasta Szczawnica z 
użyciem instalacji solarnych” do wysokości 
30 000 złotych brutto (słownie: trzydzieści 
tysięcy złotych brutto).

§ 2
Na realizację powyższego zadania zostaną  
zabezpieczone  środki finansowe w budżecie 
Miasta i Gminy na 2011 rok, pochodzące z 
dochodów (własnych) budżetowych. 

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

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr Liii/421/10
w sprawie aktualizacji „Planu rozwoju 
Lokalnego Miasta Szczawnica na lata 
2010-2012” oraz „wieloletniego Planu 
inwestycyjnego dla Miasta Szczawnica na 
lata 2009-2015”.

§ 1 
Dokonuje się aktualizacji „Planu Rozwo-
ju Lokalnego Miasta Szczawnica na lata 
2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
niniejszej uchwały oraz „Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego Dla Miasta Szczawnica na lata 
2009-2015” zgodnie z załącznikiem  Nr 2 do 
niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr Liii/422/10
w  sprawie wyrażenia zgody na zaciąganie 
zobowiązań na realizację zadania pn. „Bu-
dowa cmentarza komunalnego w Szczawnicy 
- Szlachtowej” w zakresie wydatków inwesty-
cyjnych  przekraczających rok budżetowy.

§ 1
Rada Miejska wyraża zgodę na zaciąganie 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica 
zobowiązań w zakresie wydatków bieżących 
przekraczających rok budżetowy  na realizację 
zadania pn. „budowa cmentarza komunalnego 
w Szczawnicy – Szlachtowej”  na okres 3-ch 
lat tj. od  2011 r do 2013 r.

§ 2
1. Na realizację zadania określonego w § 1 
Rada Miejska zabezpieczy środki finansowe 
w budżecie Miasta i Gminy w latach 2011 - 
2013 w  dziale 710, rozdziale 71035  § 6050 
w kwocie  1 100 000,00  zł  (jeden milion sto 
tysięcy  zł).
2. Źródłem pokrycia zobowiązania o jakim 
mowa w § 2 ust. 1 będą dochody budżetu 
Miasta i Gminy Szczawnica w latach :   
    - 2011 r – w kwocie   300 000,00 zł ( trzysta  
tysięcy złotych)
    - 2012 r – w kwocie   300 000,00 zł ( trzysta 
tysięcy złotych)
    - 2013 r – w kwocie   500 000,00 zł ( pięćset 
tysięcy złotych)
    oraz  przychody pochodzące z kredytów i 
pożyczek krajowych.

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

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr Liii/423/10
w sprawie wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie działek stanowiących własność 
Miasta i gminy Szczawnica  w trybie bez-
przetargowym.

§ 1
Wyraża się zgodę  na zawarcie przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Szczawnica kolejnych 
umów  dzierżawnych na okres 3 lat  następu-
jących nieruchomości:
1. położonej w  obrębie 1 m. Szczawnica przy 
ul. Skotnickiej  niezabudowanej działki ewi-
dencyjnej  nr 5444/7 o powierzchni  225 m2

2. położonych w obrębie 1 m. Szczawnica na 
os. XX-lecia niezabudowanej części działki 
ewid. nr 1917/244 o powierzchni 120 m2

3. położonej w obrębie Czarna Woda nieza-
budowanej działki ewid. nr 88 o powierzchni 
2.2091 ha
4. położonej w obrębie Czarna Woda niezabu-
dowanej działki ewid. nr 90/3 o powierzchni 
1.6080 ha.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie 
1. na rzecz  Pani Urszuli Słowik i Pana Marka 
Niegłos działki ewid. nr 5444/7 o powierzchni  
225 m2  na  okres 3 lat celem  wykorzysty-
wania dzierżawionej  nieruchomości  na cele 
rolnicze,
2. na rzecz  Zarządcy Wspólnoty Mieszkanio-
wej os. XX-lecia nr 7 SM L-W Połoniny os. 
Połoniny 34-460 Szczawnica części działki 
ewid. nr 1917/244 o powierzchni 120 m2 na 
okres 3 lat celem wykorzystywania dzierża-
wionej nieruchomości na miejsca postojowe 
dla mieszkańców bloku nr 7 na os. XX-lecia 
w Szczawnicy,
3. na rzecz Pani Katarzyny Majerczak działki 
ewid. 88 o powierzchni 2.2091 ha na okres 
3 lat celem wykorzystywania dzierżawionej 
nieruchomości na cele rolne,
4. na rzecz Pana Andrzeja Polakiewicz działki 
ewid. nr 90/3 o powierzchni 1.6080 ha na okres 
3 lat z przeznaczeniem na cele rolnicze.

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

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

         Uchwała nr  Liii/424/10 
w sprawie przyjęcia Programu Przeciw-
działania Przemocy w rodzinie w Mieście  
i  gminie Szczawnica.

§ 1
Wprowadza się Program Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie 
Szczawnica, stanowiący załącznik do niniej-
szej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uchwała nr Liii/425/10
uchylająca Uchwałę nr XXXV/261/09 z 
dnia 26 marca 2009 w sprawie upoważ-
nienia kierownika Miejsko gminnego 
ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy 
do podejmowania działań wobec dłużników 
alimentacyjnych 
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inweStUjeMy 
w eStetykę MiaSta

Rozmowa z burmistrzem Szczawnicy 
Grzegorzem Niezgodą

-Od początku tego roku zauważyć można 
zmianę obszarów inwestycyjnych, na 
rozwój których kładą szczególny nacisk 
władze samorządowe Szczawnicy.

-Tak, to prawda. Początek kadencji upłynął 
na pozyskaniu środków unijnych na nad-
robienie zaległości infrastrukturalnych. Z 
początkiem 2010r. rozpoczęliśmy reali-
zację szeregu projektów związanych z 
podniesieniem estetyki gminy i podwyż-
szeniem jej standardu jako miejscowości 
wypoczynkowej. Miasto musi oferować 
potencjalnym klientom szczawniczan 
szeroki wachlarz atrakcji, dlatego loku-
jemy pozyskane euro w projekty, które 
są skazane na powodzenie.

- W lipcu zakończona została realizacja cen-
trum wsi Jaworki...

- Jest to pierwszy (i nie ostatni) z wnio-
sków mających na celu podnoszenie 
konkurencyjności Jaworek i Szlachtowej 
na rynku usług turystycznych. Obie miej-
scowości zasługują na to, ponieważ ich 
oferta jest nieco inna od proponowanej 
przez Szczawnicę, lecz nie mniej atrak-
cyjna.

- Właśnie, a co z ofertą Szczawnicy? Czy 
poza budowaną promenadą spacerową 
są jeszcze inne plany „uzdrawiania 
uzdrowiska”?

- Owszem. Właśnie ogłosiliśmy przetarg 
na wykonanie rewitalizacji uzdrowisko-
wego Parku Dolnego, przygotowujemy 
się do ogłoszenia przetargu na wykonanie 
przebudowy Placu Dietla i ulicy Zdro-
jowej, złożyliśmy też kilka wniosków 
o dofinansowanie projektów, mających 
na celu „obudowę” promenady w par-
kingi, strefy uspokojonego ruchu i place 
wypoczynkowe. Mam między innymi 
na myśli projekt wykonania piętrowego 
parkingu przy ujściu Grajcarka i kom-
pleksowy projekt rewitalizacji Cmentarza 
Szalayowskiego wraz z byłym placem 
targowym.

- Skupmy się przez chwilę na Parku Dol-
nym. Jaki zakres inwestycyjny przewi-
dziany jest do realizacji?

- „Rewitalizacja uzdrowiskowego Parku 
Dolnego w Szczawnicy wraz z elemen-
tami małej architektury uzdrowisko-
wej”, bo tak brzmi pełna nazwa zadania 
obejmuje przebudowę układu alejek, 

wykonanie oświetlenia, trzech stref o 
różnym natężeniu ruchu, przebudowę 
stawu, wykonanie kaskady, fontanny, 
placu zabaw dla dzieci, ogrodzenia, na-
sadzenie nowych roślin i montaż szeregu 
obiektów małej architektury. Wartość 
projektu to ponad cztery i pół miliona 
złotych, z czego 50% udało się nam po-
zyskać z Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Pozostałe 50% 
wkładu własnego nie stanowi bezpośred-
niego wydatku z kasy miasta, ponieważ 
udało się nam tą kwotę pozyskać od 
spadkobierców Stadnickiego. Tak więc 
realizujemy inwestycję nie dokładając 
do niej ani grosza. Projekt zakończony 
musi być przed upływem 2012r.

- Czyli wniosek realizowany jest w part-
nerstwie ze spadkobiercami hrabiego 
Stadnickiego?

- Tak.

- Jakie problemy napotkaliście w trakcie 
przygotowywania projektu?

- Jeśli chodzi o naszego partnera – żad-
nych. Od początku ustaliliśmy zakresy 
obowiązków, harmonogramy prac i 
pozostało je tylko wypełnić. Dużym 
natomiast wyzwaniem było pogodzenie 
naszych oczekiwań względem ostatecz-
nego wyglądu parku z oczekiwaniami 
ekologów. Przez park przechodzą ko-
rytarze migracyjne podkowca małego, 
objętego ochroną w ramach obszarów 
Natura 2000. Wiele godzin spędziliśmy 
nad projektami, wraz z chiropterologami 
szukając rozwiązań łączących nasze 
interesy i udało się – powstał projekt 
ciekawy, a jednocześnie oparty na roz-
wiązaniach przyjętych w poszanowaniu 
natury.

- A zatem należy wierzyć w otwarcie nowe-
go, piękniejszego parku w 2012 roku?

- Myślę, że ostatnie cztery lata potwier-
dziły, że potrafimy z powodzeniem 
realizować olbrzymie projekty. Jeszcze 
parę lat temu nikt w Szczawnicy nie 
wierzył, że miasto to może rozwijać się 
dzięki unijnym dotacjom. Teraz mamy 
pierwsze miejsce w Małopolsce pod 
względem pozyskania środków unijnych 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 
na co ciężko pracowaliśmy przez całą 
kadencję. Wiemy jak to się robi, mamy 
doświadczenie i zapał, dlatego potwier-
dzam – należy wierzyć w otwarcie nowe-
go, piękniejszego parku w 2012 roku.

- Dziękuję za rozmowę.
- Dziękuję.

Rozmawiał
K. Niewiadomski

§ 1.
Uchyla się uchwałę Nr XXXV/261/09 Rady 
Miejskiej Szczawnicy z dnia 26 marca 2009 
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko 
Gminnego Pomocy Społecznej w Szczawnicy 
do podejmowania działań wobec dłużników 
alimentacyjnych

§ 2.
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego i 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od opu-
blikowania.

Uchwała nr Liii/426/10
w sprawie zmian w Uchwale nr 218/
XXXViii/02 rady Miasta Szczawnica w 
sprawie ustanowienia tytułu Honorowego 
obywatela Miasta Szczawnicy oraz zasad 
jego nadawania.

§  1
Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do 
Uchwały Nr 218/XXXVIII/02 Rady Miasta 
Szczawnica z dnia 28 stycznia 2002 roku w 
sprawie ustanowienia tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta Szczawnicy oraz zasad jego 
nadawania, poprzez:
1) skreślenie w § 7 zapisu w brzemieniu: 
„Zarząd Miasta Szczawnica” i wprowadzenie 
w jego miejsce zapisu w brzmieniu: „Burmistrz 
Miasta i Gminy Szczawnica”,
2) skreślenie w § 9 zapisu w brzmieniu 
„Zarząd Miasta” i wprowadzenie w jego 
miejsce zapisu w brzmieniu „Burmistrz 
Miasta i Gminy, Sekretarz Miasta i Gminy, 
I i II Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
oraz przewodniczący komisji stałych Rady 
Miejskiej.” 

§  2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr Liii/427/10
w sprawie zaopiniowania „Projektu Planu 
ochrony Pienińskiego Parku narodowego 
na lata 2011 - 2030”.

§ 1
1. Opiniuje się negatywnie „Projekt Planu 
Ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na 
lata 2011 - 2030”.
2. Uzasadnienie opinii zawiera załącznik do 
Uchwały.  

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     Uchwała nr Liii/428/10    
w sprawie rozpatrzenia skargi nr 1/10 na 
działalność Burmistrza Miasta i gminy  
Szczawnica.

§  1
Po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmi-
strza Miasta Szczawnica złożonej przez Pana 
Józefa Ciesielkę i zapoznaniu się z opinią Ko-
misji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczaw-
nicy w sprawie zarzutów postawionych w 
skardze, Rada Miasta uznaje skargę za bezza-
sadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu, 
stanowiącym załącznik do Uchwały.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodni-
czącemu Rady Miejskiej.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załączniki i omówienia uchwał dostępne w biu-
rze Rady Miejskiej w godzinach pracy UM.
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cmentarz  Szalayowski
Szczawnica jest jednym z dziewięciu małopolskich 

uzdrowisk. Jako zdrojowisko znana jest od ponad 200 lat. 
Dynamiczny rozwój Szczawnicy jako uzdrowiska przypada 
na połowę XIXw., kiedy to właścicielem uzdrowiska został 
Józef Szalay.

-Inwestując w przyszłość miasta nie możemy zapominać o 
naszej historii – mówi burmistrz Grzegorz Niezgoda 

Teraz, po użyczeniu przez parafię na rzecz miasta terenu 
starego cmentarza szalayowskiego, w końcu możemy zadbać o 
cmentarz, ale przede wszystkim o sam budynek kaplicy, w któ-
rym spoczywa rodzina Szalayów. Jako szczawniczanie jesteśmy 
to winni Józefowi Szalayowi -dodaje Niezgoda.

Dnia 21 września złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego 
w Krakowie wniosek o dofinansowanie w ramach naboru pn. 
Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

W ramach projektu chcemy wykonać remont 53 zachowa-
nych nagrobków, konserwację zabytkowych elementów kaplicy 
a z terenu samego cmentarza stworzyć park pamięci. Będzie 
to miejsce, gdzie można będzie zapoznać się z bogatą historią 

miasta i ludzi zawartą w płytach nagrobków w ekspozycji w 
piwnicach kaplicy i na stylowych tablicach. Dodatkowo na 
cmentarzu pojawi się ścieżka brukowa, wzdłuż której stanie kil-
ka latarni. Szereg robót, częściowa wycinka drzew, przesłonię-
cie elewacji kamienicy Weissmana winobluszczem i tablicami 
informacyjnymi będzie miało na celu stworzenie z cmentarza 

miejsca spokoju, powagi, ale również zachęcającego do 
zapoznania się z tym nierozerwalnym elementem historii 
uzdrowiska. Dodatkowo planujemy w miejscu dotychcza-
sowego placu targowego wykonanie strefy pośredniej – 
strefy, w której ruch pieszych zostanie uspokojony. W tym 
celu zostanie gruntownie przebudowana nawierzchnia, 
wykonana fontanna, oświetlenie oraz schody terenowe 
łączące promenadę z ulicą Główną.

Jest to nietypowa inwestycja, która oczywiście poprze-
dzona będzie pracami archeologicznymi – mówi burmistrz 
– ale razem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
twierdzimy– trzeba ją wykonać, aby ratować cmentarz 
szalayowski. 

Zakończenie projektu planowane jest na grudzień 2012 
roku. Oczekiwane dofinansowanie wynosi 60% zakłada-
nych kosztów kwalifikowanych projeku.
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kolejny etap drogi 
na Bereśnik

- Modernizację ulicy Bereśnik wykonujemy sukcesywnie od 
początku kadencji. Można powiedzieć, że to najdłużej realizo-
wana przez nas inwestycja- uśmiecha się Burmistrz Grzegorz 
Niezgoda, niezwłocznie zaraz wyjaśniając- Co roku przezna-
czamy pieniądze w budżecie na realizację kolejnych odcinków 
tej drogi. Jest to jedna z najmniej dostępnych części miasta lecz 
tam również mieszkają szczawniczanie. 

Przypomnijmy: w połowie września br zakończył się czwar-
ty etap modernizacji drogi na Bereśnik. Była to kontynuacja 
robót z lat poprzednich - w roku 2007 wykonano 120mb drogi 
za kwotę 44 295,11 zł w tym pozyskano dofinansowanie z 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 23 080,00 
zł, w roku 2008 wykonano 200mb za kwotę 74 669,61 zł w 
tym dofinansowanie z FOGR w wysokości 31 580,00 zł, w br 
wykonano nawierzchnię z płyt ażurowych oraz  zmodernizo-
wano odwodnienie 240mb za kwotę 98 050,95 zł. Taki zakres 
prac poprawił zarówno wizerunek drogi na tym odcinku jak 
również bezpieczeństwo wszystkich poruszających się po niej. 
W przyszłym roku planowany jest kolejny etap robót. 

„ Budując potężne inwestycje: ujęcia wody, promenadę nie 
możemy zapominać, że w naszym górskim terenie są jeszcze 
miejsca , gdzie nie ma dojazdu, wody i kanalizacji. Nieustannie 
i konsekwentnie realizujemy również te mniej spektakularne a 
potrzebne inwestycje, czego przykładem może być Bereśnik” 
- kwituje burmistrz Grzegorz Niezgoda

Informacje przygotował sekretarz miasta Tomasz Hurkała


