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Szczawnica zdobyła tytuł 
„Gmina przyszłości 2010” 

w kategorii Ekologia

8 grudnia br. Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grze-
gorz Niezgoda podczas konferencji „Przyszłość energii na 
terenach niezurbanizowanych w Polsce i Europie” organizo-
wanej w Warszawie, odebrał nagrodę w imieniu Szczawnicy za 
pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie pod patronatem 
Ministerstwa Gospodarki „Gmina Przyszłości 2010”. 

Do konkursu gminy zgłaszały projekty w jednej z dwóch 
kategorii – ekologia i społeczeństwo. W kategorii ekologia 
zwyciężyła Szczawnica zgłaszając projekt dotyczący montażu 
instalacji solarnych i tym samym przyznany jej został tytuł 
„Gminy przyszłości 2010” oraz nagroda w postaci kompletnego 
zestawu solarnego PrimaEnergy - 4 kolektorów słonecznych, 
zasobnika oraz osprzętu wraz z montażem. Zgłoszony przez 
gminę projekt został ponadto opisany w publikacji „Ranking 
dobrych praktyk” - publikacji przybliżającej proekologiczne i 

prospołeczne ini-
cjatywy polskich 
g m i n ,  k t ór e 
mogą stanowić 
przykład działań 
skutecznych, ale 
i inspirację do 
podejmowania 
analogicznych 
aktywności przez 
inne gminy. Jego 

Budżet Szczawnicy 
na 2011 rok został 

już uchwalony.

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w 
Szczawnicy 30 grudnia oprócz podsumo-
wań kończącego się właśnie roku kalen-
darzowego została podjęta Uchwała Bu-
dżetowa Miasta i Gminy Szczawnica na 
2011 rok. Wielkość budżetu w kolejnym 
roku i wysokość środków przeznaczonych 
na inwestycje świadczy o tym, że również 
w tym roku Szczawnica będzie placem 
budowy. Ogólne wydatki wynoszą 50 mln 
474 tys zł., z czego wydatki majątkowe 33 
mln 290 tys. zł. 

Rok 2011 to przede wszystkim ukoń-
czenie rozpoczętych już inwestycji takich 
jak :

1. Rozbudowa i modernizacja ujęć i stacji 
uzdatniania wody,

2. Kompleksowa rehabilitacja i moderni-
zacja sieci wodociągowej,

3. Budowa promenady spacerowej wzdłuż 
Grajcarka,

4. Przebudowa Miejskiego Ośrodka 
Kultury,

5. Przebudowa ulicy Głównej w kierunku 
Pienin.

Planowane jest także rozpoczęcie realiza-
cji nowych dużych projektów :

1. Rewitalizacja Parku Dolnego w 
Szczawnicy,

2. Rewitalizacja Placu Dietla oraz budo-
wa deptaka spacerowego wzdłuż ulicy 
Zdrojowej,

3. Budowa dwupoziomowego parkingu 
w Pieninach.

Tegoroczny budżet jest trudnym do 
realizacji planem wydatków nie tylko 
inwestycyjnych, musimy szczególną 
uwagę zwrócić również na koszty bieżące 
funkcjonowania miasta, w tym również na 
koszty funkcjonowania oświaty, która po-
woli zaczyna dominować nasze wydatki. 
Niestety regulacje centralne powodują 
coraz większe koszty samorządów – i to 
my musimy się z nimi zmierzyć.  Powoli też 
wyczerpujemy nasze możliwości sięgania 
po środki unijne, w tym roku już nie będzie 
takiej sposobności pozyskiwania środków 
zewnętrznych a kolejne lata to przygoto-
wywanie się do nowej perspektywy finan-
sowej – 2013 – 2020. Z pewnością trzeba 
będzie ograniczyć apetyty i pewne projek-
ty przygotowywać w dłuższej perspektywie 
czasu – Grzegorz Niezgoda – Burmistrz 
Miasta i Gminy Szczawnica.  

pełną wersję można pobrać ze strony www.kibicujklimatowi.
pl/konkurs.

„Jeśli gmina właściwie wykorzystuje swoje atuty (geogra-
ficzne, kulturowe, środowiskowe, gospodarcze, społeczne) i 
wybiega w swoich planach rozwojowych w przyszłość, bez 
wątpienia zasługuje na miano Gminy przyszłości” – wyjaśnia 
Artur Michalski, juror konkursu. „Przyszłość gmin zaczyna 
się dzisiaj, tak więc Gmina przyszłości to taka, która już dziś 
podejmuje aktywne działania z myślą o jutrze” – dodaje dr 
Andrzej Hałasiewicz, członek jury.

„Szczawnica wyróżnia się na tle innych zgłoszonych pro-
jektów kompleksowym podejściem oraz efektywnym wykorzy-
staniem dostępnych zasobów środowiskowych i finansowych. 
Gmina doskonale zna swoje atuty i skutecznie z nich korzysta; 
to doskonały przykład na to, jak szukać i wdrażać innowacyjne 
projekty w Polsce” – komentuje Andrzej Chodacz, kierownik 
programu „Gaspol kibicuje klimatowi”.
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Nowy cmentarz komunalny 
powstanie w Szczawnicy

W najbliższych latach Miasto i Gmina Szczawnica wybuduje nowy 
cmentarz komunalny na granicy miasta Szczawnica i miejscowości 
Szlachtowa w tzw. „Malinowie”. Konieczność budowy wynika z 
ograniczonej możliwości pochówku na istniejącym cmentarzu para-
fialnym przy ulicy Głównej. Już w latach 2004 – 2006 został do terenu 
przewidzianego na nowy cmentarz doprowadzony wodociąg wody 
miejskiej oraz cały teren został kompleksowo odwodniony. Inwestycja 
została zaniechana w ostatnich latach, gdyż zgodnie z dokonywanymi 
statystycznymi obliczeniami teren istniejącego cmentarza powinien 
w zupełności wystarczyć do 2015 roku. 

Po wcześniejszym przyjęciu w październiku uchwały Rady 
Miejskiej o zabezpieczeniu w latach 2010 -13 środków finansowych 
na wykonanie kolejnych etapów przedsięwzięcia został ogłoszony 
przetarg nieograniczony na całość zadania. Zakres prac obejmuje 
wykonanie kaplicy cmentarnej, robót związanych z instalacjami 
wewnętrznymi, sieci wewnętrznej wodociągowej, sieci elektrycznej 
oraz ogrodzenia terenu cmentarza i robót wykończeniowych. Wyko-
nawcą robót będzie sądecka firma Budmex, która za kwotę 854 tys. 
zł w kolejnych etapach będzie realizowała inwestycję. W najbliższym 

Kolejny etap modernizacji 
szczawnickiego Miejskie-

go Ośrodka Kultury

Dopiero trzeci przetarg nieograniczony 
wyłonił wykonawcę drugiego etapu robót bu-
dowlanych związanych z siedzibą Miejskiego 
Ośrodka Kultury. Realizacji zadania podjęła 
się firma PHU Ragtime z Opola. 

Przedmiotem zamówienia są przede 
wszystkim roboty budowlane związane z 
przebudową sceny oraz budową zaplecza dla 
aktorów, jak również wymianą instalacji elek-
trycznej i foteli kinowych. Dotychczasowa 
sala kina „Pieniny” również posłuży w przy-
szłości do teatralnych występów dysponując  
miejscami na widowni na około 80 osób. 
Zawiązujący się obecnie przy szczawnickim 
Oddziale Związku Podhalan amatorski teatr 
będzie głównym użytkownikiem przebudo-
wanej sceny jak i zespoły regionalne z terenu 
Szczawnicy.

Aparatura kinowa zostanie również cał-
kowicie wymieniona. Kino „Pieniny” będzie 
dysponowało nowym nagłośnieniem, nowym 
ekranem projekcyjnym oraz nowoczesnymi 
projektorami cyfrowymi wraz z osprzętem. 
Jest to jedyne aktualnie prężnie działające 

kino na terenie Pienin prowadzone przez 
wyspecjalizowaną firmę sądecką, z którą 
Burmistrz Miasta Szczawnica nawiązał 
współpracę w 2009 roku. 

Wartość drugiego etapu zadania współfi-
nansowanego przez Unię Europejską w ra-
mach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007 – 2013 wynosi 
236 181 zł., z czego 177 135 zł (czyli 65 %) 
wynosi dofinansowanie a 59 045 zł wkład 
własny miasta. Pierwszy etap ukończony 
w lipcu polegał na gruntownym remoncie 
dachu budynku, ocieplenia oraz elewacji 
jak również podświetlenia bryły MOK- u i 
kosztował ok. 1 mln zł.

- Siedziba MOK- u, Biblioteki Publicznej 
oraz kina „Pieniny” jest dzisiaj jednym z ład-
niejszych budynków w centrum Szczawnicy. 
Swoją architekturą nawiązuje do architektury 
szczawnickiej. Sam budynek jest historycznym 
obiektem. „Grand Restaurant” pełnił przed 
wojną funkcję ekskluzywnej restauracji na 
parterze oraz funkcję hotelu na piętrze. Pra-
wie w tym samym czasie zagospodarowano 
piętro budynku na potrzeby biblioteki pub-
licznej, która działa tam to dzisiaj. Ozdobą 
Szczawnicy są te stare budowle uzdrowiskowe 
i pensjonatowe noszące cechy stylu szwajcar-
skiego, dlatego ważnym zadaniem jest wy-
dobywanie starych zaniedbanych obiektów. 

Budynek kina „Pieniny” jest obiektem, który 
zlokalizowany w ścisłym centrum miasta może 
generować jego atrakcyjność stosunkowo 
niewielkim nakładem finansowym, a nawet 
stać się jego wizytówką – Grzegorz Niezgoda 
– Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.

 

roku powinna powstać kaplica cmentarna jako pierwszy etap, w ko-
lejnych latach będą realizowane kolejne zamierzenia. Wykonawca 
jest zobowiązany uzyskać w efekcie wszelkie pozwolenia związane 
z późniejszym użytkowaniem.

- Budowa nowego cmentarza komunalnego w Szlachtowej prze-
widziana jest do zakończenia za trzy lata. Zdecydowaliśmy się na 
rozciągnięcie w czasie tej inwestycji z kilku powodów. Najistotniejszym 
jest fakt, iż budowa jest realizowana w całości ze środków własnych 
miasta, a być może na przestrzeni tych kolejnych trzech lat ruszą 
nabory, z których będziemy mogli pozyskać dofinansowanie. Przez 
ten czas oczywiście funkcjonował będzie cmentarz przy ul. Głównej. 
Oczywiście można było założyć wykonanie całości robót np. w 2015 
roku (kiedy to może braknąć miejsca na obecnie funkcjonującym 
cmentarzu parafialnym), nie chcieliśmy jednak ryzykować. Dlatego 
pod koniec mojej wcześniejszej kadencji przygotowany został projekt 
uchwały o zabezpieczeniu środków w budżecie miasta w kolejnych 
trzech latach na budowę cmentarza. Zabezpieczenie środków w latach 
2010 -2013 nie przekreśla możliwości wcześniejszej realizacji, gdy 
wykonawca będzie miał takie możliwości przerobowe, natomiast nasze 
płatności muszą być zgodne z uchwałą rady poprzedniej kadencji 
– Grzegorz Niezgoda.  

Moje boisko „Orlik 2012” w Szczawnicy 
zostanie zabezpieczone

Miasto Szczawnica otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki na zabezpieczenie kompleksu sportowego Orlik 
2012 położonego w sąsiedztwie ścieżki pieszo – rowerowej na wypa-
dek w przyszłości zdarzeń powodziowych jakie miały miejsce już w 
2010 roku. Pozyskana dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie 
od strony zbocza góry umocnienia polegającego na zrealizowaniu 
płyty fundamentowej z oczepem na podkładzie betonowym, regula-
cji skarpy elementami żelbetonowymi, ułożeniu głębokich korytek  
ściekowych. 

Całość zadania została wyceniona na kwotę 109 tys. zł., z czego 
80 % kosztów to środki zewnętrzne. Inwestycja zostanie jeszcze w 

tym roku wykonana przez firmę „Usługi budowlane i inżynieryjne” 
– Tadeusz Wiercioch z Kluszkowiec.

- Dzięki tej dotacji nasz Orlik zostanie zabezpieczony od strony 
stoku, gdzie w okresie późnowiosennym w czasie powodzi i dużych 
opadów deszczu uaktywniły się potoki górskie, przed którymi wówczas 
broniliśmy nasze boisko. Ministerstwo Sportu wyasygnowało znaczną 
kwotę pieniężną, aby pomóc samorządom które mają tego typu prob-
lemy. Przecież są jeszcze w Polsce kompleksy, których użytkowanie w 
dalszym ciągu nie może być wdrożone ze względu na szkody powo-
dziowe. Nasz Orlik aż tak bardzo nie ucierpiał, ale ta inwestycja, na 
którą zdecydowaliśmy się i pozyskaliśmy środki finansowe, pozwoli 
w przyszłości na takie zabezpieczenie, które również przy anomaliach 
pogodowych będzie spełniało swoją rolę – Grzegorz Niezgoda – Bur-
mistrz Miasta i Gminy Szczawnica.
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Uchwały III sesji Rady Miejskiej 
w Szczawnicy, z 23 grudnia 2010r. 

Uchwała Nr III/4/10
w sprawie Miejskiego Programu Profilak-
tyki, Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2011.

§� 
Przyjmuje się  Miejski Program Profilaktyki, 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 
o treści jak załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2
Akceptuje się Preliminarz kosztów realizacji 
Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych i Prze-
ciwdziałania Narkomanii na 2011 rok 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.

Uchwała Nr III/5/10
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza 
Miasta i Gminy.

§  �
Ustala się dla Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica Pana Grzegorza Niezgody mie-
sięczne wynagrodzenie w wysokości :
- wynagrodzenie zasadnicze:  5.100,00 zł
dodatek funkcyjny:  1.900,00 zł
dodatek stażowy 11 % wynagrodzenia zasad-
niczego:     561,00 zł
dodatek specjalny w wysokości 35 % wynagro-
dzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego: 
   2.450,00 zł
Łączne wynagrodzenie brutto:  
            10.011,00 zł 

§  2
Traci moc Uchwała Nr XLVII/383/10 Rady 
Miejskiej w Szczawnicy, z dnia 10 lutego 
2010 roku w prawie wynagrodzenia Burmi-
strza Miasta i Gminy.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 
z mocą obowiązującą od 6 grudnia 2010 
roku.

Uchwały  IV sesji Rady Miejskiej w 
Szczawnicy z dn. 30 grudnia 2010r.: 

Uchwała  Nr  IV/6/10
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 
Szczawnica na rok 2010.

§ �
Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010 o 
kwotę zł: 1.110.361 
w tym:
1) dochody bieżące o kwotę zł: 405.502 
2) dochody majątkowe o kwotę zł: 704.859
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwa-
ły

§ 2
Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2010 
o kwotę zł: 2.864.594,18
w tym:
1) dochody bieżące o kwotę zł: 770.590,18 
2) dochody majątkowe o kwotę zł: 
2.094.004
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

§ 3
Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 o 
kwotę zł: 730.963,04
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 
z czego :
1. Wydatki bieżące na łączną kwotę zł:   
    11.261,04
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w 
kwocie łącznej zł: 1.261,04 z czego: 
a) wydatki na wynagrodzenia i składki 
od nich naliczane w kwocie zł: 60,60  
b) wydatki związane z realizacją zadań sta-
tutowych jednostek budżetowych w kwocie 
zł:  1.200,44 
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w 
kwocie 10.000 zł, 
- jak w załączniku 2.1
z czego na wydatki bieżące na programy 
finansowane z pomocy zagranicznej w łącz-
nej kwocie 1.261,04 zł, w tym ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
w kwocie 1.056,80 zł, 
- jak w załączniku 2.1.1
2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę zł: 
719.702 w tym: wydatki na inwestycje i zaku-
py inwestycyjne w kwocie zł: 719.702 
- jak w załączniku 2.2
z czego na wydatki majątkowe na programy 
finansowane z pomocy zagranicznej w łącz-
nej kwocie 719.702 zł, w tym ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
w kwocie 472.708 zł, 
- jak w załączniku 2.2.1

§ 4
Zmniejsza się wydatki budżetu  na rok 2010 
o kwotę zł: 2.485.196,22
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 
z czego :
1.  Wydatki bieżące na łączną kwotę zł:  
  448.417,22
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w 
kwocie zł: 473.659,22 z czego: 
a) wydatki na wynagrodzenia i składki 
od nich naliczane w kwocie zł: 23.220,22 
b) wydatki związane z realizacją zadań sta-
tutowych jednostek budżetowych w kwocie 
zł: 418.197
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w 
kwocie 7.000 zł,
z czego na wydatki bieżące na programy 
finansowane z pomocy zagranicznej w łącz-
nej kwocie 83.817,22 zł, w tym ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 
kwocie 73.205,58 zł, 
- jak w załączniku 2.1.1
2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę zł: 
2.036.779w tym: wydatki na inwestycje i za-

kupy inwestycyjne w kwocie zł: 2.036.779 
- jak w załączniku 2.2
z czego na wydatki majątkowe na programy 
finansowane z pomocy zagranicznej w łącz-
nej kwocie 2.005.379 zł, w tym ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 
kwocie 1.129.066 zł, 
- jak w załączniku 2.2.1

§ 5
Zwiększa się dotację podmiotową dla Miej-
skiego Ośrodka Kultury o kwotę zł: 10.000 
dla Miejskiego Ośrodka Kultury - zgodnie z 
załącznikiem Nr 2.3 do niniejszej uchwały. 

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

§  7
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia 
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym 
przepisami szczególnymi. 

Uchwała  Nr  IV/7/10
w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej na lata 2011 – 2020. 

§ �
1. Przyjmuje się wieloletnią Prognozę 
Finansową Miasta i Gminy Szczawnica  na 
lata 2011 – 2020 obejmującą: 
1) prognozowane ustalenia dotyczące bu-
dżetów Miasta i Gminy Szczawnica na lata 
2011 – 2020
2) prognozę kwoty długu publicznego 
Miasta i Gminy Szczawnica - jak załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsię-
wzięć Miasta i Gminy Szczawnica, obejmu-
jący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz 
limity zobowiązań z nimi związanych – jak 
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica do zaciągania zobowiązań na 
wieloletnie przedsięwzięcia w granicach 
limitów kwot określonych na zobowiązania 
wykazane w załączniku nr 2.

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

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

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I 
GMINY SZCZAWNICA NA ROK 2011 
Nr  IV/8/10r

§ 1
Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w 
łącznej kwocie zł:  41.476.063  w tym:
1) dochody bieżące: 18.051.783 zł
2) dochody majątkowe: 23.424.280 zł
     - jak w załączniku nr 1

§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 
w łącznej kwocie zł: 50.474.598 - jak w  za-
łączniku nr 2 
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydat-
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ków bieżących na łączną kwotę 17.184.608 
zł w tym: 
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 
w kwocie łącznej 12.022.677 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane w kwocie 7.605.049 zł, 
b) wydatki związane z realizacją zadań sta-
tutowych jednostek budżetowych w kwocie 
4.417.628 zł, 
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w 
kwocie 630.635 zł, 
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób 
fizycznych w kwocie 3.018.472 zł, 
4) wydatki na obsługę długu publicznego 
w kwocie 1.057.824 zł, 
- jak w załączniku 2.1
z czego na wydatki bieżące na programy 
finansowane z pomocy zagranicznej w łącz-
nej kwocie 190.000 zł, w tym ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
w kwocie 183.350 zł, 
- jak w załączniku 2.2.1 (wiersz 11)
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków 
majątkowych na łączną kwotę 33.289.990 
zł w tym: wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne w kwocie 33.289.990 zł, 
- jak w załączniku 2.2
z czego na wydatki inwestycyjne na programy 
finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej 
kwocie 25.500.333 zł, w tym ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
w kwocie 17.192.080 zł, 
- jak w załączniku 2.2.1 (wiersz 1-10)

§ 3
1. Różnica między dochodami i wydatkami 
stanowi planowany deficyt budżetowy w 
kwocie – 8.998.535 zł, który zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z emisji obligacji 
komunalnych w kwocie 10.700.000 zł oraz z 
wolnych środków pochodzących z nadwyżki 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu w kwocie  98.535 zł 
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej 
kwocie 10.798.535 zł i rozchody budżetu 
w łącznej kwocie 1.800.000 zł, - zgodnie z 
załącznikiem nr 3, 
3. Ustala się roczny limit dla:
a) zobowiązań na sfinansowanie plano-
wanego deficytu budżetowego na łączną 
kwotę zł: 10.700.000  z tytułu emisji obligacji 
komunalnych  
b) zobowiązań na sfinansowanie uprzednio 
zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w Kra-
kowie  do kwoty zł: 1.800.000
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do 
zaciągnięcia zobowiązań w kwotach okre-
ślonych w ust. 3. 

§ 4
Tworzy się:
1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nie-
przewidziane w kwocie: 377.461 zł
2) rezerwę celową budżetu na dofinansowa-
nie zadań zleconych organizacjom pożytku 
publicznego na kwotę 35.000 zł
3) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 
w kwocie:  42.539 zł 

§ 5
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dochody z opłat z tytułu wydawania ze-
zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych 
Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych i Miejskim 
Programie  Przeciwdziałania Narkomanii 
zgodnie z załącznikiem nr 4, 
2) dochody i wydatki związane z realizacja 
zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych ustawami 
- zgodnie z załącznikiem nr 5, 
3) dochody i wydatki związane z realizacją 
zadań wykonywanych na podstawie porozu-
mień między jednostkami samorządu teryto-
rialnego - zgodnie z załącznikiem nr 6
4) dochody z tytułu opłat i kar (art. 402 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środo-
wiska) i wydatków związanych z realizacja za-
dań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 6
Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty 
dotacji udzielane z budżetu Miasta i Gminy 
Szczawnica - jak w załączniku nr 8

§ 7
Ustala się wydatki budżetu obejmujące 
zadania jednostek pomocniczych gminy na 
łączną kwotę 71.100 zł, w tym ze środków 
z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 
r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 
420) – na łączną kwotę  38.540 zł – zgodnie 
z załącznikiem Nr 9. 

§ 8
1. Ustala się plan przychodów i kosztów 
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
- zgodnie z załącznikiem  Nr 10
2. Upoważnia się kierownika Miejskiego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej  do doko-
nywania przesunięć w planie finansowym z 
wyłączeniem zmian powodujących zmniej-

szenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie 
dotacji z budżetu.

§ 9
Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) dokonywania zmian budżetu w grani-
cach działu wydatków: 
a) polegających na przesunięciach mię-
dzy rozdziałami planu wydatków bieżących 
w zakresie środków na uposażenia i wyna-
grodzenia ze stosunku pracy oraz składek od 
nich naliczanych
b) polegających na przesunięciach mię-
dzy rozdziałami w planie wydatków mająt-
kowych w zakresie wydatków na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem wy-
datków majątkowych objętych załącznikiem 
przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokry-
cie występującego w trakcie roku niedoboru 
budżetowego do maksymalnej wysokości 
5.000.000 zł
3) lokowania w trakcie realizacji budżetu 
czasowo wolnych środków budżetowych na 
rachunkach w innym banku niż bank prowa-
dzący obsługę budżetu,

§ 10
Ustala się pełną szczegółowość wg działów, 
rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budże-
towej) informacji z wykonania budżetu za 
pierwsze półrocze 2011 

§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z 
mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 
roku i podlega ogłoszeniu w trybie określo-
nym przepisami szczególnymi. 
(Załączniki do uchwał do wglądu w biurze 
Rady Miejskiej w Szczawnicy)

Szczawnica,  28   grudnia    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 in-
ternetowej www.szczawnica.pl w terminie od 29 grudnia 2010 r. do 19 stycznia  2011r. 
wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica 
przeznaczonych do :

1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy :
-  części działki ewid. nr 5/6 o powierzchni ok. 170 m2 położonej w Jaworkach przy 

ul. Pod Homolami na okres 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
gospodarczej / sprzedaż pamiątek, serków regionalnych ustawienie parasoli przy 
obiekcie gastronomicznym stanowiącym własność Wnioskodawcy.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że na tablicach ogłoszeń  
w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie in-
ternetowej www.szczawnica.pl w terminie od 30 grudnia 2010r. do 20 stycznia 2011r. 
wywieszono wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica 
przeznaczonej do :
1.sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Najemcy :

- lokal mieszkalny nr 34 w budynku wielorodzinnym nr 1 na osiedlu XX-lecia w 
Szczawnicy

- lokal mieszkalny nr 33 w budynku wielorodzinnym nr 2 na osiedlu XX-lecia w 
Szczawnicy
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Kontrola opłaty uzdrowiskowej 
w sezonie zimowym

Stale rosnące zainteresowanie uzdrowiskiem Szczaw-
nica wśród turystów i gości w ostatnich latach, zapewnia 
niemal kompletne obłożenie miejsc noclegowych zwłaszcza 
w sezonie zimowym oraz letnim. Warto w tym przypadku 
przypomnieć, iż przyjęcie gościa pod swój dach wiąże się z 
obowiązkiem uiszczenia opłaty uzdrowiskowej w wysokości 
przyjętej uchwałą Rady Miejskiej. Od początku br. pracow-
nicy urzędu prowadzą na terenie uzdrowiska wyrywkową 
kontrolę obiektów oferujących noclegi, której przedmiotem 
jest  prawidłowość prowadzenia książek meldunkowych 
oraz poboru opłaty uzdrowiskowej. Kontrole takie prowa-
dzone będą systematycznie przez cały rok, z odpowiednio 
większym nasileniem w miesiącach zimowych i letnich. 
Wpływ do budżetu gminy z opłaty uzdrowiskowej przekłada 
się bezpośrednio na nowe inwestycje powstające w uzdro-
wisku, które poprawiając jego ofertę przyciągają systema-
tycznie coraz większą ilość gości. 

 Wykorzystując kilka tysięcy odwiedzin dziennie strony 
internetowej miasta www.szczawnica.pl utworzona zostanie 
niebawem kompleksowo opracowana informacja na temat 
bazy noclegowej naszego uzdrowiska promująca podmioty 
pod kątem m.in. legalnie prowadzonej działalności gospo-
darczej oraz prawidłowo odprowadzające opłatę uzdrowi-
skową. Dotychczasowe kontrole wykazały m.in. słabą zna-
jomość przez inkasentów samej istoty powstania i poboru 
opłaty uzdrowiskowej, co wyjaśnia poniższe opracowanie. 

Charakterystyka opłaty uzdrowiskowej

 Opłata uzdrowiskowa regulowana jest obecnie przez 
ustawę z dnia  12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (j.t. Dz.U.2006 nr 121 poz. 844). Zobowiązanie z jej 
tytułu powstaje bez udziału organu podatkowego, którym w 
gminie jest wójt, burmistrz, prezydent, - w drodze wystąpienia 
okoliczności faktycznych, z zaistnieniem których przepisy 
prawa łączą powstanie zobowiązania. Ujmując rzecz odrobinę 
trywialnie, jest to jedyna danina publiczna w Polsce, której 
wielkość zależy od pogodowych walorów zewnętrznych. 

 Pierwszy zapis regulujący pobór opłaty w związku z 
korzystaniem przez uprawnione jednostki z walorów uzdro-
wisk polskich,  można znaleźć w ustawie o uzdrowiskach 
z 23 marca 1922r. Wyżej wymieniona  ustawa w art. 40 w 
sposób precyzyjny ustala katalog opłat stanowiących dochód 
funduszu kuracyjnego – osoby prawnej, do dyspozycji Komi-
sji Uzdrowiskowej z przeznaczeniem na cele uzdrowiskowe. 
Do środków zasilających fundusz kuracyjny ustawa zaliczała: 
taksy kuracyjne lub inne opłaty ustalone przez komisję uzdro-
wiskową, opłaty pobierane od wszelkiego rodzaju przedsię-
biorstw handlowych i przemysłowych działających na terenie 
uzdrowiska, opłaty od widowisk, zabaw i koncertów, opłaty 
od osób wynajmujących mieszkania przyjezdnym, opłaty za 
używanie urządzeń utrzymywanych z funduszu kuracyjnego. 
Ustawa regulowała również zwolnienia od opłaty kuracyjnej 
które dotyczyły: lekarzy, ich żon oraz będących na utrzymaniu 
ich dzieci, urzędników, którzy przebywają w uzdrowisku w 
sprawach służbowych oraz osób, które uzyskały zwolnienie 
na mocy uchwały wydziału wykonawczego . 

 Kolejnym aktem prawnym regulującym pobór opłaty za 
korzystanie ze środowiska naturalnego była  ustawa o uzdro-
wiskach i lecznictwie uzdrowiskowym z 17 czerwca 1966r. 
(Dz.U.1966  nr 23 poz. 150 z późn. zm.). Zapis art. 13 tej usta-
wy mówi, iż wpływy z opłaty uzdrowiskowej są przeznaczone 
na kształtowanie czynników środowiskowych określonych w 
art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy, czyli mających korzystny wpływ 
na wyniki świadczeń zapobiegawczych i leczniczych, a w 

szczególności na zapewnienie porządku, higieny, estetyki 
i innych warunków niezbędnych dla zaspokajania potrzeb 
kulturalnych. Z kolei ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 
z 14 marca 1985r prowadza zapis o poborze opłaty miejsco-
wej. W myśl art. 15 cytowanej ustawy, opłata miejscowa jest 
pobierana od osób fizycznych przebywających okresowo w 
celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych 
w miejscowościach posiadających korzystne właściwości 
klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające 
pobyt osób w tych celach. 

W chwili obecnej aktem prawnym regulującym status 
uzdrowisk oraz zasady poboru opłaty uzdrowiskowej jest 
ustawa z dnia 28 lipca 2005r o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o 
gminach uzdrowiskowych. Art. 48 ww. ustawy mówi, iż 
gmina uzdrowiskowa w celu realizacji zadań, o których 
mowa w art. 461, ma prawo do pobierania opłaty uzdrowi-
skowej na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 
Przepisy te, określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 
z dnia 12 stycznia 1991r (j.t. Dz.U. 2006 nr 121 poz. 844 z 
późń. zm.). 

Opłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób fizycznych 
przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, 
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miej-
scowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano 
status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 
28 lipca 2005 o lecznictwie uzdrowiskowym, za każdy dzień 
pobytu w takich miejscowościach. 

Podmiotami zobowiązanymi do wniesienia opłaty są 
wyłącznie osoby fizyczne. Zobowiązanie to powstaje w mo-
mencie zaistnienia okoliczności, czyli pobytu danej jednostki 
przez okres doby w miejscu poboru opłaty uzdrowiskowej, 
zaś podstawą wymiaru jest liczba dni pobytu czasowego w 
miejscowości posiadającej walory opisane ustawą, z których 
wynika prawo do poboru opłaty. 

Ustawa przewiduje również szereg zwolnień głównie o 
charakterze podmiotowym. Opłaty miejscowej oraz opłaty 
uzdrowiskowej nie pobiera się:

 1) pod warunkiem wzajemności - od członków perso-
nelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsu-
larnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie 
ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie 
są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 2) od osób przebywających w szpitalach;
 3) od osób niewidomych i ich przewodników;
 4) od podatników podatku od nieruchomości z tytułu po-

siadania domów letniskowych położonych w miejscowości, 
w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową;

 5) od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkol-
nej.

Kolejną kompetencją rady gminy wyrażoną stosowną 
uchwałą są zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności 
opłaty uzdrowiskowej. Rada gminy stosowna uchwała może 
zarządzić pobór opłaty w drodze inkasa określając również 
inkasentów wraz z wysokością wynagrodzenia za inkaso (art. 
6 ust. 12, art. 14 pkt 3 oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 
2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Inkasent - jest to osoba prawna, fizyczna lub jednostka 
organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana 
do pobrania od podatnika podatku lub opłaty i wpłacenia go 
we właściwym terminie organowi podatkowemu. Instytucja 
1  Art. 46. Gmina uzdrowiskowa oraz gmina po-
siadająca status obszaru ochrony uzdrowiskowej, 
poza zadaniami przewidzianymi przepisami usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym, realizuje zadania własne związane z zacho-
waniem funkcji leczniczych uzdrowiska

inkasenta różni się od płatnika tym, iż inkasent nie dokonuje 
obliczenia podatku (zaliczki, raty), lecz, znając jego wysokość, 
pobiera go od podatnika i wpłaca właściwemu rzeczowo 
i miejscowo organowi podatkowemu w wyznaczonym 
ustawowo terminie. Inkasent ma obowiązek przechowywać 
dokumenty związane z poborem podatków przez okres 5 
lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym istniał 
obowiązek pobrania podatku. Po upływie tego okresu inka-
sent jest obowiązany przekazać te dokumenty podatnikom, 
a jeżeli jest to niemożliwe, to je zniszczyć (art. 32). Inkasent 
ponosi odpowiedzialność w razie niewykonania ciążących 
na nim obowiązków, przy czym odpowiada także za podatek 
pobrany, a niewpłacony (art. 30 § 2). Do pełnienia funkcji 
inkasenta wyznacza się zwykle osoby fizyczne lub jednostki 
organizacyjne, które z racji wykonywania innych zadań mają 
łatwy kontakt z podatnikami (np. właściciele pensjonatów, 
kwater prywatnych, czy też administracje ośrodków wypo-
czynkowych). 

Przy poborze opłaty uzdrowiskowej przez gminę, 
istotnym jest fakt przekazywania z budżetu państwa do-
datkowej dotacji dla gmin uzdrowiskowych z tego właśnie 
tytułu. Zagadnienie to reguluje Rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 9 czerwca 2006 w sprawie trybu i terminów 
ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie 
uzdrowiskowej (Dz.U.06.103.705).  Kwotę dotacji z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych ustala się w wysokości 
równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w 
uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 oraz 
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104). Aby uzyskać dotację gmina 
składa wniosek do właściwego wojewody w terminie do 
dnia 31 marca roku budżetowego, wykazując roczne wpły-
wy z tytułu opłaty, według stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedzającego rok bazowy. 

 
Usprawnienie poboru opłaty uzdrowiskowej na przykła-

dzie Miasta i Gminy Szczawnica
Szczawnica oferuje swoim turystom, kuracjuszom oraz 

gościom bardzo zróżnicowaną pod kątem standardu bazę 
noclegową – od prywatnych pokoi i stancji, poprzez sanatoria, 
pensjonaty i gospodarstwa agroturystyczne po trzygwiazdko-
we hotele. W każdym jednak z tych obiektów pobierana jest 
stała opłata uzdrowiskowa w wysokości 2,9 zł. Ważnym ele-
mentem skutecznego poboru opłaty było wprowadzenie przez 
Urząd Miasta i Gminy w Szczawnicy w roku 2007 identyfikacji 
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych prowadzących 
działalność w zakresie wynajmu pokoi. Każdy przedsiębiorca 
rejestrujący w Urzędzie działalność gospodarczą otrzymywał 
tabliczkę z informacją o okresie wynajmowania pokoi – se-
zonowa, całoroczna – którą zobowiązany jest przymocować 
w widocznym dla turystów miejscu. Na tabliczce widnieje 
również kolejny numer porządkowy oraz herb Miasta który 
wskazuje na legalne prowadzenie działalności gospodarczej 
przez dany podmiot. 

Dzięki oznaczeniu podmiotów wynajmujących pokoje 
poprzez standaryzowane tabliczki, zostały rozwiązane co naj-
mniej trzy problemowe sprawy. Po pierwsze w sposób łatwy 
można teraz zidentyfikować osoby nielegalnie prowadzące 
wynajem pokoi i podjąć wobec nich odpowiednie czynności 
prawne. Po drugie zwiększyła się liczba podmiotów rejestru-
jących działalność gospodarczą, a co za tym idzie zwiększyły 
się wpływy do budżetu z podatku od nieruchomości. I najważ-
niejszy problem w kontekście dochodu gminy – „uszczelnił 
się” (poprawił) pobór opłaty uzdrowiskowej. 

Opłata uzdrowiskowa dzięki dotacji z budżetu państwa 
stanowi istotny dochód budżetu gminy. Ważne jest więc 
by system poboru tej opłaty był szczelny i konsekwentnie 
egzekwowany. 
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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 roz-
budowa Stacji Uzdatniania Wody 

w Szczawnicy
15 135 028,93 zł

Zakończono budowę zbiornika wody pitnej przy stacji uzdatniania wody oraz prace 
związane z wykończeniem obiektów kubaturowych i wykonaniem nawierzchni. Roboty 
hydrotechniczne zostały ukończone. Wykonano rozruch próbny ujęć wody oraz filtrów. 
Zgodnie z harmonogramem na czas zimy wstrzymano roboty nawierzchniowe. 

2.

Kompleksowa rehabilitacja i 
modernizacja sieci kanalizacyjnej 

i wodociągowej dla uzdrowiska 
Szczawnica

7 686 000,00 zł

Projekt obejmuje kompleksową wymianę i rozbudowę przestarzałej sieci wodociągowej 
na terenie Szczawnicy. Obecnie kończone jest odtwarzanie nawierzchni po robotach 
realizowanych w II i III kwartale 2010r. 

3.
Promenada spacerowa  wzdłuż 

Grajcarka
9 000 000,00 zł

Projekt zakłada budowę promenady spacerowej wzdłuż prawego brzegu Grajcarka wraz 
z elementami małej architektury. Wykonana została nawierzchnia oraz trzy mostki. 
Obecnie trwają prace związane z położeniem małej architektury i montażem urządzeń 
i oświetlenia. 

4
Solarna Szczawnica 

7 116 903,86 zł

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

5

Modernizacja budynku Miejskiego 
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 
w sprzęt nagłaśniający, scenę, oświetlenie. 

6

Rewitalizacja uzdrowiskowego 
Parku Dolnego w Szczawnicy wraz 
z elementami małej architektury 

uzdrowiskowej
4 512 400, 00 zł.

Projekt realizowany wspólnie z Uzdrowiskiem Szczawnica S.A. 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. Ogłoszono przetarg na realizację zadania. 

7
Rewitalizacja Pl. Dietla oraz pro-

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

Projekt realizowany wspólnie z Uzdrowiskiem Szczawnica S.A. Polega on na zagospo-
darowaniu uzdrowiskowego centrum Szczawnicy, którego centralnym miejscem jest 
plac Dietla. W ramach projektu m.in. odkryty zostanie potok płynący pod ul. Zdrojową. 
Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa.

8
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 Internetu na obszarach 
Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek, wraz z dostarczeniem zestawów komputerowych z 
odpowiednim oprogramowaniem. Ogłoszono przetarg na dostawę komputerów. Trwają 
prace nad przetargiem w.s. internetu.

ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

9
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 informacji turystycznej. Zrealizowana inwestycja w 
dużej mierze rozwiąże problem parkowania w Szczawnicy oraz poprawi infrastrukturę 
w rejonie Pienin. Projekt przeszedł pozytywnie wszystkie formalne etapy oceny i został 
zakwalifikowany do dofinansowania. 
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10
Budowa ujęcia wody  i sieci wodo-

ciągowej na Szlachtowej 
i Jaworkach 

Projekt zakłada budowę ujęć  i stacji uzdatniania wody na Czarnej Wodzie wraz z siecią 
wodociągową dla  Szlachtowej i Jaworek. Wniosek znajduje się na liście rezerwowej o 
dofinansowanie.

11
Renowacja zabytkowego cmentarza 

i kaplicy Szalayowskiej 
w Szczawnicy 

W ramach działań przewidziano renowację istniejących grobów  i terenu cmentarza jak 
również odbudowę zniszczonej kaplicy Szalayowskiej. Wniosek znajduje się na liście 
rezerwowej o dofinansowanie.

PLANOWANE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

12
Odnowa centrum 
wsi Szlachtowa

W ramach składanego projektu odnowiony zostanie ciąg komunikacyjny w centrum 
Szlachtowej (drogi, chodniki), wyposażony w elementy małej architektury oraz wykonane 
zostanie wielofunkcyjne boisko sportowe na terenie przy szkole podstawowej . Termin 
złożenia wniosku to styczeń 2011 roku

13 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. 

PROJEKTY ZREALIZOWANE

14
Odnowa centrum Wsi Jaworki

1 100 000, 00

Głównym celem projektu było przywrócenie dawnych i nadanie nowych funkcji cen-
trum wsi Jaworki, sprowadzenie ruchu turystycznego z okolic szlaków do centrum wsi 
i podniesienie atrakcyjności turystycznej Jaworek. 

15

Promocja Szczawnicy 
na międzynarodowym 
rynku turystycznym

200 160,00

Głównym celem projektu była promocja walorów przyrodniczych Szczawnicy 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.

16
Przenikanie kultur: polsko – słowa-
cka wymiana środowisk twórczych

190 260, 00

Celem projektu było zorganizowanie na terenie Szczawnicy cyklu imprez kulturalnych, 
warsztatów rzeźbiarskich, malarskich i muzycznych oraz wystaw i wernisaży szczaw-
nickich artystów jak również zakup sprzętu umożliwiającego sprawne organizowanie 
imprez: nagłośnienie, światła, ławeczki dla widowni itp. 

Atrakcyjność turystyczna Szczawnicy i Leśnicy-
miast pogranicza polsko-słowackiego poprzez 
rozbudowę infrastruktury turystycznej Pienin

Szczawnica i Leśnica są miejscowościami o niezwykłych walorach 
krajoznawczych i przyrodniczych wynikających z ich położenia geo-
graficznego w sąsiedztwie Pienińskiego Parku Narodowego. Potencjał 
turystyczny obydwu miejscowości jest ogromny, jednakże nie w pełni 
wykorzystywany ze względu na brak nowoczesnej atrakcyjnej infra-
struktury turystycznej nastawionej na obsługę ruchu turystycznego. 
Obydwie miejscowości realizować będą wspólnie kolejny projekt, 
który zmieniłby ten stan rzeczy. W ramach projektu, który uzyskał 
dofinansowanie z Funduszy Transgranicznych Współpracy Polska 
– Słowacja z jednej strony wybudowany zostanie nowoczesny dwu-
poziomowy parking z zapleczem usługowym w Szczawnicy natomiast 
z drugiej zostanie zmodernizowana i rozbudowana Chata Pieniny w 
Leśnicy oferująca usługi noclegowe i gastronomiczne. Celem ogólnym 
projektu jest  podniesienie atrakcyjności turystycznej rejonu pograni-
cza polsko - słowackiego, co umożliwi wzrost konkurencyjności tego 
regionu w zakresie turystyki.

Wartość całkowita projektu po Polskiej stronie wynosi 1 200 
000,00 E w tym 85% dofinansowania pochodzi z Unii Europejskiej 
(1 020 000,00 E). Gmina Szczawnica i Leśnica współpracowały ze 
sobą dotychczas przy realizacji wielu projektów współfinansowanych 
środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej. Projekty te 
dotyczyły między innymi sfery usług publicznych, rozwoju ruchu 
turystycznego, jak również wymiany kulturalnej. Rezultatami do-
tychczasowej współpracy jest między innymi zbudowanie ścieżki 

rowerowej Szczawnica - Leśnica, współpraca w zakresie wymiany 
młodzieży. Doskonałym uzupełnieniem istniejącej współpracy jest 
powstająca w ramach obecnie realizowanego wspólnie projektu pro-
menada spacerowa nad Grajcarkiem w Szczawnicy oraz Pienińskie 
Centrum Turystyki Transgranicznej w Leśnicy. Wszystkie te dzia-
łania zmierzają do powstania swoistego transgranicznego centrum 
turystycznego.

Parking dwupoziomowy w Szczawnicy będzie posiadał 11 miejsc 
postojowych dla autokarów, 93 miejsca postojowe na płycie górnej 
oraz 119 miejsc na dolnej płycie. Wjazd będzie usytuowany od strony 
ul. Pienińskiej z możliwością wjazdu w kierunku centrum miasta 
Szczawnica. Ponadto w ramach projektu zostanie zrealizowany pawi-
lon informacyjny inspirowany tradycyjną zabudową uzdrowiskową, 
usytuowany na płycie górnej parkingu. Pawilon pomieści sale główną 
ze stanowiskami internetowymi, pomieszczenie biurowe i punkt in-
formacji turystycznej z zapleczem oraz zadaszony taras widokowy. 
Pawilony  usługowe będą o konstrukcji drewnianej, jednokondygna-
cyjne, inspirowane tradycyjną zabudową Szczawnicy, usytuowane 
na płycie górnej parkingu. 

Chcielibyśmy z budową parkingu ruszyć jesienią 2011 roku już po 
sezonie turystycznym. Dołożymy wszelkich starań, aby przed kolejnym 
sezonem zaistniał przynajmniej parking. Po realizacji tej inwestycji 
Pieniny dla turystów korzystających ze spływu Dunajcem jak i przyjeż-
dżających do Szczawnicy będą swoistą nowoczesną bramą wjazdową 
jednak z zachowaniem szczawnickich elementów architektonicznych. 
Projekt ten można traktować jako drugi etap budowanej obecnie 
promenady spacerowej, gdyż zabezpieczy również bezpośrednie po-
łączenie promenady z drogą nad Dunajcem – Grzegorz Niezgoda.
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Rewitalizacja Parku Dolnego

W ostatnich dniach Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogło-
sił II etap przetargu związanego z „rewitalizacją Parku Dolnego”. 
Efektem starań czynionych wspólnie przez miasto Szczawnica 
wraz z Uzdrowiskiem Szczawnica SA – właścicielem, którego są 
spadkobiercy hrabiego A.Stadnickiego – jest uzyskane dofinanso-
wanie (w wysokości 50%) z Małopolskiego Regionalnego Programu 
operacyjnego, który ma na celu  poprawę infrastruktury turystyczno-
uzdrowiskowej  

- Cieszę się, że  wspólnie możemy stworzyć projekt skierowany 
bezpośrednio dla szczawniczan i naszych gości. Z początkiem 2010 
wypracowaliśmy koncepcję wniosku i dokumentacji rewitalizacji 
Parku Dolnego oraz przebudowy Parku Górnego. Opracowaliśmy 
dokumentację, a Urząd Miasta wykorzystał swój potencjał do pozy-
skania środków z Unii Europejskiej. Wizja rozwoju miasta musi być 
spójna – rozwój Szczawnicy leży nam głęboko w sercu i  zależy nam na 
stworzeniu ze Szczawnicy kurortu na miarę światową – mówi Prezes 
Thermaleo Krzysztof Mańkowski.

Szczawnica z dnia na dzień staje się coraz bardziej atrakcyjnym 
i chętnie odwiedzanym miejscem w Pieninach, oferującym różne 
atrakcje turystyczne, uzdrowiskowe oraz swoje walory widokowe.  
Lokalizacja Parku Dolnego jest o dużym potencjale reprezentacyjnym 
– położony jest wzdłuż drogi głównej, w pobliżu kolejki na Palenicę 
oraz przy dworcu autobusowym  - dlatego też należało podjąć działania 
w kierunku oży-
wienia tej części 
miasta. 

Celem pro-
jektu jest grun-
towna odnowa 
i uporządkowa-
nie przestrzeni 
parkowej  wraz 
z  przywróce-
niem świetności 
istniejących w 
nim elementów 
i obiektów małej 
architektury, tak by miejsce to stało się równie atrakcyjne turystycznie 
jak pozostałe chętnie odwiedzane miejsca w Szczawnicy. Sam park 
leży w terenie ochrony konserwatorskiej, co utrudnia zadanie, ale z 
kolei może jeszcze bardziej wpływać  na atrakcyjność tego miejsca a 
w połączeniu z zabytkową altaną widokową, altaną muzyczną , grotą 
dr Zybilewicza jak również z otaczającymi zabytkowymi obiektami 
kubaturowymi np. Willa Marta, Willa Maria stanowić będą niezwykle 
urozmaicone miejsce wypoczynku i nie tylko. W parku zlokalizowane 
będą place zabaw wyposażone w różnorodnego typu urządzenia za-
bawowe, poza tym urządzone zostanie miejsce do minigolfa. Swoją 
świetność odzyska staw, którego brzegi ulegną korektom tak, by nadać 
im bardziej naturalną formę . Zasilanie stawu oparte będzie o natural-
ne źródła wpływające po kaskadzie kamiennej wykonanej z głazów 
kamiennych. Staw wyposażony zostanie w system uzdatniający wodę 
oraz niezbędny system pomp do filtracji i przepompowywania wody. 
Nadmiar wody ze stawu odprowadzony będzie poprzez przebudowa-
ny rów, który uzyska formę naturalnego cieku wodnego. Jednym z 

poważniejszych 
zadań w ramach 
projektu będzie 
przeniesienie 
pomnika pole-
głych w II Woj-
nie Światowej. 
Nowa lokaliza-
cja wyeksponu-
je ten obiekt, a 
wraz z nowym 
większym pla-
cem  będzie  

bardziej widoczny 
i dostępny. 

Całość parku 
zostanie ogrodzo-
na a na jego teren 
prowadzić będą 
stylowe bramy. 
Park w nocy będzie 
zamykany tak, by 
zapewnić w tym 
miejscu ład i po-
rządek oraz chro-
nić jego elementy. 
Prawie w całości park otrzyma nową szatę roślinno -kwiatową jak 
również uzupełniony zostanie o nowe krzewy i drzewa. Kwiatowe 
rabaty dywanowe będą różnorodne w swojej formie jak i barwie. 
Wytworzone w ten sposób zostanie ciekawe wnętrze krajobrazowo-
przyrodnicze, które również służyć może jako ciekawy i bardzo 
atrakcyjny środek dydaktyczno-szkoleniowy (niektóre miejsca na-
sadzeń wyposażone zostaną w tabliczki informujące o ciekawych i 
nietypowych dla tego terenu roślinach). Kolejnym miejscem, który 
odzyska swój blask będzie fontanna. Zostanie wyposażona w system 
dysz do efektów wodnych oraz zyska nowe oświetlenie.  Komunika-
cję po parku ułatwią nowe alejki i ciągi pieszo-jezdne. Nawierzchnie 
zostaną wykonane z kostki granitowej, płyt granitowych jak również 
w systemie HanseGrande – niespotykanej wcześniej w tym rejonie. Na 
alejkach zabudowanych zostaną takie elementy jak:  schody oraz  kilka 
mostów, które będą wzbogacać jak i dopełniać układ komunikacji we-
wnątrz parku, co wpłynie na to, że poruszanie po nim stanie się łatwe 
i atrakcyjne. Wzdłuż alejek zamontowane zostanie nowe oświetlenie 
parkowe, wysokie słupowe (słupy stylizowane), jak również zamonto-
wane zostaną oprawy architektoniczne i dekoracyjne gruntowe. Nowe 
oświetlenie nada całemu miejscu nowego blasku, a obiekty, które 
szczególnie warto będzie obejrzeć, będą wyeksponowane poprzez 
grę światłem. Również chodnik wzdłuż drogi głównej otrzyma nowe 
oświetlenie, które współgrać będzie z całością tej strefy.

    - Jest to również unikatowy projekt jeżeli chodzi o nabór zwią-
zany z infrastrukturą uzdrowiskową. Jedynie u nas w Szczawnicy 
udało się złożyć wspólne wnioski Miasta i Przedsiębiorstwa Uzdro-
wisko Szczawnica S.A. Zostało to dostrzeżone również z perspektywy 
Urzędu Marszałkowskiego. Udział w przygotowaniu dokumentacji 
oraz partycypacji finansowej w realizacji Parku Dolnego świadczy 
niezaprzeczalnie o tym, że rodzinie Mańkowskich  bardzo zależy na 
rozwoju naszego miasta. Nie każdy zdecydowałby się przekazać bli-
sko 2,5 mln zł wkładu własnego na rewitalizację ogólnodostępnego 
miejsca publicznego jakim jest i będzie Park Dolny   – mówi burmistrz 
Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda.

Całość projektu stanowi bardzo ważny element w rozwoju i pod-
noszeniu atrakcyjności Szczawnicy, nadmieniając przy tym jeszcze 
to, że w chwili obecnej finalizowane są prace projektowe związane 
z rewitalizacją Parku Górnego wraz z ulicą Zdrojową oraz Placem 
Dietla.  W tym celu, jak również mając na uwadze być może kolejne 
nowe inwestycje, bardzo ważnym jest to, aby wszystkie strony biorące 
udział w ich  realizacjach cały czas wykazywały swoje zaangażowanie, 
jak to miało miejsce do tej pory. 


