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MARZEC 2014

Ogłoszenie wyników konkursu na najładniejszą dekorację świąteczną 2013/2014

W porządku obrad Rady Miejskiej, która zebrała się w dniu 3 marca na XLVII Sesji, jednym z pierwszych punktów 
posiedzenia było ogłoszenie wyników konkursu na Najładniejszą Dekorację Świąteczną 2013/2014.

Komisja w składzie:
1.Anna Gębala – radny Miasta i Gmi-

ny Szczawnica
2. Stanisława Zachwieja i Urszula 

Korus – pracownice UMiG Szczawnica
3. Marta Polaczyk – fotograf i osoba 

współpracująca z MOK w Szczawnicy
4. Jan Niezgoda – członek Towarzy-

KATEGORIA I sanatoria, zakłady 
pracy, placówki gastronomiczne oraz 
handlowe:

Wyróżnienie: Ksiądz Włodarczyk Pa-
rafia Szlachtowa

Hotel Batory
III miejsce - Państwo Maria i Walenty 

Jacak Pizzeria Coctail Bar „Jacaki
II miejsce – Sklep Veritas – Elżbieta i 

Jan Czajowie
I miejsce - Koci Zamek
 
KATEGORIA II właściciele budyn-

ków prywatnych (nie prowadzący dzia-
łalności handlowej i gastronomicznej)

Wyróżnienie: Pani Zaród Celina
                       Pan Zachwieja Roman
                      Pan Majerczak Stefan
III miejsce - Państwo Władysława  

  i Leon Bielscy
II miejsce - Pan Hurkała Krzysztof
I miejsce – Pani Budzyk Jolanta – De-

koracja Pani Jolanty Budzyk zasługuje na 
szczególną ze względu na drobiazgowość 
i różnorodność detali. Jej urządzenie na 
pewno kosztowało wiele czasu i wysiłku.

 
KATEGORIA III balkony oraz okna 

w budynkach wielorodzinnych
III miejsce - Pani Bogumiła Szczepaniak
II miejsce – Pan Poremba Tadeusz
I miejsce – Pan Moskalik Kazimierz
 
Za miejsca od I do III wręczano dyplo-

my i nagrody pieniężne w wysokości:
sanatoria, zakłady pracy, placówki 

gastronomiczne oraz handlowe
I kategoria:
I miejsce          1.000,00 zł
II miejsce            650,00 zł

stwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
 dokonała oceny dekoracji 

świątecznych w dniach 5-6.01.2014r.
Oceniano jak zawsze:
• ogólne wrażenie estetyczne
• różnorodność wykorzystanych ele-

mentów dekoracji
• pomysłowość i oryginalność kom-

pozycji
Następnie komisja obradowała i, 

podsumowując wyniki głosowania a 
także biorąc pod uwagę obserwacje ulic 
i domostw z okresu od 24 grudnia do 6 
stycznia, przyznała następujące wyróż-
nienia i nagrody:

III miejsce           350,00 zł
 
II kategoria:
właściciele budynków prywatnych 

(nie prowadzący działalności handlo-
wej i gastronomicznej)

I miejsce          1.200,00 zł
II miejsce            800,00 zł
III miejsce           600,00 zł
 
III kategoria:
balkony oraz okna w budynkach 

wielorodzinnych
I miejsce           400,00 zł
II miejsce          300,00 zł
III miejsce         200,00 zł
 

Wyróżnienia przyznawane są w po-
staci dyplomów i albumów o Pieninach. 
Dyplomy, czeki i wyróżnienia wręczali 
Burmistrz Grzegorz Niezgoda i Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Kazimierz 
Zachwieja. Podziękowali przybyłym za 
upiększanie domostw a przez to całej 
Szczawnicy, Jaworek i Szlachtowej. Bur-
mistrz Szczawnicy zachęcał do ponownej 
aktywności za rok.

Zdjęcia tegorocznych dekoracji świą-
tecznych można obejrzeć na stronie inter-
netowejwww.szczawnica.pl w zakładce 
„galeria zdjęć – wydarzenia 2014-03-03”

Zdjęcia autorstwa Jana Niezgody oraz 
na Facebooku  - Gmina Szczawnica.

Nagrody pieniężne można odbierać 
w UMiG Szczawnica od dnia 04 marca 
2014r.

LISTA LAUREATÓW KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ 
DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ NA TERENIE MIASTA I GMINY 

SZCZAWNICA 2013/2014
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W czwartek 20 lutego 2014r. Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Szczawnica Grzegorz Niezgoda spotkał się z przed-
stawicielami instytucji działających na terenie Gminy 
oraz z samorządowcami z sąsiednich miejscowości. 
Spotkanie zorganizowane w Karczmie Pienińskiej mia-
ło charakter uroczysty. Przybyli na nie lokalni przed-
siębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, i 
innych działających na tym terenie i w regionie instytu-
cji oraz szczawniccy radni. Burmistrz Grzegorz Niezgo-
da przywitał wszystkich zebranych, następnie podczas 
krótkiej prezentacji podsumował działania Samorządu 
Szczawnicy w roku 2013r. Mówił o inwestycjach takich 
jak np. most na Potoku Sielskim oddany do użytku koń-
cem listopada 2013r., i o planach na rok 2014. 

- Uzgodnienia z prywatnym inwestorem pozwolą na 
wybudowanie dużego i funkcjonalnego ośrodka zdro-
wia. Rozmawiamy również z firmami, które podejmą się 
budowy wyciągu narciarskiego na Jarmucie i Durbasz-
ce. W roku 2014 ruszamy z przebudową Urzędu Miasta 
i Gminy, natomiast największymi inwestycjami, których 
realizacja niebawem się rozpocznie na terenie Szczaw-
nicy są: budowa dwupoziomowego parkingu w Pieni-
nach i realizacja kanalizacji w Szlachtowej i w Jawor-
kach. – poinformował burmistrz Niezgoda.

Spotkanie było też okazją do podkreślenia plusów 
Szczawnicy i jej atutów takich jak nagrody i wyróżnienia 
zdobyte w 2014r. m.in. wysokie IV miejsce zajęte przez 
gminę w rankingu magazynu „Wspólnota” – Szczawni-
ca pod względem pozyskania środków unijnych w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca znajduje się w czołów-
ce miast polskich. Skutkuje to poprawą infrastruktury i 
przekłada się na atrakcyjność turystyczną miejscowości. 

Podczas spotkania noworocznego wyróżnieniem pt. 
„Perła Pienin” nagrodzono kolejne osoby zasłużone dla 
Szczawnicy i Pienin. Pierwszy raz takie statuetki przy-

znano w roku 2013r. W tym roku 
osoby wyróżnione to:

- ks. Franciszek Bondek – 
wieloletni i obecny proboszcz 
parafii Szczawnica, pracowity i 
zaangażowany gospodarz. Jemu 
m.in. szczawniccy parafianie za-
wdzięczają starania o renowację 
kościoła pw. Św. Wojciecha Bł. 
Męczennika w Szczawnicy. Prace 
renowacyjne ukończono w 2013r.

- Pani Maria Malinowska – 
była pani skarbnik Miasta i Gmi-
ny Szczawnica. Zaangażowanie 
oraz dbałość, jaką Pani Maria 
Malinowska wykazywała o finan-
se publiczne, w znaczący sposób 

przyczyniły się do rozwoju Szczawnicy i uczynienia z 
niej nowocześnie zarządzanego miasta.

- Oddział Pieniński PTTK, który w roku 2013 obcho-
dził 12-.lecie istnienia. Za działalność społeczną i prace 
na rzecz Pienin, przyrody, turystyki w regionie. W imie-
niu Oddziału statuetkę odebrał Marek Misztal – prezes 
organizacji.

- Euroregion Tatry - Dzięki współpracy z Eurore-
gionem Miasto Szczawnica zrealizowało w 2013r. dwa 
projekty: Poprawa bezpieczeństwa ruchu turystycznego 
na ścieżce pieszo-rowerowej łączącej centrum Uzdrowi-
ska Szczawnica ze Słowacją oraz System międzynarodo-
wej informacji turystycznej dla miasta Szczawnica. Są 
też inne projekty zrealizowane wspólnie przez Miasto i 
Gminę Szczawnica i Euroregion Tatry. W imieniu insty-
tucji statuetkę odebrał Bogusław Waksmundzki. 

Wieczór urozmaicił występ kabaretu „Koń Polski”, 
który swoimi skeczami i piosenkami rozbawił publicz-
ność do łez.

Spotkanie Noworoczne Burmistrza Szczawnicy
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Ks. Franciszek Bondek

Wstąpił do seminarium na początku lat 60-tych XX w. 
Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1968r. Obecnie 
jest kanonikiem. Posługę kapłańską sprawował na pa-
rafii m.in. w Ropczycach, w Mielcu. Był proboszczem w 
Przesławiu, w Ochotnicy Dolnej, następnie w Szczaw-
nicy. Probostwo w Szczawnicy objął w 1994 roku. Zna 
kilka języków obcych. Wykorzystuje je podczas pielgrzy-
mek oraz w kontaktach z zagranicznymi gośćmi przyby-
wającymi do Szczawnicy. Jest dekanalnym asystentem 
Diecezjalnego Biura Pielgrzymkowego. O swojej pracy 
duszpasterskiej mówi, że nie jest ona czymś szczegól-
nym. Po prostu spełnia swoją misję wobec tych, którzy 
zostali powierzeni jego pasterskiej pieczy. Bardzo chce, 
aby przybywający do kościoła w Szczawnicy parafianie 
i goście czuli się dobrze i znajdowali atmosferę sprzyja-
jącą modlitwie. Dzięki staraniom ks. Franciszka Bondka 
kościół pw. Św. Wojciecha BM w Szczawnicy został wy-
remontowany. Prace nad nową posadzką zakończyły się 
w 2012r., renowację polichromii i ołtarzy wykonano w 
latach 2010 – 2013. Ołtarz główny, również po renowacji 
powrócił na swoje miejsce 20 kwietnia 2013r. Wcześniej, 
począwszy od lat 90-tych miał miejsce remont parkingu, 
wokół kościoła wykonano nowy chodnik, odwodnienie 
kościoła, kościół został ocieplony, na nowo otynkowany. 
Ksiądz Franciszek ma w planach uporządkowanie wyglą-
du nawy bocznej tak by wyeksponować m.in. zabytkową 
chrzcielnicę, wymianę ławek tak by bardziej pasowały do 
stylu neogotyckiego. Jak widać ks. Proboszcz nie ustaje 
w staraniach o przywrócenie kościołowi świetności. 

Oddział Pieniński PTTK 

został założony w 1893 roku. Jest spadkobiercą trady-
cji Towarzystwa Tatrzańskiego. W roku 2013 obchodził 
120-lecie działalności. Przewodnicy z Pienińskiego Od-
działu PTTK udzielają się także społecznie – np. wspól-
nie z Akcją Katolicką organizują w Szczawnicy cykl 
wakacyjnych wycieczek „Wytrwale wzwyż”. PTTK Od-
dział Pieniński opiekuje się Izbą Pamięci Ośrodka KTG 
w Pieninach. Oddział partycypuje w wydawaniu unika-
towego rocznika „Prace Pienińskie”. W ramach Oddziału 
działa także Pienińskie Koło Przewodników Beskidzkich 
i Terenowych mogące szczycić się ponad pięćdziesięcio-
letnią tradycją. Przewodnicy ze Szczawnicy zrzeszeni 
w PTTK od kilku lat charytatywnie współorganizują co 
roku Zimowy Zjazd Górski – imprezę, która w tym roku 
odbył się już po raz dziewiąty i z roku na rok przyciąga 
coraz większe grono młodych i starszych ludzi, piechu-
rów, miłośników gór a przede wszystkim Pienin.

Członkowie Pienińskiego Oddziału dają się także za-
uważyć jako zapaleni i ofiarni „Goprowcy”, strażacy, 
piewcy szczawnickiej kultury i tradycji. Ich praca zawo-
dowa i społeczna przeplatają się.

Oddział otrzymał Brązowy Medal Honorowy za Za-
sługi dla Województwa Małopolskiego – w 2013r.

„Perłę Pienin” Oddział otrzymuje za wieloletnią dzia-

łalność na rzecz kultury tego regionu, za częstą pracę 
społeczną i angażowanie się w organizację imprez i wy-
darzeń na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.

Maria Malinowska

Pani Maria – wieloletni pracownik UMiG Szczaw-
nica, była pani skarbnik. W roku 2013r. zdecydowała 
się przejść na emeryturę. Maria Malinowska pracowa-
ła w Urzędzie w Szczawnicy od 9 września 1982r., do 
30 czerwca 2013r. Od 1 lipca 1990 sprawowała funkcję 
skarbnika. Za jej kadencji realizowano duże i kosztowne 
projekty takie jak: „Rozbudowa i modernizacja ujęć i sta-
cji uzdatniania wody dla miasta Szczawnica z elementami 
ochrony środowiska” czy „Rewitalizacja Placu Dietla”. 
Za swoją pracę na rzecz Miasta i Gminy Szczawnica zo-
stała odznaczona Medalem im. Józefa Szalaya nadanym 
jej na sesji w dniu 25 czerwca 2013r. przez Radę Miejską 
Szczawnica. W uzasadnieniu uchwały, na podstawie któ-
rej przyznano medal, napisano m.in.: „Zaangażowanie 
oraz dbałość, jaką Pani Maria Malinowska wykazywała 
o finanse publiczne, w znaczący sposób przyczyniły się 
do rozwoju Szczawnicy i uczynienia z niej nowocześnie 
zarządzanego miasta. Perspektywa czasu pokazuje, że 
odpowiednie kompetencje, zapał do pracy w połączeniu 
z wielkimi ambicjami, były siłą napędową skuteczności 
działań Skarbnika, którą potwierdzają wszystkie przepra-
cowane lata.”

Euroregion „Tatry” 

jest transgranicznym stowarzyszeniem samorządów 
lokalnych polsko- słowackiego pogranicza. Tworzą go 
dwa stowarzyszenia przygranicznych jednostek samorzą-
dowych: po stronie polskiej Związek Euroregion „Tatry” 
z siedzibą w Nowym Targu, po stronie słowackiej Zdru-
ženie Region „Tatry” z siedzibą w Kieżmarku. Dzięki 
współpracy z Euroregionem Miasto Szczawnica zreali-
zowało w 2013r. dwa projekty: Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu turystycznego na ścieżce pieszo-rowerowej łączą-
cej centrum Uzdrowiska Szczawnica ze Słowacją oraz 
System międzynarodowej informacji turystycznej dla 
miasta Szczawnica. W ostatnich latach we współpracy 
z Euroregionem Tatry zostało zrealizowanych kilka mi-
kro-projektów w tym np. w 2010r. dwa mikro-projekty, 
których realizacji podjęto się w ramach działań promo-
cyjnych miasta. Nosiły nazwę „Wzmocnienie konkuren-
cyjności pogranicza polsko-słowackiego na międzynaro-
dowym rynku turystycznym” oraz „Przenikanie kultur. 
Polsko-słowacka wymiana środowisk twórczych”. 

Działania promocyjne realizowane w ramach projek-
tów podkreśliły dużą atrakcyjność turystyczną Szczaw-
nicy i np. Spiskiej Beli, a także uwypukliły znaczenie 
turystyki jako czynnika istotnie wpływającego na rozwój 
społeczno-gospodarczy pogranicza polsko-słowackiego 
oraz przyczyniły się do zwiększenia turystyki krajowej 
i międzynarodowej.
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Szczawnica, 27 lutego  2014 r.       

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I 
ustny nieograniczony przetarg na oddanie w najem 
na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej lokal użyt-
kowy o powierzchni 20,56 m2 – bez wyposażenia – 
położony w Szczawnicy przy ul. Zdrojowej 2  prze-
znaczony pod działalność handlowo usługową.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica wydzierżawi 
w/w nieruchomość dzierżawcy, który zobowiąże się 
spełnić następujące warunki : 

Na dzierżawcy ciąży obowiązek uzyskania opinii, 
zezwoleń lub decyzji organów w przedmiocie zamie-
rzonej działalności gospodarczej jak również remontu 
budynku.

Ponoszenie wszelkich świadczeń publiczno praw-
nych.

Ponoszenie odpowiedzialności cywilnej wobec osób 
trzecich oraz ubezpieczenie obiektu.

Udostępnianie Wydzierżawiającemu obiektu celem 
kontroli realizacji postanowień umowy.

Dokonywanie bieżących  konserwacji i remontów 
budynku objętego dzierżawą na swój koszt, po uprzed-
nim uzgodnieniu zakresu z Wydzierżawiającym.

Dbanie o przedmiot dzierżawy wykorzystując go 
zgodnie z przeznaczeniem przy zachowaniu zasad sta-
ranności.

Niespełnienie przez przyszłego Dzierżawcę warun-
ków określonych w pkt. 1-7 niniejszego ogłoszenia sta-
nowić będzie podstawę do rozwiązania umowy.

Cena wywoławcza czynszu  najmu wynosi  1421,00 
zł + Vat miesięcznie

Wadium ustalono na kwotę 284,20 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 2014 r. o 
godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica ul. Szalaya 103 – biuro Rady Miejskiej 
w Szczawnicy

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uisz-
czenie wadium w pieniądzu w kwocie 284,20 zł, które 
należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Szczawnica 
Bank Spółdzielczy w Krościenku Nr 22 8817 0000 
2001 0000 0589 0106 do dnia 24 marca 2014 r. z od-
powiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pienięż-
ne znalazły się na koncie Miasta i Gminy Szczawnica 
najpóźniej w dniu 24 marca 2014 r. Dowód wpłaty 
wadium oraz dowód tożsamości należy okazać Ko-
misji Przetargowej.

Wadium w pieniądzu wpłacone przez osobę, która 
wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet czyn-
szu najmu nieruchomości, a w przypadku uchylenia się 
przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada 
na rzecz Wynajmującego. Wadium wpłacone przez po-
zostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po za-
mknięciu przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie Gospo-
darki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i 
Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 15, tel.262 
22-03 wew.29

Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od 
przetargu i prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn.

Szczawnica, 04 marca  2014 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, 
że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i 
Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stro-
nie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 04 
marca 2014 r. do 25 marca 2014 r. wywieszono wykaz 
nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy 
Szczawnica przeznaczonej do:

1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz 
wnioskodawcy:

- część działki ewid. nr 148 o powierzchni ok. 1,5000 
ha położonej w Szlachtowej przy ul. Łemkowskiej z 
przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

- działki ewid. nr 530/9 oraz część działek ewid. nr 
530/1 i 530/4 o powierzchni 0,0042 ha położonych w 
Szczawnicy przy ul. Pienińskiej z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności gastronomiczno handlowej w 
kiosku stanowiącym własność Wydzierżawiającego na 
okres 3 lat

- część działki ewid. nr 5/6 o powierzchni 0.0170 ha 
położonej w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z prze-
znaczeniem na sprzedaż pamiątek, serków regional-
nych, ustawienie stolików i ławek na okres 3 lat

Szczawnica, 05 marca 2014 r.                                                                                    
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, 

że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i 
Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stro-
nie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 05 
marca 2014 r. do 26 marca 2014 r. wywieszono wykaz 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy 
Szczawnica przeznaczonej do :

1.wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nie-
ograniczonego :

- działek ewid. Nr 161/1 i 5/6 o powierzchni 0,0.2140 
ha z przeznaczeniem na cele parkingowe oraz części 
działek ewid. nr 5/6, 161/1 oraz działki 161/2 i 5/1 o 
powierzchni 1.0949 ha z przeznaczeniem  jako teren 
przyległy na okres 3 lat.
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UChWAŁA NR XLVII/287/2014 
RADY MIEJSKIEJ 
W SZCZAWNICY
z dnia 3 marca 2014 r.

w sprawie ustanowienia służebno-
ści drogi koniecznej po działce sta-
nowiącej własność Miasta i Gminy 
Szczawnica

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 
9  lit. „a” ustawy z dnia 8  marca 
1990 roku o samorządzie gminnym 
/ tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku 
poz. 594 / Rada Miejska w Szczaw-
nicy  uchwala co następuje : 

§ 1. Wyraża się zgodę na usta-
nowienie służebności przejazdu, 
przechodu i przeprowadzenia urzą-
dzeń podziemnych i naziemnych, 
biegnącej utartym szlakiem na grun-
cie, przez działkę ewid. zmod. Nr 
1668/1 objętą księgą wieczystą nr 
NS1T/00067386/0 prowadzoną przez 
Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wy-
dział V Ksiąg Wieczystych na rzecz 
każdoczesnych właścicieli działki 
ewid. zmod. Nr 1668/6 objętej księ-
gą wieczystą nr NS1T/00075925/0 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy 
w Nowym Targu Wydział V Ksiąg 
Wieczystych, zgodnie z mapą do 
ustalenia służebności gruntowej wy-
konaną przez geodetę uprawnionego 
Piotra Piszczek zam. nr 172/2013 
z dnia 20.11.2013r przyjętą do pań-
stwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego w dniu 04.12.2013 
nr 4447/200/13. 

§ 2. Ustanowienie służebności na-
stępuje za jednorazową odpłatnością 
wynoszącą 2  017,00 zł /słownie : 
dwa tysiące siedemnaście złotych/ + 
Vat. 

§ 3. Wykonanie uchwały powie-
rza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Szczawnica 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia 

Uzasadnienie
W związku z pozytywnymi opi-

niami Komisji Rady Miejskiej 
w Szczawnicy oraz przygotowaniem 
stosownych dokumentów zacho-
dzi konieczność podjęcia uchwały 
przez Radę Miejską w Szczawnicy 
wyrażającą zgodę na o ustanowienie 
służebności na rzecz każdoczesnego 
właściciela działki ewid.zmod. Nr 
1668/6 tj. Państwa Anny i Andrzeja 
Malik zam. Szczawnica ul. Szalaya 
41a.

UChWAŁA NR XLVII/288/2014 
RADY MIEJSKIEJ 
W SZCZAWNICY
z dnia 3 marca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zby-
cie nieruchomości

Na podstawie art. 11 ust. 2  i 
art. 37 ust 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U z 2010 r Nr 102 poz.651 z póź-
niejszymi zmianami)  oraz art. 18 ust 
2  pkt 9  lit a ustawy z dnia 8  marca 
1990r o samorządzie gminnym (Dz.U 
z 2013 r  poz.594 )  Rada Miejska 
w Szczawnicy uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na  sprze-
daż w trybie przetargu ustne-
go nieograniczonego z zasobu  
Miasta i Gminy Szczawnica : 

1. niezabudowanej nieruchomo-
ści stanowiącej działkę ewid. zmod. 
Nr  398/5 z obrębu 1  m. Szczawnica 
o powierzchni  0.0642  ha  położoną 
w Szczawnicy przy ul. Głównej, objętą 
księgą wieczystą nr NS1T/00067390/1  
prowadzoną przez Sąd Rejonowy 
w Nowym Targu. 

2. niezabudowanej nieruchomo-
ści stanowiącej działkę ewid. zmod. 
Nr 398/7 z obrębu 1  m. Szczawnica 
o powierzchni 0.0762 ha położoną 
w Szczawnicy przy ul. Głównej, objętą 
księgą wieczystą nr NS1T/00067390/1 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy 
w Nowym Targu.

§ 2. Wykonanie uchwały powie-
rza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Szczawnica 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 11 ust 2  ustawy o go-

spodarce nieruchomościami (Dz.U 
z 2010 r Nr 102 poz.651) Rada Miej-
ska uprawniona jest do wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta i Gminy 
Szczawnica. W planie zagospodaro-
wania przestrzennego działka 398/5 
położona jest w ok. ½ części w tere-
nach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej o symboplu planu BMN6, 
pozostała część działki położona jest 
w terenach rolnych postulowanych 
do zadrzewień i zalesień.Natomiast 
działka 398/7 położona jest w tere-
nach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej o symbolu planu BMN 5. 
Działki nie posiadają dostępu do drogi 
publicznej. W związku z tym, iż nie-

ruchomość ta stała się zbędna na cele 
publiczne, zostanie przeznaczona do 
zbycia w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego.

UChWAŁA NR XLVII/289/2014 
RADY MIEJSKIEJ 
W SZCZAWNICY

z dnia 3 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości sta-
nowiącej własność Miasta i Gminy 
Szczawnica w trybie bezprzetargo-
wym

Na podstawie Na podstawie 
art. 18 ust 2  pkt 9  lit a ustawy z dnia 
8  marca 1990r o samorządzie gmin-
nym (Dz.U z 2013 r poz. 594 ) Rada 
Miejska w Szczawnicy uchwala co na-
stępuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę  na zawar-
cie przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica kolejnych umów  dzier-
żawnych  na okres trzech lat następu-
jących nieruchomości : 

1. części działki ewid. nr 5/6 o po-
wierzchni 0.0170 ha położonej w Ja-
workach przy ul. Pod Homolami 
z przeznaczeniem na sprzedaż pamią-
tek, serków regionalnych, ustawienie 
stolików i ławek na okres 3  lat 

2. część działki ewid. nr 148 o po-
wierzchni ok. 1.5000 ha położonej 
w Szlachtowej przy ul. Łemkowskiej 
z przeznaczeniem na cele rolnicze na 
okres 3  lat 

3. działki ewid. nr 530/9 i części 
działek ewid. nr 530/1 i 530/4 o po-
wierzchni 0.0042 ha położonych 
w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej 
z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności gastronomiczno handlo-
wej na okres 3  lat

§ 2. Wyraża się zgodę na wydzier-
żawienie 

1. na rzecz Pana Franciszka Król-
czyk części działki ewid. nr 5/6 
o powierzchni 0.0170 ha położonej 
w Jaworkach przy ul. Pod Homolami 
z przeznaczeniem na sprzedaż pamią-
tek, serków regionalnych, ustawienie 
stolików i ławek na okres 3  lat. 

2. na rzecz Pana Edwarda Szat-
kowskiego części działki ewid. nr 
148 o powierzchni ok. 1.5000 ha po-
łożonej w Szlachtowej przy ul. Łem-
kowskiej z przeznaczeniem na cele 
rolnicze na okres 3  lat 

3. na rzecz Pani Elżbiety Jurkow-
skiej działki ewid. nr 530/9 i części 
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działek ewid. nr 530/1 i 530/4 o po-
wierzchni 0.0042 ha położonych 
w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej 
z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności gastronomiczno handlo-
wej na okres 3  lat

§ 3. Wykonanie uchwały powierza 
się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie
Ustawą z dnia 24.08.2007 r. o zmia-

nie ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw Sejm przyjął nowelizację 
do ustawy z dnia 21.08.1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami. W związ-
ku z powyższym uchwała Rady Miej-
skiej  jest wymagana, gdy po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 3 lat 
strony zawierają kolejne umowy, któ-
rych przedmiotem jest ta sama nieru-
chomość. 

 Burmistrz Miasta i Gminy może 
ponownie wydzierżawić nieruchomość 
miejską  wyłącznie za zgodą organu 
stanowiącego co wynika z art. 18ust 
2 pkt 9 lit a ustawy o samorządzie 
gminnym. 

 Z  wnioskiem o zawarcie kolejnych 
umów wystąpili  dotychczasowi dzier-
żawcy.

UChWAŁA NR XLVII/290/2014 
RADY MIEJSKIEJ 

W SZCZAWNICY
z dnia 3 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia Programu 
Wspierania Rodziny dla Miasta i Gmi-
ny Szczawnica na lata 2014- 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 
15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) oraz art. 176 pkt 1  i 
art. 179 ust. 2  ustawy z dnia 9  czerw-
ca 2011 r. o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zmianami)

§ 1. Wprowadza się Program Wspie-
rania Rodziny dla Miasta i Gminy 
Szczawnica na lata 2014-2016, stano-
wiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powie-
rza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Szczawnica. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podpisania. 

Uzasadnienie
Program Wspierania Rodziny dla 

Miasta i Gminy Szczawnica na lata 
2014- 2016 jest realizacją obowiązku 
nałożonego na gminy ustawą z dnia 
9  czerwca 2011 roku o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 
135 ze zmianami), która to ustawa na-
kazuje samorządowi podejmowanie 
działań wspierających wobec rodzin 
przeżywających trudności w wypeł-
nianiu funkcji opiekuńczo – wycho-
wawczych. 

 Zgodnie z powyższą ustawą samo-
rząd gminy powinien realizować na-
stępujące zadania: 

 · opracowanie i realizacja 3-letnich 
gminnych programów wspierania ro-
dziny, 

 · tworzenie możliwości podnosze-
nia kwalifikacji przez asystentów ro-
dziny, 

 · tworzenie oraz rozwój systemu 
opieki nad dzieckiem, w tym placówek 
wsparcia dziennego, oraz praca z ro-
dziną przeżywającą trudności w wy-
pełnianiu funkcji opiekuńczo- wycho-
wawczych przez: 

 - zapewnienie rodzinie przeżywają-
cej trudności wsparcia i pomocy asy-
stenta rodziny oraz dostępu do specja-
listycznego poradnictwa, 

 - organizowanie szkoleń i two-
rzenie warunków do działania rodzin 
wspierających, 

 - prowadzenie placówek wsparcia 
dziennego oraz zapewnienie w nich 
miejsc dla dzieci, 

 · finansowanie: 
 - podnoszenia kwalifikacji przez 

asystentów rodziny, 
 - kosztów związanych z udziela-

niem pomocy, ponoszonych przez ro-
dziny wspierające, 

 · współfinansowanie pobytu dziec-
ka w rodzinie zastępczej, rodzinnym 
domu dziecka, 

 placówce opiekuńczo -wychowaw-
czej, regionalnej placówce opiekuńczo 
-terapeutycznej lub interwencyjnym 
ośrodku preadopcyjnym, 

 · sporządzanie sprawozdań rzeczo-
wo -finansowych z zakresu wspierania 
rodziny oraz przekazywanie właściwe-
mu wojewodzie, w wersji elektronicz-
nej, z zastosowaniem systemu telein-
formatycznego, 

 · prowadzenie monitoringu sytuacji 
dziecka z rodziny zagrożonej kryzy-
sem i przeżywającej trudności w wy-

pełnianiu funkcji opiekuńczo -wycho-
wawczej, zamieszkałego na terenie 
gminy, 

 · przekazywanie do biura informa-
cji gospodarczej informacji o powsta-
łych zaległościach z tytułu niepono-
szenia przez rodziców opłaty za pobyt 
dziecka w pieczy zastępczej, za okres 
dłuższy niż 12 miesięcy.

UChWAŁA NR XLVII/291/2014 
RADY MIEJSKIEJ 
W SZCZAWNICY
z dnia 3 marca 2014 r.

w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego Szczawnica, przyjętego Uchwa-
łą Nr 146/XXIII/2000 Rady Miej-
skiej w Szczawnicy z 16 października 
2000 r. (opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 
104, Poz.950).

Na podstawie art. 18. ust. 2  pkt 
5  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zmia-
nami) oraz art. 3  ust. 1, art. 20 ust. 1, 
art. 27, ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zmia-
nami), Rada Miejska w Szczawnicy 
uchwala, co następuje: 

§ 1. uchwala się zmianę miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Szczawnica”, zwaną dalej 
jako miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego „ZASKAL-
SKIE 1” po uprzednim: 

1. stwierdzeniu, iż projekt miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „ ZASKALSKIE 1” 
nie narusza ustaleń Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Szczawni-
ca (jednolity tekst zmiany studium), 
przyjętego uchwałą Rady Miejskiej 
w Szczawnicy Nr 60/IX/99 z dnia 
21.06.1999 r., zmienionego uchwa-
łą Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr 
XLV/272/2006 z dnia 19.10.2006 r. 
oraz uchwałą Rady Miasta Szczawnica 
Nr XV/77/07 z dnia 29.10.2007 r. 

2. rozstrzygnięciu o sposobie rozpa-
trzenia uwag zgłoszonych do projektu 
planu. 

3. rozstrzygnięciu o sposobie reali-
zacji i zasadach finansowania inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, należących do zadań własnych 
gminy.
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Mały Puchar Burmistrza 
w Narciarstwie Alpejskim

W niedzielę 16 lutego 2014 roku na 
stoku Szafranówki w Szczawnicy roze-
grane zostały zawody sportowe „Mały 
Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica w narciarstwie alpejskim” 
dla szczawnickiej młodzieży ze szkół 
podstawowych, gimnazjalnych oraz 
ponad gimnazjalnych.  Do współza-
wodnictwa zgłosiło się kilkudziesięciu 
uczestników, zarówno dziewcząt jak i 
chłopców. 

Klasyfikacja końcowa zawodów
Kategoria pierwsza klasy I-II

Dziewczynki:
1.Martyna Gabryś
2.Wiktoria Stec
3.Natalia Węglarz
Pozostali startujący w tej kategorii to: 
Olga Zachwieja, Klara Kołodziejska, 
Jagoda Mastalska, Oliwia Kowalczyk.
Chłopcy:
1.Bartosz Bartosz
2.Paweł Poręba
3.Jakub Hamerski
Pozostali startujący w tej kategorii to: 
Tymoteusz Słabiak, Mateusz Hamer-
ski, Kacper Wiercioch, Dawid Węglarz, 
Mateusz Szczepaniak, Wiktor Szcze-
paniak, Miłosz Mastalski, Wawrzyniec 
Fryźlewicz.

Kategoria druga klasy III-IV

Dziewczynki:
1.Laura Oleś
2.Amelia Zachwieja
3.Nikola Ziemiańczyk
Pozostali startujący w tej kategorii to: 
Samanta Dyda, Nikola Świątnik, Kata-
rzyna Chybowska.
Chłopcy
1.Denis Madeja
2.Jakub Szczepaniak
3.Dawid Znyk
Pozostali startujący w tej kategorii to: 
Bartosz Gabryś, Szymon Hinc, Kamil 
Dulak, Fabian Ślimak.

Kategoria trzecia klasy V-VI

Dziewczynki:
1.Anna Mastalska
2.Weronika Hurkała
3.Roksana Ciesielka
Pozostali startujący w tej kategorii to: 
Monika Jama, Dagmara Szczepaniak, 
Zuzanna Sobieniowska, Alina Węglarz.
Chłopcy:
1.Mateusz Hurkała
2.Patryk Słowik

3.Kamil Węglarz
Pozostali startujący w tej kategorii to: 
Bartosz Hebda, Arkadiusz Zachwieja, 
Krzysztof Zachwieja, Bartosz Szymanek, 
Jakub Ziemianek, Bartosz Ciesielka.

Kategoria czwarta klasy I-III gimna-
zjum

Dziewczyny:
1.Aleksandra Lewoniec
2.Kinga Hurkała
3.Anna Wiercioch
Pozostali startujący w tej kategorii to: 
Pamela Marzec.
Chłopcy:
1.Michał Barnaś
2.Filip Nowak
3.Kamil Zachwieja
Pozostali startujący w tej kategorii to: 
Witold Gabryś, Piotr Mastalski, Maciej 
Bańkosz, Jarosław Zarotyński, Mateusz 
Zachwieja, Adam Wiercioch, Jakub Za-
chwieja, Michał Szczepaniak, Marcin 
Łukaszewicz. 

Kategoria piąta szkoły ponad gimna-
zjalne

Dziewczyny:
1. Liliana Bogdan
2. Emilia Czaja
(w tej kategorii startowały tylko dwie 
osoby)
Chłopcy:
1.Jacek Szczepaniak
2.Jakub Bańkosz
3.Miłosz Kozielec
Pozostali startujący w tej kategorii to: 
Rafał Piszczek. 

Za IV i V miejsca przyznano dyplomy.

gr.1 - dziewczęta

m.IV - Olga Zachwieja
m.V - Klara Kołodziejska
gr.1 chłopcy
m. IV - Tymoteusz Słabiak
m.V - Mateusz Hamerski
gr.2 - dziewczęta
m.IV - Sandra Dyda
gr.2 - chłopcy 
m.IV - Bartosz Gabryś
m.V - Szymon Hinc
 
gr.3 - dziewczęta
m. IV - Monika Jama
m.V - Dagmara Szczepaniak
gr.3 - chłopcy
m. IV - Bartosz Hebda
m.V - Arkadiusz Zachwieja
 
gr.4 - dziewczęta
m.IV - Pamela Marzec
gr.4 - chłopcy
m. IV - Witold Gabryś
m. V - Piotr Mastalski
 
gr. 5 - chłopcy
m.IV - Rafał Piszczek

Zawodnicy otrzymali z rąk Burmistrza 
Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorza 
Niezgody dyplomy, medale, puchary 
oraz nagrody rzeczowe. Zawody pro-
wadził i komentował Józef Dyda. Dzię-
kujemy tym, którzy pomogli w przepro-
wadzeniu zawodów w zwłaszcza szkół-
ce narciarskiej Marcina Szczepaniaka 
za przygotowanie trasy, PKL Palenica 
za udostępnienie stoku i umożliwienie 
organizacji tych zawodów, GOPR-
-owcom za zabezpieczenie trasy i czu-
wanie podczas zawodów, MOK-owi za 
zorganizowanie Biura Zawodów. 
Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom 
gratulujemy.
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Informacje przygotował Urząd Miasta i Gminy Szczawnica

Weekend z TVN
W dniach 7-9 lutego na placu pod dolną stacją PKL w 

Szczawnicy swój obóz rozbiła telewizja TVN. W ramach 
Projektu Zima telewizja TVN odwiedza kolejne miejsco-
wości w Polsce i organizuje weekendowe gry i zabawy na 
śniegu, konkursy dla dzieci i dorosłych. W ramach projektu 
przewidziano spotkania z gwiazdami – prócz prowadzących 
Oliwiera Janiaka i Omeny Mensah w Szczawnicy można było 
spotkać także Jakuba Wesołowskiego czy Joannę Jabłczyń-
ską. Wywiady z nimi można obejrzeć na stronie PKL a także 
na specjalnej stronie internetowej Projektu Zima - TVN. Re-
lacje ze zmagań i zabaw w Szczawnicy można też obejrzeć na 
www.tv.szczawnica.pl 

Nadawane na żywo ser-
wisy pogodowe obserwo-
wało wielu widzów w tym 
zarówno mieszkańców jak 
i przyjezdnych narciarzy, 
amatorów białego sza-
leństwa, którzy weekend 
7-9 lutego postanowili 
spędzić w Pieninach. Wa-
runki narciarskie i pogoda 
dopisywały. Mimo ocie-
plenia, na stokach Pale-
nicy i Szfranówki można 
śmiało i wygodnie poszu-
sować, o czym świadczy 
frekwencja wspomniane-
go weekendu. 

Pod Palenicą było niezwykle kolorowo i zabawnie. Mia-
steczko TVN rozbiło swoje barwne namioty wraz ze sponso-
rami imprezy a więc: Tauronem Polska, PKL, firmami Head, 
Brugi i Original Source. Różnokolorowe stroje prowadzą-
cych, maskotki i rozdawane nagrody przyciągały w pobliże 
kolejki zarówno dzieci i dorosłych. Każdy mógł spróbować 
swoich sił nie tylko na nartach ale i w konkurencjach takich 
jak: Twister, wirtualna jazda na snowboardzie i wiele innych. 
Projektowi Zima towarzyszyły ankiety i konkursy zorganizo-
wane przez firmę Tauron. 

Jest nam niezwykle miło, że telewizja TVN zauważyła i do-
ceniła naszą ofertę turystyczną i że w ten weekend mogliśmy 
wspólnie zaprosić wszystkich do Szczawnicy. – podsumowu-
je akcję burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda. - Życzę 
wszystkim miłego feryjnego pobytu w naszym mieście.

Szczawnica 
- informacja dla mieszkańców i turystów 

Szanowni Państwo! 

W ramach strategii rozwoju miasta na lata 2014-2020 
Miasto i Gmina Szczawnica przygotowało nową ankietę 
skierowaną do turystów i osób odwiedzających Szczaw-
nicę w zimie. Będzie ona dystrybuowana na terenie na-
szego miasta w lokalnej prasie, w domach wczasowych, 
w kwaterach prywatnych, w sklepach itd. 

Tak jak w przypadku ankiety letniej, serdecznie pro-
simy mieszkańców o pomoc w udostępnieniu ankiet 
wczasowiczom oraz o późniejsze dostarczenie ich do 
UMiG Szczawnica lub informację zwrotną, gdzie moż-
na owe wypełnione ankiety odebrać.

Jednocześnie informujemy, że przygotowaliśmy 
również ankietę skierowaną do mieszkańców. Zarówno 
turyści, jak i osoby zamieszkujące naszą gminę na co 
dzień mogą wyrazić swoją opinię na temat spraw do-
tyczących tej okolicy, na temat atrakcji turystycznych 
Szczawnicy itp. Bardzo liczymy na Państwa pomoc, 
uwagi i sugestie oraz pomysły.

Ankieta tak jak poprzednio jest anonimowa, ale oso-
by, które zdecydują się na podanie swoich danych per-
sonalnych, wezmą udział w losowaniu cennych nagród: 
karnetów na basen, zabiegów Spa, kolacji, karnetów na 
narty i innych.

Ankiety będą także załącznikami do „Biuletynu”, 
który co miesiąc wydaje Miasto i Gmina Szczawnica. 
Można je również pobrać ze strony www.szczawnica.pl. 

Wypełnione ankiety można dostarczyć lub wysłać 
pod adres:

Urząd Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, 
34-460 Szczawnica.

Czekamy na nie do 31 marca.

Sponsorzy nagród to:
Sanatorium Uzdrowiskowe „Dzwonkówka”, 
PKL Palenica, 
Arena Narciarska Jaworki-Homole, 
Biuro Turystyczne Szewczyk Travel, 
Karczma u Polowacy, 
Pienińskie Centrum Turystyki, Hotel Jan. 


