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KWIECIEŃ 2009

 Szczawnica, 26 marca 2009 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, 
że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w terminie od 26 marca 2009 
do 16 kwietnia  2009r. wywieszono wykaz nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica przezna-
czonych do :
1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat działki 

ewid. nr 86 o powierzchni 2.1094 ha położonej w Jawor-
kach z przeznaczeniem na cele rolnicze.

2. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat część 
działki ewid. nr 77 o powierzchni 850 m2 położonej w ob-
rębie Czarna Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze.

3. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat działki 
ewid. nr 47 o powierzchni 6544 m2 położonej w obrębie 
Jaworki z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Szczawnica,  30 marca 2009 r.                                                 
                                   

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, 
że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w terminie od 30 marca 
2009r. do 20 kwietnia 2007 wywieszono wykaz nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Szczawnica przeznaczonej do 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy:
- lokal mieszkalny nr 14 w budynku wielorodzinnym nr 7 na 
os. XX-lecia w Szczawnicy

JP/JG

	 	 Wielkanoc	to	czas	otuchy	i	nadziei.	
	 	 Czas	odradzania	się	wiary	w	siłę	Chrystusa	i	drugiego	człowieka.		
	 	 Wszystkim	Mieszkańcom	Miasta	i	Gminy	Szczawnica	oraz	przebywającym	na	jej		
	 	 terenie	Gościom	życzymy,	aby	nadchodzące	Święta	Wielkiej	Nocy	
	 	 przyniosły	radość	oraz	wzajemną	życzliwość.

	
Niech	Zmartwychwstanie,	które	niesie	odrodzenie	napełni	wszystkich	pokojem	i	wiarą,		
niech	da	siłę	w	pokonywaniu	trudności	i	pozwoli	z	ufnością	patrzeć	w	przyszłość	...

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

SZLAK PAPIESKI
21 marca 2009r. w Pałacu Arcybiskupów w Krakowie od-

było się doroczne spotkanie z Patronem Honorowym Fundacji 
Szlaki Papieskie Jego Eminencją ks. kardynałem Stanisławem 
Dziwiszem.  Z ramienia Miasta i Gminy Szczawnica, gdzie w 
2008r otworzono dwa szlaki papieskie – wodny na Dunajcu 
i pieszy ze Szlachtowej na Prehybę – w spotkaniu uczestni-
czyli Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczawnicy Kazi-
mierz Zachwieja oraz proboszczowie parafii w Szczawnicy 
i Szlachtowej ks. Franciszek Bondek i ks. Józef Włodarczyk. 
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.30 na dziedzińcu Kurii 
przy pomniku Jana Pawła II, gdzie delegacje z całej Polski 
złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Po mszy św. koncelebrowanej 
w kaplicy prywatnej Arcybiskupów Krakowskich wszyscy 
uczestnicy spotkali się z ks. kardynałem Stanisławem Dziwi-
szem wręczając mu symboliczne upominki charakteryzująca 
daną miejscowość. W przemówieniu oficjalnym do zebranych 
ks. kardynał Stanisław Dziwisz kilkakrotnie podkreślił wyjąt-
kowość i piękno nowych szlaków papieskich w Szczawnicy 
polecając ich opiekę wszystkim jej Mieszkańcom. 
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Uchwały 
XXXV sesji Rady Miejskiej 

w Szczawnicy, podjęte 
26 marca 2009r.:

Uchwała Nr XXXV/249/09 
w sprawie przyjęcia na rok 2009 
Programu współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi  oraz odmio-
tami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego.

§ �
Uchwala się na rok 2009 Program 
współpracy z organizacjami poza-
rządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w brzmieniu określonym 
w załączniku stanowiącym integralną 
część niniejszej Uchwały. 

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza 
się Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Szczawnica.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia i podlega ogłoszeniu w 
Biuletynie Informacji Publicznej i 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
i Gminy.

( Z a ł ą c z n i k  d o  U c h w a ł y  N r 
XXXV/258/09 do wglądu w biurze 
Rady Miejskiej w Szczawnicy )

Uchwała Nr XXXV/250/09 
w sprawie  wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie  działek  ewid.  nr  
207 i 218/1 położonej w  obrębie Ja-
worki w trybie bezprzetargowym.

§ �
Zwalnia się z obowiązku przetargo-
wego trybu zawarcia umowę  dzierża-
wy nieruchomości położonej w  obrę-
bie Jaworki  o powierzchni  7682 m2 
stanowiącej  niezabudowane działki 
ewidencyjne  nr  207 i 218/1.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawie-
nie na rzecz  Pani Elżbiety Miechur-
skiej  działki ewid. nr  207 i 218/1 o 
powierzchni  7682 m2  na  okres 3 lat 
celem  wykorzystywania dzierżawio-
nej nieruchomości  na cele rolnicze.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Uchwała Nr XXXV/251/09 
w sprawie  wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie  działki  ewid.  nr  
47 położonej w   obrębie Jaworki 
w trybie bezprzetargowym.

§ �
Zwalnia się z obowiązku przetar-
gowego trybu zawarcia umowę 
dzierżawy nieruchomości położonej 
w  obrębie Jaworki  o powierzchni  
6544 m2 stanowiącej  niezabudowaną 
działkę ewidencyjną  nr  47.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawie-
nie na rzecz Pana Bogdana Dulaka  
działki ewid.  nr  47 o powierzchni   
6544 m2  na  okres 5 lat celem  wy-
korzystywania dzierżawionej nieru-
chomości  na cele rolnicze.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Uchwała Nr XXXV/252/09 
w sprawie wydzierżawienia części 
działki ewid. zmod. nr  528/26. 

§ �
Zwalnia się z obowiązku przetargo-
wego trybu zawarcia umowy dzier-
żawy nieruchomości położonej w 
Szczawnicy  o powierzchni  0.0172 
ha stanowiącej część działki ewi-
dencyjnej nr 528/26, położonej w 
Szczawnicy przy ul. Pienińskiej.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawie-
nie na rzecz Zrzeszenia Transportu 
w Nowym Sączu Oddział w Szczaw-
nicy ul. Główna 212 części działki 
ewidencyjnej zmod. nr  528/26  o 
powierzchni 0.0172 ha na  okres 
od 01.04.2009r. do 31.10.2009 r., 
od 01.04.2010 r. do 31.10.2010r. i 
od 01.04.2011r. do 31.10.2011 r. z 
przeznaczeniem dzierżawionej nie-

ruchomości na 14 miejsc postojowo 
parkingowych dla członków ww. 
Zrzeszenia obsługujących przewozy 
związane ze Spływem Dunajca.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Uchwała Nr XXXV/253/09 
w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie części działki  
ewid.  nr  77 położonej w obrębie 
Czarna Woda  w trybie bezprze-
targowym.

§ �
Zwalnia się z obowiązku przetargo-
wego trybu zawarcia umowę  dzier-
żawy nieruchomości położonej w  
obrębie Czarna Woda  o powierzchni  
850 m2 stanowiącej  niezabudowaną 
działkę ewidencyjną  nr  77.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawie-
nie na rzecz Pana Jerzego Pala część  
działki ewid. nr 77 o powierzchni  
850 m2  na okres 5 lat celem wyko-
rzystywania dzierżawionej  nierucho-
mości na cele rolnicze.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Uchwała Nr XXXV/254/09 
w sprawie  zamiany lokalu miesz-
kalnego stanowiącego własność 
Miasta  i Gminy Szczawnica. 

§ �
1. Wyraża zgodę na zamianę lokalu 
mieszkalnego nr 29 położonego w 
budynku na Osiedlu XX-lecia blok 
2 w Szczawnicy objętym księgą 
wieczystą nr 36857 stanowiący wła-
sność Miasta i Gminy Szczawnica , 
na lokal mieszkalny nr 14 położony 
w budynku na Osiedlu XX-lecia blok 
2 w Szczawnicy objętym  księgą 
wieczystą nr NS1T/00104525/9 sta-
nowiącym własność Państwa Urszuli 
i Leszka Ciesielka.
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2. Różnica wartości zamienianych 
nieruchomości  regulowana będzie w 
formie dopłat.

§ 2
Koszty sporządzenia umowy nota-
rialnej, wpisu do ksiąg wieczystych 
oraz opłaty sądowej ponoszą Państwo 
Urszula i Leszek Ciesielka.

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

§ 4
Uchyla się Uchwałę Rady Miejskiej 
w Szczawnicy Nr XXV/181/08 z dnia 
31 lipca 2008 roku 

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Uchwała Nr XXXV/255/09
w sprawie zmian w Uchwale Budże-
towej Miasta i Gminy Szczawnica 
na rok 2009  Nr XXXII/235/08 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z 
dnia 30 grudnia 2008 roku i budże-
cie miasta i gminy na rok 2009.

§ 1
1. W planie wydatków budżetu 
wyodrębnia się środki do dyspozycji 
jednostek pomocniczych Miasta i 
Gminy Szczawnica w łącznej kwocie 
71.100 zł
2. Podział na sołectwa przedstawia 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 2
Dokonuje się  zmian w budżecie 
Miasta i Gminy Szczawnica zgodnie 
z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej 
uchwały.

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

§ 4
Uchwała  wchodzi w życie z dniem 
podjęcia i podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Małopolskiego. 

Uchwała Nr XXXV/256/09 
w sprawie zgody na zaciąganie 
zobowiązań w zakresie wydatków 
bieżących przekraczających rok 
budżetowy.

§ �
Wyraża się zgodę na zaciąganie 
przez Miasto i Gminę Szczawnica 
zobowiązań w zakresie wydatków 
bieżących przekraczających rok 
budżetowy na zadanie pn: „Obsada 
figur kwiatowych na terenie Miasta 
i Gminy Szczawnica” w latach 2010-
20��.

§ 2
Na realizację powyższego zadania w 
latach 2010-2011 zostaną zabezpie-
czone środki finansowe w budżecie 
Miasta i Gminy Szczawnica:
1) w 2010r. w kwocie do wysokości 
54 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt 
cztery tysiące złotych),
2) w 2011r. w kwocie do wysokości 
54 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt 
cztery tysiące złotych).
Źródłem pokrycia zobowiązania o 
jakim mowa w § 1 będą dochody 
własne budżetu Miasta i Gminy 
Szczawnica w poszczególnych latach 
budżetowych.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Uchwała Nr XXXV/257/09 
w sprawie zawarcia porozumienia 
z Powiatem Nowotarskim.

§�
Wyraża się zgodę na zawarcie przez 
Miasto i Gminę Szczawnica porozu-
mienia z Powiatem  Nowotarskim w 
sprawie powierzenia Miastu i Gminie 
Szczawnica prowadzenia zadania, 
polegającego na pełnieniu funkcji 
inwestora robót budowlanych – mo-
dernizacji odcinka drogi powiatowej 
nr K 1636 Krościenko – Szczawnica 
w miejscowości Jaworki.

§2
Szczegółowe zasady realizacji po-
wierzonego zadania określa poro-
zumienie, którego projekt stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały.

§3
Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Uchwała Nr XXXV/258/09 
w sprawie  przyjęcia „ Planu Od-
nowy Miejscowości Szlachtowa na 
lata 2007 – 2013”.

§�
Zatwierdza się „ Plan Odnowy 
Miejscowości Szlachtowa na lata 
2007-2013”, o treści jak w załączniku 

Lp Nazwa sołectwa

Klasyfikacja budżetowa

Kwota zł:
Dział Rozdział

� Szlachtowa 600 600�6 43.150

2
Jaworki 600 600�6 27.950

Razem: 71.100

Plan wydatków dla jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2009
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nr 1 do niniejszej uchwały, zawiera-
jący charakterystykę miejscowości, 
inwentaryzację zasobów służącą 
ujęciu stanu istniejącego rzeczywi-
stego, analizę SWOT czyli analizę 
mocnych i słabych stron miejsco-
wości, planowane kierunki rozwoju, 
przedsięwzięcia wraz z szacunko-
wym kosztorysem i orientacyjnym 
harmonogramem działań.

§2
Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Uchwała Nr XXXV/259/09 
w sprawie  przyjęcia „ Planu Odno-
wy Miejscowości Jaworki na lata 
2007 – 2013”.

§�
Zatwierdza się „ Plan Odnowy 
Miejscowości Jaworki na lata 2007-
2013”, o treści jak w załączniku nr 1 
do niniejszej uchwały, zawierający 
charakterystykę miejscowości, in-
wentaryzację zasobów służącą ujęciu 
stanu istniejącego rzeczywistego, 
analizę SWOT, czyli analizę moc-
nych i słabych stron miejscowości, 
planowane kierunki rozwoju, przed-
sięwzięcia wraz z szacunkowym 
kosztorysem i orientacyjnym harmo-
nogramem działań.

§2
Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Uchwała Nr XXXV/260/09 
w sprawie uchwalenia Statutu Mia-
sta i Gminy Szczawnica. 

§ �
Uchwala się Statut Miasta i Gminy 
Szczawnica w brzmieniu stano-
wiącym załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2
Tracą moc:
 1) uchwała nr V/32/2003 Rady 
Miasta Szczawnica z dnia 24 marca 
2003r.w sprawie uchwalenia Statutu 

Miasta Szczawnica,
 2) uchwała Nr VII/50/2003 Rady 
Miasta Szczawnica z dnia 30 czerwca 
2003r. w sprawie zmian w Statucie 
Miasta Szczawnica,
 3) uchwała nr XIV/81/2004 Rady 
Miasta Szczawnica z dnia 29 marca 
2004r, w sprawie zmian w Statucie 
Miasta Szczawnica,
 4) uchwała nr XXIII/159/08 Rady 
Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 
maja 2008r w sprawie zmian w Sta-
tucie Miasta Szczawnica.

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

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upły-
wie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Małopolskiego.

(Obszerny Załącznik do Uchwały Nr 
XXXV/260/09  do wglądu w biurze 
Rady Miejskiej w Szczawnicy)

Uchwała Nr XXXV/261/09 
w sprawie upoważnienia Kierow-
nika Miejsko Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Szczawnicy 
do załatwiania indywidualnych 
spraw z zakresu administracji 
publicznej.

§ �
Upoważnia się Kierownika Miejsko 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Szczawnicy do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej dotyczą-
cych przyznawania i wypłacania 
świadczeń z funduszu alimentacyj-
nego  oraz podejmowania wobec 
dłużników alimentacyjnych działań, 
określonych w ustawie z dnia 7 
września 2007r o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 
2007r. nr 192 poz 1378 z późn. zm.) 
oraz przepisach wykonawczych do 
tej Ustawy.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza 
się Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Szczawnica.

§ 3
Uchwała podlega opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Małopolskiego i wchodzi w 
życie po upływie 14 dni od opubli-
kowania.  

Uchwała Nr XXXV/262/09 
w sprawie wystąpienia ze Związku 
Miast Polskich.

§  �
Rada Miejska postanawia o wystą-
pieniu Miasta i Gminy Szczawnica 
ze Związku Miast Polskich z siedzibą 
w Poznaniu.

§  2
Wykonanie uchwały powierza 
się Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Szczawnica.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Uchwała Nr XXXV/263/09
w sprawie wynagrodzenia Burmi-
strza Miasta i Gminy.

§  �
Ustala się dla Burmistrza Miasta i 
Gminy Szczawnica Pana Grzegorza 
Niezgody miesięczne wynagrodzenie 
w wysokości:
− wynagrodzenie zasadnicze:  
   4.400,00 zł
− dodatek funkcyjny:
   1.900,00 zł
− dodatek stażowy 10 % wynagro-
dzenia zasadniczego:   
440,00 zł
− dodatek specjalny w wysokości 
25 % wynagrodzenia zasadniczego i 
dodatku funkcyjnego:   
   1.575,00 zł
Łączne wynagrodzenie brutto:  
     
   8.315,00 zł 

§  2
Traci moc Uchwała Nr XXIV/179/08 
Rady Miejskiej w  Szczawnicy, z 
dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie 
wynagrodzenia Burmistrza Miasta i 
Gminy.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 
stycznia 2009 roku. 
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Informacja do uchwał Rady Miejskiej podję-
tych na XXXV zwyczajnej sesji 

26 marca 2009 roku. 

Nr XXXV/249/09 w sprawie przyjęcia na rok 2009 Progra-
mu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
Program współpracy jest przyjmowany przez Radę Miejską 
corocznie, w oparciu o Wieloletnią Kartę Współpracy z Orga-
nizacjami Pozarządowymi (przyjętą również w drodze uchwały 
Rady, w roku 2005). 
Program wyznacza kierunki, zakres i zasady współpracy oraz 
ustala listę zadań priorytetowych i realizatorów.
Przyjęcie Programu, poprzedziło VII Forum Organizacji Poza-
rządowych, w którym na zaproszenie Burmistrza uczestniczyli 
przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na 
terenie Szczawnicy. Podczas Forum został wypracowany i 
zaopiniowany projekt Programu. 

− Nr XXXV/250/09 w sprawie wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie działek ewid.   nr 207 i 218/1 położonych 
w obrębie Jaworki w trybie bezprzetargowym,

− Nr XXXV/251/09 w sprawie wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie działki ewid.  nr 47 położonej w obrębie 
Jaworki w trybie bezprzetargowym,

− Nr XXXV/252/09 w sprawie wydzierżawienia części 
działki ewid.. zmod. nr 528/26,

− Nr XXXV/253/09 w sprawie wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie części działki ewid. nr 77 położonej w 
obrębie Czarna Woda w trybie bezprzetargowym. 

W wyniku nowelizacji przepisów ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami,  uchwała Rady Miejskiej jest wymagana, 
gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony 
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość. Uchwały Nr 250 – 253 są kolejnymi uchwałami 
dotyczącymi przedłużenia dzierżawy, podejmowanymi przez 
Radę. Uchwały te są podejmowane systematycznie, w miarę 
upływu terminów umów dzierżaw.  
W przypadku uchwał 250, 251 i 253 działki są położone w 
terenach rolnych i wykorzystywane na cele rolnicze. Terminy  
nowych umów są trzy lub pięcioletnie. 
W przypadku uchwały 252, dzierżawa dotyczy działki poło-
żonej na parkingu w Pieninach.  

Nr XXXV/254/09 w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego 
stanowiącego własność Miasta i Gminy Szczawnica. 
Zmiana (korekta zapisów) uchwały Rady Miejskiej podjętej w 
lipcu 2008 roku była konieczna, ze względu na warunki wy-
magane przy zawarciu kontraktu notarialnego. Merytoryczna 
strona uchwały nie uległa zmianie. 

Nr XXXV/255/09 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej 
Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2009 Nr XXXII/235/08 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2008 roku 
i budżecie miasta i gminy na rok 2009.  
Uchwała wyodrębniła w budżecie miasta i gminy wydatki 
pozostające do dyspozycji sołectw Szlachtowa i Jaworki. 
Kwoty zostały wyliczone na zasadzie 5 zł w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. 

Środki te mają służyć realizacji potrzeb wskazanych przez 
sołectwa w zakresie działu „Transport i łączność”, a więc  
drobnych remontów infrastruktury.  Zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami ustawy o finansach publicznych, prowadzenie 
gospodarki finansowej jednostek pomocniczych (jakimi są 
sołectwa) odbywa się w ramach budżetu gminy. 
Pozostałe zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zmniejszenia 
dochodów i wydatków w wyniku otrzymanych ostatecznych 
decyzji dotyczących dotacji Wojewody Małopolskiego i sub-
wencji oświatowej, co z kolei jest wynikiem przyjęcia przez 
Sejm budżetu Państwa.

Nr XXXV/256/09 w sprawie zgody na zaciąganie zobowią-
zań w zakresie wydatków bieżących przekraczających rok 
budżetowy. 
Podjęcie uchwały zezwalającej na zaciągnięcie zobowiązań 
przekraczających rok budżetowy jest wyłączną kompetencją 
Rady. Uchwała daje Burmistrzowi możliwość ogłoszenia prze-
targu i zawarcia w jego wyniku umowy z wykonawcą obsady 
figur kwiatowych na okres trzech lat. 
Trzyletni termin umowy na ten rodzaj usługi jest dla miasta 
korzystniejszy ze względów finansowych, a dla wykonawcy 
ze względów praktycznych.

Nr XXXV/257/09 w sprawie zawarcia porozumienia z Po-
wiatem Nowotarskim. 
Uchwała ma związek z  planowanym przystąpieniem Miasta i 
Gminy Szczawnica do programu „Odnowa i rozwój wsi”, reali-
zowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013.  Jednym z wymaganych załączników do wniosku, 
jest zgoda właściciela nieruchomości (drogi powiatowej) na 
realizację zdania. Porozumienie zawarte z Powiatem Nowotar-
skim, pozwoli Miastu i Gminie występować o środki unijne. 

− Nr XXXV/258/09 w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy 
Miejscowości Szlachtowa na lata 2007 – 2013”,

− Nr XXXV/259/09 w sprawie „Planu Odnowy Miejsco-
wości Jaworki na lata 2007 – 2013”. 

Uchwały zatwierdzające Plany Odnowy Miejscowości Jaworki 
i Szlachtowa, są wymagane dla przystąpienia Szczawnicy do 
programu „Odnowa i rozwój wsi”, realizowanego w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 
Plany zawierają między innymi wizje rozwoju obu miejscowo-
ści, plany działań inwestycyjnych oraz kosztorysy i harmono-
gramy zadań planowanych do realizacji.      W Planach Odnowy 
znalazły się zapisy spójne z obowiązującym Wieloletnim 
Planem Inwestycyjnym oraz Planem Rozwoju Lokalnego dla 
Miasta i Gminy Szczawnica. 
Plany Odnowy Miejscowości są dokumentami, które mogą 
podlegać korektom, w miarę pojawiania się nowych (innych) 
programów, umożliwiających pozyskanie środków zewnętrz-
nych.

Nr XXXV/260/09 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i 
Gminy Szczawnica. 
Dotychczas obowiązujący Statut Miasta i Gminy był przyjęty 
w roku 2003. Od tego czasu, zostały dokonane kilkakrotnie 
zmiany w jego zapisach (w tym wynikające ze zmiany prze-
pisów, zmiany statusu miasta). Wprowadzenie kolejnych, 
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„Płyń po zdrowie 
– pozalekcyjne zajęcia 
rekreacyjno-sportowe”

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął w dniu 30 
marca 2009 r. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej małopolskim gminom na realizację projektów z zakresu 
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez 
organizację zajęć rekreacyjno – sportowych w formie nauki 
pływania w 2009. 

Miasto i Gmina Szczawnica już po raz drugi realizować 
będzie projekt „Już pływam”. Tegoroczna edycja pn. „Płyń 
po zdrowie – pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno-sportowe” re-
alizowana będzie w terminie od 06 kwietnia 2009 r. do 26 
czerwca 2009 r.

W ramach projektu zaplanowanych zostało 9 kursów, 
w których ogółem uczestniczyć będzie 135 uczniów szkół 
podstawowych funkcjonujących na terenie miasta i gminy 
Szczawnica.

Każdy z dziewięciu kursów nauki pływania obejmować 
będzie 20 godzin lekcyjnych, realizowanych w wymiarze 20 
jednorazowych wejść na basen. Zajęcia rekreacyjno-sportowe 
organizowane będą dla każdej grupy dwa razy w tygodniu i 
prowadzone będą przez wykwalifikowanego instruktora, pod 
opieką opiekuna pełniącego jednocześnie funkcję ratownika.

Zajęcia będą podzielone na trzy etapy:
- ćwiczenia oswajające z wodą oraz nauka podstawo-

wych ruchów pływackich,
- nauka pływania poszczególnymi stylami sportowymi 

- „od strzałki do delfina”,
- doskonalenie pływania stylami sportowymi.

Pierwsza godzina w obu grupach wiekowych poświęco-
na zostanie na zapoznanie uczestników kursu z zasadami 
bezpiecznego zachowania się nad wodą, zaletami pływania 
dla zdrowia oraz na tzw. „oswajaniu się z wodą”. Kolejne 
zajęcia, po rozpoznaniu możliwości pływackich uczestników 
kursu, poświęcone będą na naukę podstawowych umiejętności 
pływackich (np. utrzymanie się na wodzie leżąc na plecach, 
pływanie na brzuchu z ruchem nóg do kraula /strzałka/, ćwicze-
nia oddechowe m. in. wydech powietrza do wody, rytmiczny 

wymaganych przepisami zmian w treści Statutu na zasadzie 
samej korekty zapisów, spowodowałoby brak przejrzystości 
treści dokumentu. Dlatego, została przyjęta forma zmiany 
całości Statutu, z nadaniem mu jednolitej, uniwersalnej formy, 
co w przyszłości zminimalizuje konieczność wprowadzania 
niewielkich zmian. 
W nowym Statucie (będącym aktem prawa miejscowego), 
zgodnie z obecnym orzecznictwem sądów administracyjnych 
nie zostały już powtórzone zapisy uregulowane ustawami (o 
samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, finan-
sach publicznych, itd.). Pozwoli to w przyszłości uniknąć zmian 
Statutu idących w ślad za zmianami w ustawach.  
Inne zmiany w zapisach Statutu, dotyczą komisji uzdrowisko-
wej, która zostanie powołana przez Radę Miejską.

Nr XXXV/261/09 w sprawie upoważnienia Kierownika 
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczaw-
nicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ad-
ministracji publicznej. 
Uchwała o tej samej treści została podjęta przez Radę Miejską 
na poprzedniej sesji, zawierając wskazanie i upoważnienie 
MGOPS jako podmiotu prowadzącego zadania wynikające z 
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  
W trakcie legalizacji uchwały, organ nadzoru zakwestionował 
zapis § 3 stanowiący, że uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia, stwierdzając, że upoważnienie kierownika MGOPS 
stanowi akt prawa miejscowego, a tym samym uzależnia wej-
ście w życie uchwały od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Małopolskiego. 
W uchwale 261, w § 3 został wprowadzony zapis zgodny z 
życzeniem organu nadzoru. 

Nr XXXV/262/09 w sprawie wystąpienia ze Związku Miast 
Polskich. 
Szczawnica należy do Związku Miast Polskich od 2002 
roku.
Siedmioletni okres przynależności miasta do Związku nie 
przyniósł efektów, które uzasadniałyby dalsze pozostawanie 
w strukturach tego stowarzyszenia gmin. 
Związek zrzesza przede wszystkim duże miasta i metropolie, 
tym samym tematyka zainteresowań i zadań  realizowanych 
przez Związek w ramach jego Statutu, nie jest do końca spójna 
z potrzebami Szczawnicy. Członkostwo w Związku nie jest 
pomocne na przykład w pozyskiwaniu środków z funduszy 
europejskich.  
Odległość siedziby Związku (znajdującej się w Poznaniu), 
ogranicza czynne uczestnictwo przedstawicieli Szczawnicy 
w pracach organów Związku

Nr XXXV/263/09 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza 
Miasta i Gminy. 
W stosunku do poprzedniej uchwały ustalającej wynagrodze-
nie Burmistrza, zmiana nastąpiła w dodatku funkcyjnym oraz 
obligatoryjnie w dodatku stażowym (jego wysokość procen-
towa odpowiada liczbie lat pracy). Zmiana wysokości tych 
składników wynagrodzenia przełożyła się na ogólną kwotę 
wynagrodzenia. 
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Euroregion „Tatry”
W dniu 12 marca 2009 roku w Jabłonce odbył się XV 

Kongres Związku Euroregion „Tatry”. Kongres miał charakter 
sprawozdawczo-wyborczy, podczas którego delegaci wybrali 
nowe władze Związku Euroregion „Tatry” na kadencję 2009-
2010. Pierwszym i jedynym do tej pory delegatem Szczawnicy 
w Radzie Euroregiony „Tatry” był Józef Gacek wybrany w 
1994r podczas tworzenia tej organizacji. Tym bardziej cieszy 
więc fakt, iż w obecnej kadencji w Radzie zasiada przed-
stawiciel Szczawnicy w osobie Burmistrza Miasta i gminy 
Grzegorza Niezgody. Przewodniczącym Rady ponownie został 
pan Wendelin Haber.

W skład Rady weszli:

• Paweł Dziuban - Wójt Gminy Łapsze Niżne
• Antoni Karlak - Wójt Gminy Jabłonka
• Grzegorz Niezgoda - Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-

nica
• Waldemar Serwiński - Burmistrz Miasta i Gminy Uzdro-

wiskowej Muszyna
• Andrzej Skupień - Wicestarosta Tatrzański
• Bogusław Waksmundzki - Członek Zarządu Powiatu No-

wotarskiego

Ponadto XV Kongres przyjął w poczet członków Związku 
Euroregion "Tatry" Miasto Mszana Dolna oraz Gminę Spyt-
kowice.

Euroregion „Tatry” to formalna struktura współpracy trans-
granicznej skupiająca przedstawicieli szczebla lokalnego i 
regionalnego, a także w uzasadnionych przypadkach partnerów 
społecznych. Są to podmioty prawne, które stawiają przed sobą 
cele i posiadają rozległe możliwości działania. Współpraca 
transgraniczna to każde wspólne podjęte działanie mające 
na celu umocnienie i rozwój sąsiedzkich kontaktów między 
wspólnotami i władzami terytorialnymi dwóch lub większej 
liczby stron i jest ona pojęciem szerszym niż współpraca 
euroregionalna.

i systematyczny oddech, korygowanie wad postawy poprzez 
różnorodne ćwiczenia w wodzie/.

W każdej grupie, na jednej z ostatnich godzin kursu nauki 
pływania przeprowadzona zostanie przez ratownika lekcja 
udzielania pierwszej pomocy natomiast na ostatnich zajęciach 
kursu zorganizowane zostaną zawody pływackie dostosowane 
do umiejętności nabytych w poszczególnych grupach wieko-
wych. 

Zakładane rezultaty realizacji projektu
• opanowanie, przez uczestników projektu, podstawo-

wych umiejętności pływackich w stopniu gwarantu-
jącym bezpieczeństwo w wodzie,

• wszechstronny rozwój fizyczny i motoryczny, ogól-
ne usprawnienie i uodpornienie organizmu ucznia 
/korygowanie wad postaw i skrzywienia kręgosłu-
pa/,

• zagospodarowanie czasu wolnego uczniom szkół 
podstawowych poprzez organizację pozalekcyjnych 
zajęć rekreacyjno-sportowych 

• promocja aktywnego i zdrowego stylu życia,
• kształtowanie postaw osobowościowych: zdyscypli-

nowania, samodzielności, pracowitości oraz współ-
działania zespołowego

Całkowity, planowany koszt zadania wyniesie 27.000,00 
zł z czego kwota 13.300,00 zł pochodzić będzie z dotacji wo-
jewództwa małopolskiego, a pozostałe środki w wielkości 
13.700,00 zł  pokryte zostaną z tegorocznego budżetu miasta 
i gminy Szczawnica. 

Realizacja programu obejmującego naukę pływania jest 
ważnym elementem by przeciwdziałać zagrożeniu utonięć 
wśród dzieci i młodzieży, a także doskonałą okazją do opa-
nowania zasad odpowiedniego zachowania się w wodzie jak 
i w jej pobliżu.

Anna Szczepaniak

Spotkanie Burmistrza z mieszkańcami 
Szlachtowej i Jaworek

W dniu 8 i 15 marca (niedziela) odbyły się kolejno spotkania 
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorza Niezgody z 
mieszkańcami Sołectw Jaworki i Szlachtowa. Prócz Burmistrza, 
w spotkaniu udział wzięli Przewodniczący Rady Miejskiej Ka-
zimierz Zachwieja oraz Sekretarz Tomasz Hurkała. Zebranie 
wiejskie zgodnie z obowiązującym statutem zorganizowali 
Sołtysi Wsi Jaworki Mariusz Tokarczyk oraz Wsi Szlachtowa 
Jan Kozielec, którzy po powitaniu wszystkich zebranych oddali 
głos Burmistrzowi Szczawnicy celem omówienia przygotowa-
nych zagadnień. Pierwszym z nich były inwestycje i zadania 
zrealizowane na terenie Jaworek i Szlachtowej w 2008r. Do 
najważniejszych z nich należało wykonanie podbudowy drogi 
na ul. Biała Woda, wykonanie podbudowy drogi na ul. Wspól-
nej, montaż barier ochronnych przy ul. Sielskiej, wykonanie 
tablic z nazwami nowych ulic na Szlachtowej i Jaworkach, 
wymiana stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej,  montaż 
nowej bramy w remizie OSP Jaworki, wykonanie koncepcji 

budowy nowego rynku w Jaworkach oraz zlecenie wykonania 
dokumentacji wodno – kanalizacyjnej na terenie Szlachtowej i 
Jaworek. Kolejnym punktem spotkania, było omówienie Planu 
Odnowy Miejscowości Szlachtowa, Jaworki – kolejnego doku-
mentu strategicznego koniecznego do aplikowania o środki z 
funduszy europejskich a przygotowanego przez pracowników 
Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica. Przypomnieć należy, że 
Plany Odnowy Miejscowości Szlachtowa i Jaworki zostały 
przygotowane w oparciu o Strategię Rozwoju Miasta i Gminy 
Szczawnica na podstawie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i 
Gminy Szczawnica. Przyjęcie omawianego przez Burmistrza 
dokumentu nastąpiło w formie uchwał zebrania wiejskiego pod-
jętych jednogłośnie. Na zakończenie wystąpienia, Burmistrz 
omówił projekt przygotowywanej uchwały, dającej Sołectwu 
Szlachtowa i Jaworki swój własny fundusz przyznawany pro-
porcjonalnie do liczby mieszkańców. Decyzje o przeznaczeniu 
przyznanych środków na drobne remonty oraz inwestycje, 
podejmować będzie Sołtys w uzgodnieniu z mieszkańcami 
danego sołectwa. 

Informacje przygotował
Sekretarz Miasta Tomasz Hurkała
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Stanowisko władz 
samorządowych 

Szczawnicy
W związku z licznymi artykułami, jak i samą treścią 

dyskusji, jaka się wywiązała na XXXV sesji zwyczajnej 
pomiędzy Starostą Powiatu Nowotarskiego Krzyszto-
fem Faberem i Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg 
Robertem Waniczkiem, a władzami Miasta i Gminy 
Szczawnica oraz radnymi, przedstawiamy stanowisko 
władz samorządowych Szczawnicy. 

Uważamy, że treść artykułów nie odzwierciedla rze-
czywistego stanowiska władz samorządowych miasta 
i gminy Szczawnica, jest krzywdząca i niepotrzebnie 
wywołuje emocje.

Władze samorządowe Szczawnicy, po wysłuchaniu 
informacji przedstawionych przez Pana Starostę na sesji, 
wyrażają ubolewanie, że gminy w powiecie nowotarskim 
dzieli się na lepsze i gorsze. Do tych gorszych, przeko-
naliśmy się, należy Szczawnica, a tym samym inaczej 
przez władze Powiatu traktuje się jej mieszkańców i prze-
bywających gości. Uważamy, że funkcje samorządowe 
powierzone do pełnienia przez wyborców, są na pewno 
funkcjami zaszczytnymi, ale bardzo odpowiedzialnymi. 

Piękno Szczawnicy, na które nieraz powołują się Wła-
dze Powiatu, to nie tylko Wąwóz Homole, Biała Woda 
czy piękno krajobrazu, które dała natura, ale to też mię-
dzy innymi infrastruktura, która umożliwia podziwianie 
wielkiej rzeszy turystów piękna tego krajobrazu, jak i 
samej Szczawnicy. 

Można używać stwierdzeń, że po co drogi w Szczaw-
nicy, jak nie będzie mostu na rzece Dunajec w Krościen-
ku. Ale trzeba mieć świadomość, że każdy powinien 
odpowiadać za to, co do niego należy, a most i droga, aż 
do samych Jaworek jest drogą powiatową i to Powiat w 
pełni za tą infrastrukturę odpowiada. Poza tym, dbałość 
o drogi, jak i chodniki jest wyrazem troski o bezpie-
czeństwo mieszkańców, jak i licznie przebywających 
gości w tym terenie. Pozwolimy sobie przypomnieć, 
że w początkowej wersji budowa mostu w Krościenku 
wiązała się z przebudową drogi powiatowej od mostu w 
kierunku miasta i Gminy Szczawnica. Miasto do tego 
było przygotowane i na ten cel na pewno zabezpieczyłoby 
środki w budżecie. Na jednym z etapów, ten zapis do-
tyczący modernizacji drogi powiatowej do Szczawnicy, 
jak i w samej Szczawnicy został skreślony i do tej chwili 
nie rozumiemy dlaczego. Gdyby wniosek obejmował 
kompleksowe przedsięwzięcie, jak było na wstępie 
uzgodnione, Szczawnica na pewno uczestniczyłaby w 
kosztach, zresztą to od samego początku deklarowała. 
Niestety, stało się inaczej. Nie dostrzeżono fatalnego 
stanu nawierzchni dróg powiatowych w Szczawnicy.

Nie możemy od wielu lat doprosić się rozwiązania 
komunikacyjnego w obrębie Homoli, gdzie tylko Opatrz-
ności można zawdzięczać, że nie doszło do żadnych 

wypadków. Nie możemy również liczyć na dokończenie 
remontu drogi przy OHP, gdyż według informacji Pana 
Starosty zamknie się to na pierwszym etapie, czyli na 
etapie wykonania zadania finansowanego przez miasto 
i gminę Szczawnica. Wobec tego pytamy, co z porozu-
mieniami wcześniej podpisanymi pomiędzy Powiatem a 
Miastem i Gminą Szczawnica. 

Nie uważamy, że miasto i gmina Szczawnica jest naj-
ważniejsza i aby wszystkie środki kierować na potrzeby 
zadań Powiatu na jej terenie, a tylko chcemy, aby dostrze-
żono nasz problem i by Władze Powiatu wywiązywały się 
ze swoich zadań, które świadomie na siebie przyjęły.  

Ze swej strony daliśmy niejednokrotnie wyraz poparcia 
dla inwestycji realizowanych przez Powiat na terenie 
Szczawnicy, przez podjęcie uchwał o przekazywaniu 
własnych środków na realizację zadań Powiatu. Tu 
uchwały: 

Nr X/50/07 z 21 maja 2007 roku w sprawie udzielenia 
Powiatowi Nowotarskiemu Pomocy Finansowej (dotacja 
celowa 150.000 zł),

Nr XII/57/07 z 27 czerwca 2007 roku w sprawie udzie-
lenia Powiatowi Nowotarskiemu Pomocy Finansowej 
(dotacja celowa 329.160,50 zł), 

Nr  XXIV178/08 z 30 czerwca 2008 roku w sprawie 
udzielania Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finanso-
wej (dotacja celowa 1.130.000 zł).

Informujemy również, że na chwilę obecną mamy 
przyjęty budżet miasta i gminy Szczawnica, który reali-
zujemy i za który odpowiadamy. 

Żądane słownie kwoty, abyśmy jako miasto i gmina 
dołożyli do budowy mostu na rzece Dunajec, nie są 
jasno sprecyzowane i niezrozumiałe. Roszczenia, co 
do wysokości kwot muszą mieć jasne stwierdzenie Po-
wiatu i w ogóle, jak Powiat rozumie nasz udział w tym 
przedsięwzięciu. Nie rozumiemy również, jak można 
mówić o jakichkolwiek brakujących kwotach, skoro nie 
został jeszcze rozstrzygnięty przetarg na budowę mostu 
w Krościenku, a samo złożenie wniosku wymagało 
wskazania źródeł finansowania i myślimy, że Starostwo 
to zapewniło. 

Informujemy, że jako miasto i gmina też mamy liczne 
potrzeby i realizujemy wiele przedsięwzięć, które wyma-
gają ogromnego, jak na możliwości budżetu Szczawnicy 
wkładu własnego. 

Niemniej jednak, jako Rada Miejska w Szczawnicy je-
steśmy otwarci na współpracę i deklarujemy, że o ile jest 
taka potrzeba, przedstawimy swoje stanowisko w temacie 
możliwości udzielania pomocy  Powiatowi Nowotarskie-
mu na Radzie Powiatu lub na Zarządzie Powiatu.  

Liczymy na zrozumienie, jak i umożliwienie przed-
stawienia swojego stanowiska i dyskusję merytoryczną 
opartą na faktach. 

Burmistrz Miasta i Gminy     Przewodniczący Rady
      Grzegorz Niezgoda            Kazimierz Zachwieja


