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MARZEC 2007

Informacja na temat wyborów 
uzupełniających do Rady Miasta Szczawnica, 
zarządzonych na dzień 18 marca 2007 roku.

Termin i miejsce głosowania.
Wybory uzupełniające odbywają się w związku z wyga-

śnięciem mandatu radnego w Okręgu Wyborczym Nr 2 – ul. 
Szlachtowa. 

Zgodnie z ustawą Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad po-
wiatów i sejmików województw,  wybory zostały zarządzone 
przez Wojewodę Małopolskiego, w terminie przypadającym 
w ciągu trzech miesięcy od daty stwierdzenia przez Radę 
Miasta wygaśnięcia mandatu.

Wybory odbędą się w dniu 18 marca 2007 roku. Lokal wy-
borczy będzie się znajdować tradycyjnie w Szkole Podstawo-
wej Nr 3 – ul. Szlachtowa 37. 

Głosowanie odbędzie się w godzinach od 600 do 2000. Będą 
mogli wziąć w nim udział wszyscy wyborcy – mieszkańcy 
ul. Szlachtowa –  figurujący w spisie wyborców dla Okręgu 
Wyborczego Nr 2. 

Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie 
Miasta w dniach od 5 do   9 marca 2007.

Kandydaci:
W okręgu Wyborczym Nr 2 zostało zarejestrowanych 

dwóch kandydatów na radnego (w kolejności alfabetycznej):
Pan Ludwik Karol Ciesielka zgłoszony przez Komitet Wy-

borczy Wyborców Odnowa Szczawnicy. 
Pan Zbigniew Gołdyn zgłoszony przez Komitet Wyborczy 

Wyborców „Sielska”.
Zasady głosowania: 
Na karcie do głosowania będą się znajdować nazwiska 

dwóch kandydatów i nazwy komitetów wyborczych. Nume-
ry dla list komitetów wyborczych, a tym samym kolejność 

                       Szczawnica,  20 lutego   2007 r.       

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza I ustny nieograniczony 

przetarg na najem na okres 3 lat nieruchomości zabudowanej 
punktem handlowym o powierzchni użytkowej 38 m2, położo-
nej w Szczawnicy przy ul. Głównej wraz z częścią działki ewid. 
zmod. nr 1220/12 o powierzchni 0.0111 ha z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności gospodarczej.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu przed-
miotowej nieruchomości wynosi 954,00 zł brutto.

Wadium wynosi 200,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie 

oświadczenia przez oferenta, iż zapoznał się ze stanem 
technicznym lokalu i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.

Od 14 lutego 2007r. Urząd Miasta w Szczawnicy funkcjonu-
je według nowego Regulaminu Organizacyjnego. Usprawnić 
ma to system obsługi klienta, proces podejmowania decyzji 
oraz skuteczność pozyskiwania funduszy unijnych. Nowymi 
referatami w strukturze Urzędu Miasta są: Referat Rozwoju 
Lokalnego, Infrastruktury Komunalnej i Środków Pomoco-
wych, Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania 
Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Re-
ferat Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Obrony Cywil-
nej. Do pozostałych należą: Referat Finansowo – Budżetowy 
i Podatków oraz Referat Organizacyjno – Administracyjny. 
Uzupełnieniem struktury organizacyjnej są indywidualne 
stanowiska pracy, wynikające w głównej mierze z przepisów 
zawartych w ustawie. Odpowiedzialność za funkcjonowanie 
referatu powierza się Kierownikowi, do którego należy or-
ganizacja pracy całej jednostki. Na stanowisko kierownika 
referatu Rozwoju Lokalnego, Infrastruktury Komunalnej i 
Środków Pomocowych został ogłoszony konkurs, pozostałe 
stanowiska kierownicze obsadzone zostaną z pracowników 
Urzędu Miasta. Więcej informacji na ten temat ukaże się w 
przyszłym numerze biuletynu, po dokonaniu zmian organiza-
cyjnych i personalnych między obecnymi referatami. 

Przetarg odbędzie się w dniu 20.03. 2007 r. o godzinie 9.30 w 
budynku Urzędu Miejskiego w Szczawnicy ul. Szalaya 103.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Szczawnica 
Bank Spółdzielczy Krościenko 

Nr 60 8817 0000 2001 0000 0589 0101 do dnia 15.03. 2007 
r. Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać dowód 
wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg za-
liczone zostanie na poczet czynszu najmu nieruchomości, a w 
przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, 
wadium przepada na rzecz wynajmującego. Wadium wpłacone 
przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po 
zamknięciu przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Zespole Gospodarki Nieru-
chomościami i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta 
Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 12, tel.262222-03.

umieszczenia kandydatów na karcie do głosowania, zostały 
ustalone w drodze losowania, dokonanego przez Miejską Ko-
misję Wyborczą. 

Głosować można na jednego kandydata, stawiając znak „x” 
w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego 
wyborca głosuje. Postawienie znaku „x” w więcej niż jednej 
kratce lub nie postawienie znaku „x” w żadnej kratce powo-
duje nieważność głosu. 
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Uchwały V Sesji Rady Miasta Szczawnica z dnia 12 
lutego 2007r.

 
Uchwała Nr V/20/07

 w sprawie: zaopiniowania obszaru Natury 2000 Dyrek-
tywa Siedliskowa Podkowiec w Szczawnicy.

§ �
1. Opiniuje się negatywnie obszar Natura 2000 Dyrektywa 

Siedliskowa Podkowiec w Szczawnicy. 
2. Uzasadnienie opinii zawiera załącznik do Uchwały.  

§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta 

Szczawnica.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały  Nr V/20/07 
z dnia 12 lutego 2007r

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy o ochronie przyrody Minister 

Środowiska opracowuje projekt listy  obszarów Natura 2000, 
który  wymaga zasięgnięcia opinii właściwych miejscowo 
rad gmin.

Niezłożenie opinii w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
projektu uznaje się za brak uwag.

Obszar Natura 2000 Dyrektywa Siedliskowa Podkowiec 
w Szczawnicy leży na terenie zabudowy mieszkalnej.

Aktem prawnym zobowiązującym do zrównoważonego 
rozwoju miasta, a w wielu przypadkach ograniczającym 
jego rozwój jest także ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym. 
Na straży ochrony przyrody i środowiska stoją ustawy: O 
ochronie przyrody oraz ustawa Prawo ochrony środowiska 
wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. Tym samym 
obowiązujące akty prawne stanowią wystarczające narzędzie 
dla kształtowania polityki zrównoważonego rozwoju miasta 
Szczawnica. 

  Wprowadzenie kolejnej formy ochrony przyrody na 
tym obszarze w sposób znaczący uniemożliwi prowadzenie 
właściwej gospodarki turystycznej i rekreacyjno-sportowej i 
wykluczy realizację związanych z tym inwestycji.

 Szczawnica jest uzdrowiskiem i miejscowością turystyczną 
i tylko w tym kierunku może się rozwijać. Wprowadzenie 
obszaru Natura 2000 Dyrektywa Siedliskowa  Podkowiec w 
Szczawnicy praktycznie wykluczy możliwości rozwoju tej 
miejscowości.

  
Uchwała Nr V/21/07

w sprawie: zaopiniowania obszaru Natury 2000 Dyrek-
tywa Siedliskowa Ostoja Popradzka.

§ �
1. Opiniuje się negatywnie obszar Natura 2000 Dyrektywa 

Siedliskowa Ostoja Popradzka. 
2. Uzasadnienie opinii zawiera załącznik do Uchwały.  

§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta 

Szczawnica.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr V/21/07
z dnia 12 lutego 2007r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy o ochronie przyrody Minister 
Środowiska opracowuje projekt listy  obszarów Natura 2000, 
który wymaga zasięgnięcia opinii właściwych miejscowo 
rad gmin.

Niezłożenie opinii w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
projektu uznaje się za brak uwag.

Obszar Natura 2000 Dyrektywa Siedliskowa Ostoja 
Popradzka leży na terenie Popradzkiego Parku Krajo-
brazowego i zawiera tereny od Średniaka do Białej Wody 
– głównie zalesione.

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego zaplanowano na tym obszarze budowę 
wyciągu narciarskiego Pod Rapą (tereny turystyczno – spor-
towe).

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
oraz w planie zagospodarowania województwa małopol-
skiego planuje się połączenie kolejką torową Szczawnicę 
z Piwniczną, która przebiega w obszarze terenu Ostoi Po-
pradzkiej.

Pozytywne zaopiniowanie obszaru 2000 Dyrektywa Siedli-
skowa Ostoja Popradzka spowoduje zdecydowany konflikt z 
planowanymi inwestycjami miasta na tym terenie.

Obszar Natura 2000 Dyrektywa Siedliskowa Ostoja Po-
pradzka jest już chroniony ze względu na położenie na terenie 
Popradzkiego Parku Krajobrazowego.  

Na tym terenie znajduje się rezerwat Przyrody „Kotelni-
czy”, który w swoim regulaminie zamieszcza różnego rodzaju 
ograniczenia związane z rozwojem gospodarczym a w zasa-
dzie ten rozwój praktycznie wykluczają. Aktem prawnym 
zobowiązującym do zrównoważonego rozwoju miasta, a w 
wielu przypadkach ograniczającym jego rozwój jest także 
ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym. Na straży ochrony 
przyrody i środowiska stoją ustawy: O ochronie przyrody oraz 
ustawa Prawo ochrony środowiska wraz z rozporządzeniami 
wykonawczymi. Tym samym obowiązujące akty prawne 
stanowią wystarczające narzędzie dla kształtowania polityki 
zrównoważonego rozwoju miasta Szczawnica. 

Wprowadzenie kolejnej formy ochrony przyrody na tym 
obszarze w sposób znaczący uniemożliwi prowadzenie wła-
ściwej gospodarki turystycznej i rekreacyjno-sportowej i wy-
kluczy realizację związanych z tym inwestycji. Szczawnica 
jest uzdrowiskiem i miejscowością turystyczną i tylko w tym 
kierunku może się rozwijać. Wprowadzenie obszaru Natura 
2000 Dyrektywa Siedliskowa  Ostoja Popradzka praktycznie 
wykluczy możliwości rozwoju tej miejscowości.

Uchwała Nr V/22/07
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Sa-

morządu Województwa  Małopolskiego.
§  �

Miasto Szczawnica udziela pomocy finansowej w kwocie 
25.000 zł na rzecz Samorządu  Województwa Małopolskiego, 
z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów  utrzymania 
Muzeum Pienińskiego im. Józefa Szalaya w Szczawnicy, w 
roku 2007. 
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§  2
Przeznaczenie i zasady rozliczenia środków przekazanych 

w formie pomocy finansowej, o których mowa w § 1, określi 
odrębna umowa. 

§  3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§  4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr V/23/07
w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miasta 

Szczawnica.
§ �

Ustala się diety w formie miesięcznego ryczałtu za 
udział w posiedzeniach i pracach Rady Miasta Szczawni-
ca, naliczanego procentowo od wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę określanego corocznie w drodze 
rozporządzenia Rady Ministrów, dla:

1) radnych nie pełniących funkcji przewodniczących 
stałych komisji Rady oraz funkcji Przewodniczącego i 
wiceprzewodniczących Rady        – w wysokości 30%,

2) Wiceprzewodniczących Rady     – w wysokości 40%,
3) Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta 
          – w wysokości 50%.

§ 2
1. Ustala się dietę w formie miesięcznego ryczałtu dla 

Przewodniczącego Rady Miasta w wysokości 100% mini-
malnego wynagrodzenia za pracę wymienionego w § 1.

2. Ustalony ryczałt obejmuje wszystkie czynności 
związane z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady 
Miasta.

3. W razie niemożności pełnienia przez Przewodniczą-
cego Rady czynności wymienionych w pkt 2 przez okres 
dłuższy niż miesiąc, ryczałt przysługuje  pełniącemu tę 
funkcję Wiceprzewodniczącemu.

§  3
W przypadku łączenia funkcji, radnemu przysługuje tylko 

jedna, wyższa dieta. 
§ 4

1. Za każdą nieobecność na sesji Rady lub na posiedze-
niu komisji Rady, potrąca się 1/3 wysokości przysługującej 
diety, określonej w § 1 i § 2.

2. Ustalenia ust. 1 nie mają zastosowania w razie nie-
obecności z tytułu delegacji zleconej przez Przewodniczą-
cego Rady. 

3. Radnemu nie potrąca się diety za nieobecność na po-
siedzeniach komisji zwoływanych w czasie sesji, na której 
radny nie jest obecny. 

§  5
W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego lub odwoła-

nia go z pełnionej funkcji, radny zachowuje w tym miesiącu 
prawo do diety proporcjonalnie do czasu trwania mandatu 
lub pełnienia funkcji. 

Ten sam sposób obliczania diety stosuje się w przypadku 
upływu kadencji Rady. 

§ 6
1. Miesięczne diety zryczałtowane i zwrot kosztów 

podróży wypłaca kasa Urzędu Miasta Szczawnica, za 

potwierdzeniem odbioru, do dziesiątego dnia każdego 
miesiąca, następującego po miesiącu, za który przysługują 
te świadczenia.

2. Wypłata miesięcznych zryczałtowanych diet następuje 
na podstawie listy wypłat sporządzanej w oparciu o listy 
obecności, a kosztów podróży służbowych na podstawie 
rozliczenia delegacji. 

3. Nadzór nad prawidłowością sporządzania list spra-
wuje Przewodniczący Rady, który akceptuje sporządzone 
listy wypłat. 

§ 7
Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych, 

na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku 
w sprawie sposobu ustalania  należności z tytułu zwrotu 
kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 
66, poz. 800 z późn. zm.).

§ 8
Traci moc Uchwała Nr 89/XII/99 Rady Miejskiej w 

Szczawnicy z dnia 29 października 1999 roku w sprawie 
zasad, na podstawie których przysługują radnym Rady Miej-
skiej w Szczawnicy, członkom Komisji spoza Rady i człon-
kom Zarządu Miasta diety oraz zwrot kosztów podróży. 

§  9
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 

obowiązującą od 1 lutego 2007 roku.  

Uchwała Nr V/24/07
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących zarzą-

dów osiedli z terenu miasta  Szczawnica.
§ �

Przewodniczącym zarządów osiedli z terenu miasta 
Szczawnica za udział w sesjach Rady Miasta przysługuje 
dieta naliczana procentowo od wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, określanego corocznie w drodze 
rozporządzenia Rady Ministrów. 

§  2
1. Wysokość diety dla osób wymienionych w § 1 wynosi 

6% minimalnego wynagrodzenia za pracę wymienionego 
w § 1.

2. Warunkiem otrzymania diety jest obecność na sesji 
Rady, potwierdzona podpisem na liście obecności. 

3. Diety wypłacane są w kasie Urzędu Miasta do dziesią-
tego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za 
który przysługuje to świadczenie. 

§ 3
Traci moc Uchwała Nr VII/51/2003 Rady Miasta Szczaw-

nica, z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia 
wysokości diet dla przewodniczących zarządów osiedli z 
terenu miasta Szczawnicy. 

§  4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Szczawnica. 
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 
obowiązującą od 1 lutego 2007 roku. 
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                 Uzasadnienia do uchwał:

Uchwała Nr V/22/07 
Miasto wspomaga finansowo Muzeum Pienińskie od 

1998 roku, najpierw na zasadzie porozumienia z Przed-
siębiorstwem „Uzdrowisko Szczawnica” S.A., a od roku 
2005 w formie umowy z Samorządem Województwa Ma-
łopolskiego.

Uchwała Rady Miasta upoważnia Burmistrza do zawarcia 
z Samorządem Województwa umowy na dofinansowanie 
kosztów utrzymania Muzeum w roku 2007. Dofinansowanie 
ze strony miasta stanowi ważną pomoc dla funkcjonowania 
Muzeum. Dopłata na rok 2007, zgodnie z uchwałą, wyniesie 
25.000 zł. 

Uchwała Nr V/23/07
Dotychczas stosowany sposób naliczania diet radnych 

określała Uchwała Rady z  29 października 1999 roku. 
Diety radnych stanowiły wielokrotność diety służbowej i 
przysługiwały radnym za obecność na posiedzeniach sesji 
i komisji.

Za udział w sesji radnemu przysługiwała dieta stanowiąca 
5-krotność diety służbowej (po zmianie wysokości diety 
w styczniu 2007 było to 115,00 zł), za udział w komisji 
2,5-krotność diety służbowej dla członków komisji (57,50 
zł) oraz 5-krotność diety służbowej dla przewodniczącego 
komisji (115,00 zł). Przewodniczący Rady nie otrzymywał 
diet za posiedzenia, lecz zryczałtowaną dietę miesięczną 
zmienianą procentowo przy zmianie kwoty diety służbowej 
(952,43 zł). 

Diety były sumowane za posiedzenia w danym miesiącu. 
Wysokość kwoty otrzymywanej przez radnego tytułem diet 
w danym miesiącu była więc uzależniona od ilości odbytych 
posiedzeń. 

Zmiana systemu naliczania diet została dokonana dla 
jasności i czytelności działań Rady Miasta. Wprowadzony 
nowy system diet radnych umożliwia zaplanowanie w 
budżecie miasta kwoty na diety radnych, która nie będąc 
zależna od liczby odbywanych posiedzeń,  nie będzie ulegać 
zwiększeniu w trakcie roku. Należy zaznaczyć, że kwota 
przyjęta w projekcie budżetu miasta na rok 2007 jest niższa 
od kwoty wykonania za rok 2006. 

Diety ryczałtowe zostały zróżnicowane w swojej wyso-
kości zależnie od funkcji pełnionych przez radnych. Jako 
bazę do naliczenia diety, przyjęto minimalne wynagrodze-
nie za pracę. W przeliczeniu procentowym, wysokość diet 
radnych wyniesie:

- dla radnych nie pełniących funkcji przewodniczących 
komisji oraz funkcji Przewodniczącego i wiceprzewodni-
czących Rady – 280,00 zł (30% minimalnego wynagrodze-
nia),

- dla wiceprzewodniczących Rady – 374,40 zł (40% 
minimalnego wynagrodzenia),

- dla przewodniczących komisji – 468,00 zł (50% mini-
malnego wynagrodzenia),

- dla Przewodniczącego Rady – 936,00 zł (100% mini-
malnego wynagrodzenia). 

Za każdą nieobecność na sesji lub komisji Rady, będzie 

potrącana 1/3 wysokości diety. 

Uchwała Nr V/24/07 
Uchwała stanowi konsekwencję uchwały o dietach rad-

nych. Po wprowadzeniu ryczałtu, konieczne było dostoso-
wanie sposobu naliczania diety, która wcześniej również 
miała odniesienie do „diety służbowej”. 

Do tej pory, dieta przewodniczących zarządów osiedli 
za udział w sesjach Rady Miasta wynosiła  57,50 zł (po 
potrąceniu podatku 46,50 zł). 

Zgodnie z uchwałą Nr V/24/07, będzie wynosić 56,16 zł 
(po potrąceniu podatku 45,16 zł).

Uchwały VI Sesji Rady Miasta Szczawnica 
z dnia 28 lutego 2007r.

Uchwała Nr VI/25/07
w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie wydzielenia 

ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Nowym Targu – Szpitala oraz Poradni 
Specjalistycznych w Rabce Zdroju i przekazanie ich  
Samorządowi Miasta Rabka Zdrój.

§ �
Zaopiniować negatywnie projekt uchwały Rady Powiatu 

Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie 
ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Nowym Targu – Szpitala oraz Poradni 
Specjalistycznych w Rabce Zdroju i przekazanie ich 
Samorządowi Miasta Rabka Zdrój.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr VI/26/07
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia za-

sadniczego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego dla pracowników Miejskiego  Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy oraz określenia  
wartości punktu służącego do obliczania miesięcznych 
stawek wynagrodzenia.

§  �
Ustala się najniższe wynagrodzenia zasadnicze w I kate-

gorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wyna-
grodzenia zasadniczego pracowników MZGK Szczawnica 
w kwocie 600,00 zł.

§  2
Wyraża się zgodę na ustalenie przez pracodawcę wartości 

jednego punktu będącego podstawą wyliczenia miesięcznej 
kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników MZGK 
Szczawnica w wysokości 4,00 zł.

§  3
Skutki podjęcia uchwały nie spowodują zmian w budżecie 

miasta na rok 2007.
§  4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Szczawnica.
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§  5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego   i wchodzi w życie po upły-
wie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od  1 
stycznia 2007 roku. 

Uchwała Nr VI/27/07
w sprawie: wyrażenia zgody na budowę kładki na rzece 

Dunajec.
§  �

1. Akceptuje się zamiar rekonstrukcji kładki turystycznej 
lokalizowanej na przyczółkach tzw. „zerwanego mostu” na 
terenie Szczawnicy Piaski.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do wyrażenia zgody 
na dysponowanie nieruchomością stanowiącą działkę ewid. 
nr 2852 z obrębu 1 m. Szczawnica celem realizacji ww. 
zadania.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr VI/28/07
w sprawie:  zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej 

nr 3 w Szczawnicy z siedzibą ul. Jaworki 13.
§  �

Zamierza się z dniem 31.08.2007 r. zlikwidować trzyklaso-
wą Filię Szkoły Podstawowej Nr 3 w  Szczawnicy z siedzibą 
ul. Jaworki 13.  

§  2
Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do:
1) poinformowania  Małopolskiego Kuratora Oświaty  w 

sprawie planowanej  likwidacji Filii Szkoły  Podstawowej 
Nr 3 w Szczawnicy,

2) poinformowania rodziców uczniów  o planowanej likwi-
dacji  Filii.

§  3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§  4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
      

Uchwała Nr VI/29/07
w sprawie: przedstawienia stanowiska Rady Miasta 

Szczawnica na Zgromadzeniu Wspólników Podhalańskie-
go Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nowym Targu. 

§  �
1. Rada Miasta wnioskuje o opracowanie i wprowadzenie 

indywidualnej taryfy za odprowadzane ścieki dla Szczawnicy.
2. W oparciu o planowane inwestycje I i II etapu, Rada 

wnosi o przedstawienie taryfy za odprowadzane ścieki na 
najbliższe 10 lat. 

3. Rada Miasta wnioskuje o dokonanie zmiany wieloletnie-
go planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, 
w zakresie dotyczącym Szczawnicy:

1) przedstawić planowane inwestycje z dokładnym 
terminem rozpoczęcia i zakończenia prac,

2) wykonując kolektor, wykonać w tym samym czasie 
studnie i przyłącza na całym odcinku budowy kolektora.

§  2
Ponadto, Rada Miasta informuje, że przyjęła założenie, że 

każda nowa inwestycja realizowana na terenie Szczawnicy, 
po jej uzgodnieniu z Radą Miasta może być przedmiotem 
poręczeń, pod warunkiem spełnienia wymogów wskazanych 
w § 1 ust. 1, 2 i 3. 

§  3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Szczawnica.
§  4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienia do uchwał:

Uchwała Nr VI/25/07
Rada Miasta, po wysłuchaniu relacji przedstawiciela 

Starostwa Powiatowego w Nowym Targu pani Cecylii 
Nowak odnośnie programu naprawczego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Targu, 
po przeanalizowaniu opinii Starostwa Powiatowego na 
temat ochrony zdrowia w Powiecie Nowotarskim oraz po 
dyskusji, widzi zasadność wprowadzenia programu napraw-
czego w SP ZOZ Nowy Targ celem poprawienia sytuacji 
finansowej i jakości usług, ale  jest odmiennego zdania w 
temacie sposobu wydzielenia Szpitala w Rabce Zdroju ze 
struktur SP ZOZ Nowy Targ. 

Rada zaopiniowała negatywnie projekt uchwały Rady 
Powiatu, ponieważ uznała, że przy połączeniu Szpitala w 
Rabce ze Szpitalem w Nowym Targu dwa lata temu, Szpital 
z Rabki wniósł dość znaczną kwotę zadłużenia (7 mln zł). 
Tym samym, kiedy dochodzi do wydzielenia, powinien 
mieć naliczoną proporcjonalną kwotę zadłużenia. Samo 
wydzielenie, zdaniem Rady, odbywa się kosztem Szpitala 
w Nowym Targu, gdyż zadłużenie pozostaje w całości 
przy tej jednostce. Zdaniem Rady nie rokuje to dobrego 
funkcjonowania i rozwoju Szpitala w Nowym Targu i 
większe preferencje daje szpitalowi w Rabce, gdyż zostaje 
on całkowicie oddłużony. 

Zdaniem Rady, zasady rynkowe (choć nie powinny być 
brane pod uwagę jeśli chodzi o szpital) dla obydwu jedno-
stek powinny być jednakowe. 

Uchwała Nr VI/26/07
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 sierpnia 

2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników 
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organiza-
cyjnych samorządu terytorialnego, w Miejskim Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej (który jest jednostką organizacyjną 
miasta) powinien obowiązywać regulamin wynagradzania 
uwzględniający najniższe wynagrodzenia zasadnicze oraz 
wartość jednego punktu będącego podstawą wyliczenia 
miesięcznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego. Uchwała 
pozwoli na dostosowanie  regulaminu do obowiązujących 
przepisów. 

Uchwała Nr VI/27/07
Uchwała stanowi odpowiedź na propozycję Wójta Gminy 

Krościenko, dotyczącą rekonstrukcji kładki turystycznej na 
przyczółkach tzw. „zerwanego mostu” na trenie Szczawnicy 
(Piaski).  Uchwała pozwala Burmistrzowi na dysponowanie 
działką ewid. zmod. nr 2852 na cele budowlane, związane 
z realizacją inwestycji jak wyżej. 
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•	 pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami 
budowlano –remontowymi dotyczących obiektów 
sieciowych, kubaturowych, drogowych i  elek-
trycznych,

•	 przygotowywanie i prowadzenie inwestycji w 
mieście.

•	 sprawowanie funkcji  Kierownika Referatu.

4.Wymagane dokumenty: 
•	 życiorys (CV)
•	 list motywacyjny, 
•	 kwestionariusz osobowy, 
•	 dokumenty poświadczające wykształcenie (ko-

pie), 
•	 zaświadczenie o niekaralności. 
•	 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do wykonywania pracy na  stanowi-
sku  Kierownika  Referatu / od Lekarza Medycyny 
Pracy/.

5.Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane  dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 
9 marca 2007r.  osobiście  w Urzędzie Miasta Szczawnica 
w sekretariacie bądź za pośrednictwem poczty na adres: 
Urząd Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103,  w   zamkniętej 
kopercie z dopiskiem : „Nabór  na  stanowisko  pracy -  
Kierownika  Referatu  Rozwoju Lokalnego,  Infrastruktury 
Komunalnej i Środków Pomocowych ”. Dokumenty, które 
wpłyną do tut. Urzędu po wyżej określonym terminie, nie 
będą rozpatrywane. 
       
 6. Informacje dodatkowe.
  Po upływie terminu składania dokumentów, komisja  
rekrutacyjna  niezwłocznie dokona ich oceny, odrzucając 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

           Burmistrz Miasta Szczawnica  ogłasza  nabór   na   
wolne   stanowisko  pracy – Kierownika   Referatu  Roz-
woju   Lokalnego,  Infrastruktury Komunalnej i Środków 
Pomocowych.

1.Wymagania niezbędne: 
•	 wykształcenie  - wyższe o kierunku budowlanym  
•	 ogólna znajomość aktualnych przepisów prawa  

budowlanego  i procesu inwestycyjnego,  Kodeksu  
postępowania administracyjnego, Ustawy o  samo-
rządzie terytorialnym, Statutu Miasta. 

•	 podstawowa znajomość obsługi komputera.
•	 3 letni staż pracy na stanowisku związanym z 

przygotowywaniem procesu inwestycyjnego lub na 
stanowisku związanym z wydawaniem pozwoleń bu-
dowlanych na inwestycje kubaturowe i sieciowe.

2.Wymagania dodatkowe: 
•	 samodzielność i konsekwencja w działaniu 
•	 komunikatywność w mowie i piśmie, 
•	 dokładność, terminowość, 
•	 odporność na stres, 
•	 umiejętność pracy w grupie.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
•	 planowanie, przygotowywanie i prowadzenie in-

westycji komunalnych w mieście,       
•	 opracowywanie ocen i  prognoz społecznego,  go-

spodarczego i przestrzennego rozwoju miasta,
•	 przygotowywanie aplikacji o środki strukturalne,
•	 opracowywanie  programu rozwoju infrastruktury 

technicznej miasta,

Uchwała Nr VI/28/07
Rada Miasta ma świadomość, że decyzja dotycząca  li-

kwidacji Filii jest trudna i budzi niepewność mieszkańców, 
lecz jest konieczna. Analiza ostatnich lat pokazuje, że z roku 
na rok sytuacja ekonomiczna, jak i czynnik demograficzny 
(mała ilość dzieci uczęszczających do szkoły), systema-
tycznie się pogarsza. Wzrastają koszty utrzymania szkoły, 
a maleje ilość uczniów. Prognozy na lata następne, biorąc 
pod uwagę ilość urodzonych dzieci, sytuacji tej placówki 
nie poprawią. Problem spadku narodzin w ostatnich latach 
jest problemem w skali kraju. Samorządy muszą same z 
tym faktem sobie poradzić w temacie szkolnictwa i same 
muszą ponieść koszty utrzymania szkół nierentownych, 
gdyż subwencja oświatowa jest jednakowa dla każdego 
ucznia uczęszczającego do szkoły, niezależnie od sposobu 
organizacji szkolnictwa w danej gminie. 

Skoro subwencja nie wystarcza na pokrycie kosztów 
utrzymania jednego ucznia, różnicę dopłaca samorząd. W 
przypadku Jaworek jest to kwota w granicach 5 tys. zł na 
jednego ucznia, co w skali roku daje łączny koszt 7.916,67 
zł (w porównaniu koszt utrzymania ucznia w SP Nr 1 wynosi 
3.887,71 zł). Przy zamiarze likwidacji, oszczędności (we-
dług przeanalizowanej prezentacji Burmistrza) odliczając 
koszty dowozu dzieci wraz z opiekunem, wyniosą rocznie 
145 tys. zł. Rada uważa, że kwota ta w stosunku do potrzeb 

samych Jaworek jest bardzo znacząca w budżecie i warta 
do zaoszczędzenia.

Sama forma zagospodarowania budynku wraz z terenem, 
według informacji Burmistrza, jest pozostawiona do wy-
łącznej decyzji mieszkańców Jaworek.  

Zamiar likwidacji szkoły nie jest wymierzony w miesz-
kańców Jaworek, ani w samych uczniów. Jest to tylko 
wynikiem wysokich kosztów utrzymania Filii. Mieszkańcy, 
jak i dzieci nie zostaną pozostawieni sami sobie – zostanie 
zorganizowany bezpłatny dowóz dzieci do Szkoły w Szlach-
towej wraz z opiekunem. 

Troską Rady jest również, aby wszystkie dzieci miesz-
kańców Szczawnicy miały dobry dostęp do nauczania i 
możliwość integracji w większych grupach rówieśników, 
tak, by małe grupy uczniów nie czuły się wyizolowane. 

Uchwała Nr VI/29/07
Uchwała precyzuje postulaty Rady, wielokrotnie kiero-

wane do Prezesa PPK, bezpośrednio w trakcie spotkań i 
w formie pisemnej. Ponieważ odpowiedzi, jakie zostały 
skierowane do Rady pozostają nadal nie wystarczające lub 
niepełne, Rada podjęła uchwałę  określającą jej stanowisko. 
Uchwała zostanie przekazana do Podhalańskiego Przedsię-
biorstwa Komunalnego. 
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oferty nie spełniające ustalonych wymagań formalnych. 
Kandydaci, których oferty będą spełniać ustalone wymagania 
formalne zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania 
rekrutacyjnego. Zostaną również powiadomieni o terminie 
testów lub rozmów kwalifikacyjnych odrębnym pismem. 
Lista kandydatów, którzy spełnią wymogi formalne określone 
w ogłoszeniu o naborze będzie umieszczona w BIP-ie na 
tablicach ogłoszeń tut. Urzędu. Wymagane dokumenty: list 
motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokład-
nego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone 
klauzulą:  wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2002r. Nr 101, póz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 
22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 
2001r   Nr 142, póz. 1593 z późn.zm.) oraz własnoręcznym 
podpisem.

Burmistrz  Miasta  Grzegorz Niezgoda
Szczawnica, dnia 15 lutego 2007

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

           Burmistrz Miasta Szczawnica  ogłasza  nabór   na   
wolne   stanowisko   pracy –inspektora  w Referacie   Roz-
woju   Lokalnego,  Infrastruktury   Komunalnej   i   Środków   
Pomocowych.

1.Wymagania niezbędne: 
• wykształcenie  -  wyższe preferowane ekonomiczne 

lub budowlane 
• ogólna znajomość aktualnych przepisów dot. fundu-

szy pomocowych,  Kodeksu  postępowania   admini-
stracyjnego, Ustawy o  samorządzie terytorialnym, 
Statutu Miasta. 

• podstawowa znajomość obsługi komputera
• znajomość języka angielskiego 
• doświadczenie w zakresie sporządzania wniosków  

o środki  unijne.

2.Wymagania dodatkowe: 
• samodzielność i konsekwencja w działaniu 
• komunikatywność w mowie i piśmie, 
• dokładność, terminowość, 
• odporność na stres, 
• umiejętność pracy w grupie.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
• planowanie, przygotowywanie   zadań   pod  kątem  

możliwości pozyskiwania środków unijnych,
• przygotowywanie  aplikacji  o środki  unijne,
• umieszczanie  informacji o  programach pomoco-

wych  na stronie internetowej,
• rozliczanie  przyznanych  środków  pomocowych,

4.Wymagane dokumenty: 
• życiorys (CV)
• list motywacyjny, 
• kwestionariusz osobowy, 
• dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie), 
• zaświadczenie  o  niekaralności. 

• zaświadczenie  lekarskie o  braku przeciwwskazań  
zdrowotnych  do  wykonywania  

pracy na stanowisku inspektora /od Lekarza Medycyny 
Pracy/ 

5.Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane  dokumenty   należy  złożyć  w terminie do dnia  
13 marca 2007 r   osobiście w Urzędzie Miasta Szczawnica  
w  sekretariacie  bądź  za  pośrednictwem  poczty na   adres : 
Urząd   Miasta   Szczawnica  ul. Szalaya 103,  w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem : „Nabór na stanowisko pracy - in-
spektora  w  Referacie Rozwoju Lokalnego,  Infrastruktury 
Komunalnej  i Środków Pomocowych ”. Dokumenty, które 
wpłyną do tut. Urzędu po wyżej określonym terminie, nie 
będą  rozpatrywane. 
       
 6. Informacje dodatkowe.
  Po upływie terminu składania dokumentów, komisja  re-
krutacyjna  niezwłocznie dokona ich oceny, odrzucając  
oferty  nie spełniające ustalonych wymagań formalnych. 
Kandydaci, których oferty będą spełniać ustalone wymagania 
formalne zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania 
rekrutacyjnego. Zostaną również powiadomieni o terminie 
testów lub rozmów kwalifikacyjnych  odrębnym  pismem. 
Lista  kandydatów, którzy spełnią wymogi  formalne okre-
ślone w ogłoszeniu o naborze będzie umieszczona w BIP-ie  
na  tablicach ogłoszeń tut. Urzędu. Wymagane dokumenty:  
list  motywacyjny, ze szczegółowym CV (uwzgledniającym 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawar-
tych w ofercie pracy  dla  potrzeb niezbędnych  do  realizacji  
procesu  rekrutacji  zgodnie  z  ustawą  z  dnia 29  sierpnia 
1997r. o ochronie  danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 
101, póz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. 
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r   Nr 142, 
póz. 1593 z późn. zm.) oraz własnoręcznym podpisem. 

Burmistrz Miasta Grzegorz Niezgoda
Szczawnica, dnia 19 lutego 2007 r. 

                                 Szczawnica, 02.03.2007 r.

Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, że na tablicach 

ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Szczawnica przy ul. 

Szalaya 103 w terminie od 02.03.2007r. do 23.03.2007 wy-

wieszono wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta 

Szczawnica przeznaczonych do :

I.dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 roku na 

rzecz wnioskodawcy:

1. działek ewid. nr  90/1 i 81  o powierzchni 2.1233 ha po-

łożonej w obrębie Czarna Woda m. Szczawnicy z przezna-

czeniem na uprawy rolne,

2. działek ewid. nr  182 i 219 o powierzchni 0.4179 ha z  

obręb u Jaworki, z przeznaczeniem pod uprawy rolne, 

II. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat 

1. działek ewid. nr 614/9 i 613/3 o powierzchni 0.1443 ha z 

obrębu Szlachtowa zabudowanych budynkiem mieszkalnym 

stanowiącym własność osób fizycznych.
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Spotkanie 
z przedstawicielami 
miasta Perleberg

W okresie od 2 do 9 lutego br. na 
terenie miasta Szczawnica przebywała, 
w charakterze turystów, grupa mieszkań-
ców z niemieckiego miasta partnerskiego 
Perleberg. Mimo prywatnego charakteru 
pobytu, przedstawiciele miasta bliźnia-
czego zaprosili nowo wybrane władze 
samorządowe na czele z Burmistrzem 
Miasta – Grzegorzem Niezgodą, na uro-
czystą kolację. Spotkanie, które odbyło 
się dnia 7 lutego 2007 r. w Zajeździe 
“Czarda” było doskonałą okazją do wza-
jemnego poznania się i podjęcia rozmów 
na temat dalszej współpracy pomiędzy 
naszymi miastami.

Przypomnijmy, iż deklaracja współ-
pracy pomiędzy Szczawnicą a niemiec-
kim Perlebergiem podpisana została w 
Perlebergu dnia 16 sierpnia 2001 r. a w 
Szczawnicy 19 lipca 2002 r.

A.Sz

PERLEBERG  (Niemcy) - małe 
malownicze miasteczko położone w 
Brandenburgii. W roku 1239 miasto 
otrzymało prawa miejskie a od roku 
1300 jest stolicą powiatu Prignitz. 
Miasto liczy 14,5 tys. mieszkańców. 
Ludzie zatrudnieni są w większości 
w urzędach oraz w małych firmach 
handlowych. Perleberg położone jest 
jakby na trzech małych wysepkach 
rzeki Stepenitz. Jest punktem skrzyżo-
wania ważnych dróg Berlin - Hamburg 
oraz Wittenberge - Pritzwalk. Miasto 
o charakterze turystycznym, otoczone 
dużą powierzchnią lasów. Bogate w 
tereny podlegające ochronie przyro-
dy; parki, rezerwaty. Posiada liczne 
dobrze zachowane zabytki historyczne. 
Jest miastem, które nie ucierpiało 
podczas II wojny światowej. Naj-
ciekawszym miejscem gdzie historia 
tego miasteczka została najbardziej 
skupiona i zachowana to Duży Rynek 
i Plac Kościelny. Do najważniejszych 
zabytków należą: Ratusz miasta z 
1347r, Kościół Św. Jakuba 1294 r., 
najstarszy i największy mieszkaniec 

miasta „Roland” to figura, która jest 
zbudowana z kamienia piaskowego 
prawdopodobnie w 1546 r. i znajduje 
się na Dużym Rynku. Figura to symbol 
miasta, które posiadało własne prawa, 
własny sąd, to symbol sprawiedliwo-
ści. W 1300 roku miasto otoczone było 
murem obronnym z trzema bramami 
wjazdowymi. Dziś można tylko zoba-
czyć zachowane resztki tegoż muru. W 
przeszłości miasto pełniło ważną rolę 
na szlaku handlowym. W mieście za-
chowały się do dziś zabytkowe miesz-
czańskie kamieniczki. W Perlebergu 
jest dobrze rozwinięta infrastruktura 
miejska a także sportowa - liczne ba-
seny, boiska sportowe, korty tenisowe, 
trasy do wędrówek pieszych. Bardzo 
modne jest uprawianie wędkarstwa. 
W mieście funkcjonuje ogród ZOO, 
położony na terenie olbrzymiego par-
ku. Perleberg znany jest również jako 
miasto kultury, przyciągające rzesze 
turystów z całej Brandenburgii z uwa-
gi na liczne imprezy kulturalne. 
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“Ja tam u was byłem – pilnujcie mi tych 
szlaków” - Szlaki Papieskie w Pieninach
 

“Ja tam u was byłem – pilnujcie mi tych szlaków” - słowa Jana 
Pawła II wypowiedziane na lotnisku w Nowym Targu podczas 
pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, która się odbyła w czerwcu 
1979 roku na lotnisku w Nowym Targu 

W dniu 31 stycznia 2007 r. w sali konferencyjnej Ośrodka 
Wypoczynkowo-Szkoleniowego “Nawigator” w Szczawnicy 
odbyło się spotkanie w sprawie wyznaczenia w rejonie Pienin 
Szlaków Papieskich przypominających o miejscach, przez  
które nasz Wielki Rodak – Jan Paweł II wędrował najpierw jako 
ksiądz, potem biskup i kardynał oraz które odwiedzał przede 
wszystkim jako papież.

Spotkanie, zainicjowane zostało przez szczawniczanina Stefa-
na Majerczaka - byłego prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji 
Krakowskiej oraz Burmistrza Miasta Szczawnica – Grzegorza 
Niezgodę.

W spotkaniu, którego gościem honorowym była Pani Urszula 
Własiuk – Prezes Fundacji Szlaki Papieskie z Krakowa, uczest-
niczyli ponadto Wójt Gminy Krościenko – Stanisław Gawęda, 
prezes Stowarzyszenia Flisaków - Jan Sienkiewicz, księża 
- Franciszek Bondek i Józef Włodarczyk, przedstawiciele służb 
ochrony przyrody /Pienińskiego Parku Narodowego, Popradz-
kiego Parku Krajobrazowego/, członkowie Rady Miasta, na czele 
z przewodniczącym Kazimierzem Zachwieją, przedstawiciele 
Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan, Wspólnoty Leśno 
- Gruntowej, dyrektorzy placówek oświatowych działających na 
terenie miasta, Nadleśniczy Nadleśnictwa Krościenko oraz Prezes 
Oddziału Pienińskiego PTTK.

Burmistrz Miasta – Grzegorz Niezgoda powitał przybyłych go-

ści oraz podziękował 
im za okazane zainte-
resowanie tematyką 
spotkania.

Następnie Prezes 
Fundacji Szlaki Pa-
pieskie, która powsta-
ła w 25 rocznicę pon-
tyfikatu Jana Pawła 
II i 50 rocznice Jego 
wędrówki wzniesie-
niami wokół Mszany 
Dolnej, szczegółowo przedstawiła idę wyznaczania Szlaków 
Papieskich biegnących ścieżkami, które przed laty przemierzał 
Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II.

Urszula Własiuk zaproponowała władzom samorządowym 
i organizacjom pozarządowym utworzenie nowych Szlaków 
Papieskich - pieszego z Przehyby wzdłuż potoku Sielskiego do 
Szlachtowej i wodnego biegnącego przełomem Dunajca. 

Częścią opisową związaną z utworzeniem nowych szlaków 
zajęłaby się Fundacja Szlaki Papieskie, natomiast samorządy 
Szczawnicy i Krościenka, a także instytucje i organizacje dzia-
łające w zakresie upowszechniania kultury i turystyki w rejonie, 
miałyby zająć się odpowiednio sfinansowaniem wykonania tablic 
informacyjnych, oznakowaniem /zgodnie z obowiązującymi zasa-
dami/ szlaków oraz przygotowaniem uroczystości ich otwarcia. 

Mając na względzie charakter oraz tematykę spotkania, z pew-
nością jeszcze niejednokrotnie przedstawiciel instytucji i organiza-
cji działających na terenie Pienin, spotkają się w kwestii rozeznania 
możliwości oraz uzgodnienia poszczególnych działań zmierzają-
cych do zaistnienia Szlaków Papieskich na tym terenie.
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fot. S. Zachwieja


