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Symbolicznym przecięciem wstęgi oraz poświęceniem pomieszczeń 
w nowo wybudowanej części szczawnickiego magistratu, oficjalnie 
zainaugurowano działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w nowej siedzibie. 

W uroczystości, zorganizowanej w minioną środę - 22 kwietnia br., oprócz 
radnych Rady Miejskiej, przedstawicieli organizacji pozarządowych funkcjonują-
cych na terenie miasta i instytucji współpracujących ze szczawnicki samorządem, 
uczestniczyli pracownicy Urzędu, kierownicy jednostek organizacyjnych, wójtowie 
z sąsiednich gmin: Stanisław Jurkowski - wójt Gminy Ochotnica Dolna, Rafał Jandura 
- wicewójt Gminy Czorsztyn, a także przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Nowym 
Targu Bogusław Waksmundzki - członek zarządu, proboszcz szczawnickiej parafii - 
ks. dr Tomasz Kudroń oraz wykonawca inwestycji i przedstawiciele mediów.

Po oficjalnym powitaniu przybyłych na uroczystość gości aktu przecięcia sym-
bolicznej wstęgi dokonali Burmistrz Szczawnicy - Grzegorz Niezgoda, proboszcz 
- ks. Tomasz Kudroń, Przewodniczący Rady Miejskiej - Kazimierz Zachwieja, wyko-
nawca inwestycji - Robert Szczepaniak oraz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Szczawnicy - Lidia Misztal. 

Następnie ks. proboszcz odmówił modlitwę oraz poświęcił nowo wybudowane po-
mieszczenia, a wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni do ich zwiedzenia.  

Kolejna część spotkania odbyła się w powstałej w ramach inwestycji - sali kon-
ferencyjnej, gdzie zaprezentowany został zebranym materiał filmowy będący pod-
sumowaniem realizacji projektu pn. „Poprawa warunków działalności MGOPS w 
Szczawnicy poprzez rozbudowę istniejącego budynku przy ul. Szalaya w Szczawnicy” 

W dalszej części programu Burmistrz - Grzegorz Niezgoda przybliżył w swoim 
wystąpieniu genezę rozbudowy siedziby szczawnickiego magistratu.

„Projekt techniczny rozbudowy siedziby urzędu pochodzi z lat 2002-2004 i 
został zlecony przez ówczesnego burmistrza Romana Trojnarskiego. Pierwotna 
wersja dokumentu została w niewielkim stopniu skorygowana przez władze samo-
rządowe kadencji 2006-2010, a dokonane zmiany pozwoliły na zaadoptowanie 
opracowanych dokumentów do aktualnej wówczas sytuacji i zamysłu rozbudowa-
nia obiektu o pomieszczenia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt 
dot. poprawy warunków działalności MGOPS, złożony został do dofinansowania w 
2009 roku niemniej jednak  po przeprowadzonej ocenie formalnej i merytorycznej 
znalazł się na liście rezerwowej. Dopiero rok 2014 przyniósł zasadnicze zmiany 
- projekt został zakwalifikowany do dofinansowania i tym samym do realizacji”.

Burmistrz podkreślił ponadto, iż rozbudowa siedziby urzędu miasta podobnie 
jak wszelkiego rodzaju inwestycje wpływające na poprawę komfortu pracy urzęd-
ników są trudno akceptowane społecznie, dlatego wyłącznie pozyskanie dotacji 
w wysokości 70%  całkowitych kosztów realizacji zadania umożliwiło wykonanie, 
planowanej od wielu lat, inwestycji. 

W dalszej części swojej wypowiedzi Burmistrz m.in. podziękował wykonawcy 
inwestycji, za sprawną realizację zadania oraz za podjęte wszelkie kroki, aby pro-
wadzona inwestycja nie stanowiła utrudnienia zarówno dla pracowników jak i dla 
interesantów korzystających z obiektu w okresie prac budowlanych. 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Lidia Misztal przy-
pomniała w swoim wystąpieniu, iż w historii dotychczasowej działalności ośrodek 
kilkakrotnie zmieniał swoją siedzibę. Ponadto przyznała, iż z niedowierzaniem 
podchodziła do tematu zaistnienia planowanej od wielu lat inwestycji, która obec-
nie została pomyślnie zakończona. 

W imieniu Zarządu Powiatu Nowotarskiego - Bogusław Waksmundzki złożył 
serdeczne gratulacje w związku z oddaniem do użytku nowo wybudowanej części 
urzędu. Odnosząc się do ubiegłorocznej zmiany siedziby przez nowotarskie sta-
rostwo, Bogusław Waksmundzki podkreślił, że z perspektywy czasu interesanci - 
mieszkańcy docenią możliwość załatwienia różnych spraw urzędowych w jednym 
miejscu, co bez wątpienia przełoży się na poprawę wizerunku lokalnej admini-
stracji. 

Oprawę artystyczną uroczystości przygotowała kapela Białopotocanie oraz gru-
pa wokalna działająca przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. F. Chopina filia 
w Szczawnicy pod kierownictwem Ewy Zachwiei.

Uroczystość prowadził dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury – Piotr Gąsienica, 
Należy przypomnieć, iż zadanie pn. „Poprawa warunków działalności MGOPS w 

Szczawnicy poprzez rozbudowę istniejącego budynku przy ul. Szalaya w Szczawni-
cy” realizowane było w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2007 - 2013 (działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w 
tym socjalnego i zdrowotnego).

Prace budowlane przy rozbudowie siedziby urzędu rozpoczęły się w kwietniu 
ubiegłego roku, a ich wykonawcą została wyłoniona w drodze postępowania prze-
targowego firma Zakład Produkcji Usług Wielobranżowych i Handlu Robert Szcze-
paniak ze Szczawnicy. 

Zadanie obejmowało rozbudowę istniejącego magistratu o pomieszczenia dla 
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także o pomieszczenia sanitar-
ne, biurowe oraz techniczno – magazynowe, jak również przystosowanie budynku 
dla osób niepełnosprawnych. Główne wejście do budynku wraz z podjazdem dla 
osób niepełnosprawnych zlokalizowane zostało od ul. Św. Krzyża.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w nowej siedzibie
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Aktualnie nadajnik na górze Jarmuta emi-
tuje programy multipleksu trzeciego (MUX-
3) czyli programy telewizji publicznej. 
Oferta programowa obejmuje 8 programów: 
TVP 1 HD, TVP 2 HD, TVP Historia, TVP 
Info, TVP Kultura, TVP Regionalna, TVP 
Rozrywka oraz TVP Polonia.

„Mieszkańcy Szczawnicy niejednokrotnie sygnalizowali 
konieczność interweniowania w sprawie umożliwienia od-
bioru większej liczby programów telewizyjnych m.in. Polsat, 
TVN czy też Telewizji Trwam. Działania władz samorządo-
wych wsparte zostały przez część organizacji pozarządo-
wych, (przyp. red. Akcja Katolicka Oddział w Szczawnicy, 
Pieniński Oddział Związku Podhalan oraz Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Szczawnicy „EKO Szczawnica”), które z 
własnej inicjatywy wystąpiły zarówno do Telewizji Polskiej, 
TVN jak i do Polsatu z prośbą o uruchomienie dodatkowych 
stacji doświetlających (typu gapfiller lub przemiennik), któ-
re umożliwią odbiór programów z MUX-1 i MUX-2” mówi 
Kazimierz Zachwieja, który osobiście zaangażował się w 
rozwiązanie problemu dostępności dodatkowych progra-
mów telewizji naziemnej dla Szczawnicy.

W odpowiedzi na korespondencję Prezes Zarządu TVP - 
Juliusz Braun poinformował w swoim piśmie, iż „(…) uru-
chomienie w multipleksie MUX-1 dodatkowych stacji do-
świetlających, analogicznych do uruchomionych w ramach 
MUX-3, wymaga wspólnej zgody i partycypacji w kosztach 
przez wszystkich nadawców współużytkujących MUX-1 (Te-
lewizja Polska S.A., ESKA TV S.A., STAVKA sp. z o.o., Le-
mon Records sp. z o.o., ATM Grupa S.A., Fundacja LUX 
VERITATIS, Stopklatka S.A.”. Prezes 
podkreślił ponadto, że w multipleksie 
MUX-1 TVP nadaje tylko jeden pro-
gram tj. TVP ABC.

Z kolei w piśmie skierowanym 
przez Prezesa Zarządu Telewizji Pol-
sat sp. z o.o. – Mirosława Błaszczyka, 
możemy przeczytać: „(…) Podmio-
tem odpowiedzialnym za rozprowa-
dzanie sygnału telewizyjnego jest ope-
rator multipleksu MUX-2 Emitel S.A. 
Rozbudowa nadajników przez nadaw-
ców wykraczałaby poza ich ustawowe 
obowiązki i wymagałaby zgody oraz 
uzasadnionych ekonomicznie nakła-
dów finansowych ze strony wszyst-
kich nadawców, których programy 
składają się na MUX-2. Wydaje się to 
być trudne do osiągnięcia.” Ponadto 
Prezes Zarządu zasugerował, iż naj-

prostszym i najszybszym rozwiązaniem byłoby zapewnienie 
„doświetlenia” obszaru Szczawnicy przez władze lokalne 
we współpracy z EmiTelem.

„Z informacji uzyskanych od przedstawiciela spółki Emi-
Tel wynika, iż przeprowadzona analiza planowania radio-
wego jak i pomiarów w terenie jednoznacznie wskazuje, iż 
poziom sygnałów MUX-1 i MUX -2 na wieży TSR Szczawni-
ca - Jarmuta jest zbyt mały, aby można było uruchomić emi-
sję doświetlającą typu gapfiller lub przemiennik” informuje 
Kazimierz Zachwieja – Przewodniczący Rady.

„Uzyskane dotychczas odpowiedzi i informacje wskazują, 
iż na chwilę obecną nie ma możliwości technicznych, które 
umożliwiłyby odbiór dodatkowych programów telewizyj-
nych z pozostałych multipleksów. Niemniej jednak o ile za-
istnieją jakiekolwiek szanse na zwiększenie obecnej oferty 
programowej, władze samorządowe podejmą odpowiednie 
działania by mieszkańcy Szczawnicy oraz odwiedzający ją 
licznie turyści i kuracjusze mogli korzystać z oferty jaka 
dostępna jest chociażby dla nadajnika Szczawnica „Góra 
Przehyba” dodaje Burmistrz – Grzegorz Niezgoda.

Należy przypomnieć, iż przyjęta końcem 2012 roku przez 
radnych Rady Miejskiej rezolucja w zakresie dostosowania, 
przekaźnika telewizyjnego na górze Jarmuta do nadawania 
sygnału cyfrowego, skierowana do Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, a 
także do parlamentarzystów, senatorów oraz do prasy o za-
sięgu regionalnym i ogólnopolskim przyniosła oczekiwane 
rezultaty.

Uruchomienie dodatkowej emisji na górze Jarmuta nastą-
piło w dniu wyłączenia naziemnej telewizji analogowej dla 
obszaru wykorzystania częstotliwości Szczawnica, czyli w 
dniu 22 kwietnia 2013 r. i tym samym sprawiło, że pieniński 
kurort nie pozostał „biała plamą” na mapie cyfryzacji kraju.

O naziemnej telewizji cyfrowej raz jeszcze
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                Szczawnica, 04 maja  2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że na ta-
blicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica 
przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawni-
ca.pl w terminie od 04 maja 2015 r. do 21 maja 2015  wywieszo-
no wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy 
Szczawnica przeznaczonej do :

1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
- część działki ewid. nr 1467/10 o powierzchni 38m2 położonej 

w Szczawnicy przy ul. Zdrojowej z przeznaczeniem na prowadze-
nie działalności gospodarczej na okres 3 lat

-  działki ewid. nr 1220/14 i 1220/18 o powierzchni 115 m2 
położonych w Szczawnicy przy ul. Głównej z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności gospodarczej w obiekcie Gawra na 
okres 3 lat

-  działka ewid. nr 708/20 o powierzchni 173 m2 położona w 
Szczawnicy przy ul. Nad Grajcarkiem z przeznaczeniem na plac 
zabaw na okres 3 lat

- część działki ewid. nr 1064/1 o powierzchni 46 m2 położonej 
w Szczawnicy przy ul. Głównej z przeznaczeniem na posadowie-
nie garażu tymczasowego oraz komórki gospodarczej na okres 3 
lat

- część działki ewid. nr 39/2 o powierzchni 87830m2 położonej 
w Szlachtowej z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

- część działki ewid. nr 252 o powierzchni 2400 m2 położonej w 
Jaworkach przy ul. Biała Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze 
na okres 3 lat 

2. najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego :
- lokal użytkowy w Szczawnicy przy ul. Zdrojowej 2 o po-

wierzchni 20,56 m2

„Pierwszy Dzwonek 2015”

Ogłoszenie dla rodzin 3+
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Szczawnicy informuje mieszkań-
ców o możliwości uzyskania wsparcia przez 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 
oraz szkół ponadgimnazjalnych z rodzin 
wielodzietnych, wychowujących przynaj-
mniej 3 dzieci. Udzielone wsparcie prze-
znaczone będzie na finansowanie zakupu 
artykułów edukacyjnych oraz pomocy dy-
daktycznych w szczególności podręczników 
wymaganych według programu szkoły pod-
stawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgim-
nazjalnej.

Wszystkie osoby zainteresowane proszę o  
pilny kontakt z ośrodkiem,  osobisty w no-
wej siedzibie ul: Szalaya  103 ( I piętro ) lub 
telefoniczny nr: 18 2621066

kierownik MGOPS w Szczawnicy
Lidia Misztal

Miasto i Gmina Szczawnica przystąpiło do realizacji Systemu 
Informacji Przestrzennej, który zapewni łatwy dostęp do zbiorów 
danych przestrzennych, m. in. dla dokumentów planistycznych 
oraz usług z nimi związanych, w tym wyszukiwania, przeglądania 
i pobierania.

Internetowy portal mapowy przeznaczony będzie do publiko-
wania części graficznych i opisowych studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów zagospo-
darowania przestrzennego, numeracji porządkowej, form ochrony 
przyrody, występujących na terenie Miasta i Gminy Szczawnica 
oraz innych informacji przestrzennych.

Jego podstawowym celem będzie ułatwienie dostępu do 
przedmiotowych dokumentów, wygodnego przeglądania ich za-
wartości przez mieszkańców i potencjalnych inwestorów oraz lo-
kalizowania wybranego fragmentu planu, studium na podstawie 
numerów działek ewidencyjnych.

W ramach zadania zostanie wykonana również Interaktywna 
Mapa Turystyczna Gminy Szczawnica, która będzie posiadać 
QR Code, umożliwiający „wczytanie” mapy na urządzeniach 
mobilnych.

Mapa będzie zawierać warstwy tematyczne m. in. szlaki tu-
rystyczne, rowerowe, konne, ścieżki pieszo-rowerowe, prome-
nada spacerowa, szlaki Papieskie, trasy nordic walking, a także 
lokalizację i opis obiektów użyteczności publicznej, komunikacji 
zbiorowej, kultu religijnego, bazy noclegowej oraz atrakcji tury-
stycznych.

Mapa umożliwiać będzie wyszukiwanie obiektów i prze-

glądanie ich atrybutów, generowanie poglądowych wydruków a 
także pomiar odległości pomiędzy punktami zlokalizowanymi na 
mapie.

 Zawarte w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta i Gmi-
ny Szczawnica informacje oraz generowane z niego wydruki nie 
będą stanowić dokumentów w postępowaniach administracyjnych 
i innych. Będą one miały wyłącznie charakter poglądowy i będą 
mogły być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej iden-
tyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i 
budynków oraz obiektów pozostałych baz danych”              

mówi Burmistrz Grzegorz Niezgoda.

Systemu Informacji Przestrzennej
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W dniach 10, 16 i 17 kwietnia br, odbyły się zebra-
nia wyborcze Osiedli Szczawnica Centrum, Wyżna i 
Niżna, podczas których, mieszkańcy dokonali wybo-
rów władz osiedli na nową kadencję – trzyosobowych 
zarządów i ich przewodniczących.  

Wszystkie trzy zebrania, zostały zwołane w II ter-
minie, po nie dojściu do skutku pierwszych zebrań, co 
było spowodowane niską frekwencją.

Dla ważności zebrań wyborczych odbywających się 
w II terminie, zgodnie ze statutami osiedli, była wy-
magana obecność co najmniej 15 mieszkańców upraw-
nionych do głosowania. Wybory, zgodnie ze statutami 
osiedli, zostały przeprowadzone w sposób tajny, przy 
pomocy kart do głosowania, w oddzielnych głosowa-
niach w wyborach przewodniczących osiedli i zarzą-
dów. Nad prawidłowością głosowania, czuwały wybra-
ne spośród nie kandydujących uczestników zebrania 
komisje skrutacyjne, które także obliczyły wyniki gło-
sowań.

Porządek obrad zebrań wyborczych przewidywał 
również, przed głosowaniami, przedstawienie spra-
wozdań z kadencji przez dotychczasowych przewodni-
czących zarządów osiedli. 

Zebrania wyborcze osiedli były również okazją do 
przedstawienia mieszkańcom przez Burmistrza prezen-
tacji multimedialnej, obrazującej realizację inwestycji i 
inne działania samorządu, od początku bieżącej kaden-
cji. Wystąpienie Burmistrza spotkało się z zaintereso-
waniem mieszkańców, którzy, zwłaszcza w Szczawni-
cy Niżnej, zadawali szereg pytań, dotyczących głównie 
realizowanych i potrzebnych inwestycji na terenie 
osiedla. 

Na Zebranie Wyborcze Osiedla Szczawnica Cen-
trum, które odbyło się 10 kwietnia o godzinie 1900 w 

Szkole Podstawowej Nr 1, przybyło 39 mieszkańców. 
Spośród mieszkańców, których zebrani zgłosili jako 

kandydatów na Przewodniczącego zarządu osiedla, 
zgodę na kandydowanie wyraziła jedynie pani Urszula 
Pałka, pełniąca tę funkcję w ubiegłej kadencji.

W głosowaniu tajnym, za jej kandydaturą zostało od-
danych 38 głosów, wobec czego, pani Urszula Pałka 
została wybrana na Przewodniczącą Zarządu Osiedla. 

Na dwa pozostałe miejsca w Zarządzie Osiedla, zo-
stało zgłoszonych czterech kandydatów:

pan Tomasz Hamerski
pan Witold Majerczak
pan Grzegorz Węglarz
pan Mateusz Zachwieja
W głosowaniu, największą liczbę głosów otrzymali 

pan Tomasz Hamerski i pan Mateusz Zachwieja, któ-
rzy tym samym zostali wybrani na członków Zarządu 
Osiedla. 

W dniu 16 kwietnia, o godzinie 1800, w remizie OSP 
przy ul. Szalaya, odbyło się Zebranie Wyborcze Osie-

Wyniki zebrań wyborczych
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Uchwały podjęte na VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej,  
w dniu 30 kwietnia 2015 roku: 

Nr VIII/42/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta 

i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym,

Nr VIII/43/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta 

i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym,

Nr VIII/44/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/60/07  z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przystą-

pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica dla obrębu 

ewidencyjnego Jaworki,

Nr VIII/45/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego Szczawnica, Szczawnica, przyjętego Uchwałą Nr 146/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 16 

października 2000 r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 104, Poz.950),

Nr VIII/46/2015 w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy na rok 2015, 

Nr VIII/47/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica. 

Nr VIII/48/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi nr 1/2015 na działalność Burmistrza Miasta i Gminy.

dla Szczawnica Wyżna. W zebraniu wzięło udział 67 
mieszkańców Osiedla. 

O funkcję Przewodniczącego Zarządu osiedla ubie-
gało się czterech kandydatów:

pani Agnieszka Ciesielka,
pan Stanisław Ciesielka,
pan Stanisław Mlak,
pan Paweł Pluta (pełniący funkcję Przewodniczące-

go w minionej kadencji).
Zdecydowaną większością głosów – 45, wybory wy-

grał pan Paweł Pluta, który funkcję Przewodniczącego 
Zarządu Osiedla będzie pełnił kolejną kadencję. 

W wyborach dwóch członków Zarządu Osiedla, 
mieszkańcy zgłosili czterech kandydatów:

panią Agnieszkę Ciesielkę
pana Józefa Ciesielkę
pana Franciszka Szczepaniaka
pana Tomasza Węglarza

W wyniku tajnego głosowania dokonanego przez 
obecnych na zebraniu mieszkańców, największą liczbę 
głosów uzyskali pan Franciszek Szczepaniak i pan To-
masz Węglarz, którzy weszli do Zarządu Osiedla. 

Ostatnie z osiedlowych zebrań wyborczych, dla 
Osiedla Szczawnica Niżna, odbyło się 17 kwietnia br, 
o godzinie 1900 w Gimnazjum Publicznym. 

Spośród kandydatów zgłoszonych przez mieszkań-
ców, zgodę na kandydowanie w wyborach Przewod-
niczącego Zarządu Osiedla, wyrazili pani Monika 
Mastalska i pan Kazimierz Salamon – dotychczasowy 
Przewodniczący Zarządu. 

W wyborach zwyciężył pan Kazimierz Salamon, 
uzyskując 19 głosów.

W wyborach członków Zarządu Osiedla, kandydo-
wali:

pan Wojciech Klimek,
pani Monika Mastalska, 
pani Ewa Pawlik,
pan Henryk Salamon,
pan Henryk Weglarz.
Największą liczbę głosów uzyskali pan Wojciech 

Klimek i pani Monika Mastalska, którzy tym samym 
zostali wybrani na członków Zarządu Osiedla. 

Godny podkreślenia jest fakt wyboru na kolejną ka-
dencję, we wszystkich trzech osiedlach, dotychczaso-
wych przewodniczących zarządów. Zaufanie, jakim 
ponownie obdarzyli ich mieszkańcy, jest najlepszym 
podsumowaniem ich dotychczasowej pracy i zasługuje 
na szczególne gratulacje.
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BURMISTRZ MIASTA i GMINY 
SZCZAWNICA 

ogłasza konkurs na stanowisko: 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Szlachtowej
Do konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Pod-

stawowej im. Jana Pawła II w Szlachtowej ul. Jana 
Pawła II 25, mogą przystąpić nauczyciele, którzy speł-
niają kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 27.10.2009 r. z późn. zm. 
w sprawie „wymagań, jakim powinna odpowiadać oso-
ba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowi-
sko kierownicze w poszczególnych typach publicznych 
szkół i rodzajach publicznych placówek” /Dz. U. Nr 
184 poz. 1436 z 2009 r.; zm. Dz. U. z 2011 r. Nr 254, 
poz. 1526/

Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowi-
sko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Szlachtowej składają w ZEAO – osobiście w pok. 
10 – lub na adres: Zespół Ekonomiczno Administra-
cyjny Oświaty Szczawnica ul. Główna 12, 34 – 460 
Szczawnica – w terminie do 12.05.2015r. /decydu-
je data wpływu do ZEAO/ następujące dokumenty: 
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz kon-
cepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność 
z oryginałem kopię dowodu osobistego lub in-
nego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata, 
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodo-
wej, zawierający w szczególności informację o: 
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczycie-
la, albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczy-
ciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kie-
rowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczy-
cielem,

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwier-
dzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o któ-
rym mowa w pkt. 3,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwier-
dzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w 
tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świa-
dectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu 
zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwali-
fikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie to-
czy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarże-
nia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany pra-
womocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zaka-
zem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 
środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 
pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzial-
ności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o któ-
rym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o doku-
mentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 
– 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 63, poz. 425, z późn. zm.),

11) 1. oryginał lub poświadczona przez kandy-
data za zgodność z oryginałem kopia aktu nada-
nia stopnia nauczyciela mianowanego lub dy-
plomowanego – w przypadku nauczyciela, 
2. oryginał lub poświadczona przez kandyda-
ta za zgodność z oryginałem kopia karty oceny 
pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przy-
padku nauczyciela i nauczyciela akademickiego, 
12) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dys-
cyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 
r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) – w 
przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego, 
13) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do 
czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicz-
nych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, 
14) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z 
podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kan-
dydata, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Szlachtowej”.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo-
łana przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania 
konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indy-
widualnie.



7

OgłOszOnO kOnkurs na najpiękniejsze ukwiecenie 
pOsesji prywatnych  

przy budynkach jednOrOdzinnych

reguLaMin kOnkursu na najpiękniejsze ukwiecenie pOsesji prywatnych przy 
budynkach jednOrOdzinnych na terenie Miasta i gMiny szczawnica w rOku 2015

1. Cel: zadbane posesje, ogródki, balkony, to estetyczny i kolorowy wizerunek naszego miasta. 
2. Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica. 
3. Uczestnicy:  

i kategoria : 
- prywatne posesje przy budynkach jednorodzinnych, 
ii kategoria : 
- balkony w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych 
zgłaszane indywidualnie przez właścicieli bądź przez przedstawicieli Rady Miejskiej do przedstawiciela 
UMiG Pani Janiny Mastalskiej nr tel: 18 262 2203 wew. 29 w terminie do dnia 15.06.2015 r.  
Zgłoszenia można dokonywać również poprzez przesłanie fotografii posesji na adres e-mail: rolnictwo@
szczawnica.pl

4. Ocena wyników :  
Oceny dokona Komisja Konkursowa w składzie : 
• dwóch przedstawicieli Komisji Edukacji i Spraw  
  Społecznych Rady Miejskiej, 
• przedstawiciel Klubu TPSP Koło „PIENINY”, 
• dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy, 
• przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

5. Skala ocen : od 1-10 punktów za: 
• dobór i różnorodność kwiatów, krzewów i drzew 
• ilość kwiatów 
• pomysłowość 

6. Termin rozstrzygnięcia : Komisja Konkursowa w okresie  
od 15.06.2015 r. do 01.10.2015 r. dokonywać będzie oceny  
posesji , a ustalenie wyników nastąpi w dniu 02.10.2015 r.

7. Nagrody : 
i kategoria:  
- prywatne posesje przy budynkach jednorodzinnych 
I miejsce 1.500,00 zł 
II miejsce 800,00 zł 
III miejsce 500,00 zł 
ii kategoria: 
- balkony w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych 
I miejsce 1.000,00 zł 
II miejsce 600,00 zł 
III miejsce 400,00 zł

8. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na Sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy w IV kwartale 2015 r. w 
zależności od terminu sesji.

9. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Komisja Konkursowa.
10. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z Organizatorem niniejszego konkursu.
11. Interpretacje niniejszego regulaminu należą wyłącznie do Organizatora.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  
Grzegorz Niezgod
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W minioną środę, 29 kwietnia br. w sali ob-
rad Remizy OSP w Szczawnicy przy udziale 
lokalnych władz samorządowych, zaproszonych 
gości oraz mieszkańców, odbyła się uroczystość 
oficjalnego podpisania umowy z Podhalańskim 
Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym S.A. 
z Nowego Targu - wykonawcą inwestycji pt. 
„Odbudowa zniszczonego obiektu mostowego 
nad potokiem Grajcarek łączącego ulicę Szalaya 
z ulicą Zawodzie, wraz z ochroną przeciwpowo-
dziową miasta Szczawnica polegającą na moder-
nizacji zabudowy potoku Grajcarek”.

Rozpoczynający spotkanie Burmistrz Szczaw-
nicy powitał zebranych gości m.in. uczestniczą-
cego w uroczystości wykonawcę w osobie Pre-
zesa Zarządu Władysława Głód, radnych Rady 
Miejskiej na czele z Przewodniczącym Kazi-
mierzem Zachwieją, a także przybyłych licznie 
mieszkańców i uczestniczących w spotkaniu 
przedstawicieli mediów.

Następnie na podstawie przygotowanej specjalnie na tę 
okoliczność prezentacji multimedialnej Burmistrz Szczaw-
nicy przybliżył zebranym genezę przedsięwzięcia oraz 
przedstawił zakres działań planowanych w ramach inwesty-
cji oraz ich harmonogram.

„W 2012 roku Miasto i Gmina Szczawnica zawarło z 
Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej porozumienie 
na realizację zadania Ochrona przeciwpowodziowa Miasta 
Szczawnica – modernizacja zabudowy pot. Grajcarek. Na 
mocy niniejszego dokumentu Miasto Szczawnica zobowią-
zało się do opracowania projektu budowlanego dla inwesty-
cji z kolei RZGW zobowiązało się, że będzie czyniło stara-
nia o pozyskanie środków finansowych na wykonanie robót 
budowlanych, m. in. z rezerwy celowej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych oraz Programu Ochrony przed Powodzią w 
Dorzeczu Górnej Wisły” - mówił na wstępie Burmistrz Grze-
gorz Niezgoda. "(...) Jeszcze w tym samym roku, w wyniku 
przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono 
wykonawcę dokumentacji projektowej, którym została spół-
ka Aqueduct z Wieliczki, a koszt jej sporządzenia oszaco-
wano na blisko 90 000 zł. Władze samorządowe zakładały, 
iż dokumentacja projektowa powstanie w przeciągu dwuna-
stu miesięcy, ostatecznie jednak prace nad projektem zakoń-
czyły się dopiero po dwóch latach, albowiem związane one 
były z koniecznością prowadzenia licznych uzgodnień m.in. 
z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz z Polskim 
Związkiem Wędkarskim. W uzgodnieniach projektu para-
doksalnie pomogła ubiegłoroczna powódź ponieważ skala 
zniszczeń oraz bardzo duże ryzyko zagrożenia życia i mienia 
ludzi zamieszkałych wzdłuż potoku Grajcarek sprawiły, że 
instytucje działające na rzecz ochrony przyrody, zaakcepto-
wały zaproponowane w opracowanej dokumentacji zapisy, 
które uprzednio budziły wiele kontrowersji" kontynuował 
Burmistrz. 

Pozytywna opinia w/w instytucji doprowadziła do wyda-
nia przez Wojewodę Małopolskiego pozwolenia na remont 

murów. Mimo jednak przekazania do RZGW kompletu do-
kumentacji niezbędnej do rozpoczęcia prac remontowych, 
instytucja ta nie podjęła się realizacji inwestycji i jej fi-
nansowania. Wówczas uzasadniając konieczność realizacji 
przedmiotowego zadania, szczawnickie władze samorządo-
we zwróciły się do Wojewody Małopolskiego o przyznanie 
środków finansowych w ramach budżetu przeznaczanego na 
usuwanie skutków powodzi. Skuteczność władz przełoży-
ła się na pozyskanie dotacji w wysokości 80% całkowitych 
kosztów kwalifikowanych związanych z odbudową obiektu 
mostowego oraz dotacji, która w 100% poryje koszt remon-
tu murów bulwarowych. 

W ramach działań inwestycyjnych objętych projektem 
przewidywana jest modernizacja murów na odcinku biegną-
cym od stopnia wodnego poniżej dolnej stacji kolei linowej 
Palenica do zapory przeciwrumoszowej przy OHP (bez jej 
modernizacji) oraz odbudowa zniszczonego mostu na poto-
ku Grajcarek.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie ponad 4,7 
mln zł w tym na remont murów przeznaczone zostanie bli-
sko 3,1 mln zł natomiast na odbudowę obiektu mostowego 
wydatkowana zostanie kwota ponad 1,6 mln. Termin zakoń-
czenia inwestycji zaplanowany został na koniec listopada br. 
Ze względu na nadchodzący sezon letni i związany z nim 
wzmożony ruch turystyczny prace związane z odbudową 
mostu łączącego ul. Szalaya z ul. Zawodzie rozpoczną się 
od 01 września br.

Podpisanie umowy poprzedziła dyskusja. Uczestniczący 
w spotkaniu mieszkańcy oraz zaproszeni goście mieli moż-
liwość podzielenia się spostrzeżeniami odnośnie rozpoczy-
nającej się inwestycji jak również zadawania pytań dotyczą-
cych jej przebiegu. 

Prezes Władysław Głód w krótkim wystąpieniu przedsta-
wił informacje na temat przedsiębiorstwa i jego dotychcza-
sowej działalności, a także zapewnił, że firma dołoży wszel-
kich starań, aby inwestycja była jak najmniej uciążliwa dla 
mieszkańców terenu objętego pracami.

Nowy most na Zawodzie


