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Tabliczki dla obiektów hotelarskich
Mając na względzie jak najwyższą jakość usług hotelarskich świad-

czonych w obiektach zlokalizowanych na terenie Miasta Szczawnica 
jak również stopniową likwidację tzw. „szarej strefy” w zakresie 
wynajmu pokoi, Władze Samorządowe Miasta podjęły decyzję o 
wykonaniu jednolitego systemu znakowania kwater prywatnych z 
terenu Szczawnicy.

System znakowania kwater prywatnych obejmie tych przedsiębior-
ców, którzy legalnie prowadzą działalność gospodarczą w zakresie 
wynajmu pokoi, a przede wszystkim ułatwi identyfikację obiektów, 
które świadczą usługi hotelarskie niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

Tabliczki miejskiego systemu znakowania kwater prywatnych 
dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta Szczawnica, pokój nr 13 /I 
piętro/ w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 9.00 - 17.00, wto-
rek-piątek 7.30 - 15.30.

Warunkiem wydania przedmiotowego oznakowania jest wpłacenie 
w kasie tut. urzędu kaucji za tabliczkę informacyjną w wysokości 
30,00 zł /słownie: trzydzieści złotych 00/100/.

Zwrot nieuszkodzonej tabliczki informacyjnej do Urzędu Miasta 
Szczawnica, w przypadku zaprzestania świadczenia usług hotelarskich w 
danym obiekcie, stanowić będzie podstawę zwrócenia pobranej kaucji.

Umieszczona w widocznym miejscu tabliczka, pomoże w sposób 
jednoznaczny zidentyfikować podmioty nielegalnie świadczące usługi 
hotelarskie. Ma to związek z kontrolami zaplanowanymi na miesiące 
wakacyjne, skupionymi na obiektach nieposiadających tabliczki 
Urzędu Miasta. 

Fundusze europejskie dla przedsiębiorców 
ze Szczawnicy 

W dniu 26 czerwca 2007r. w Kinie Pieniny odbyło się spotkanie 
mieszkańców Szczawnicy ze specjalistą do spraw pozyskiwania fun-
duszy europejskich Panem Markiem Jakubowskim, zatrudnionym w 
tutejszym UM od maja br. Omówione tam zostały źródła pozyskiwania 
funduszy na rozwój turystyki oraz proces wypełniania i aplikowania 
wniosków. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. że w ramach Regio-
nalnych Programów Operacyjnych Województwa Małopolskiego 
wnioski składane przez przedsiębiorców z terenu Szczawnicy objęte 
są w 70% dofinansowaniem kwalifikowanych wydatków (np. cena 
nabycia gruntów, cena nabycia albo koszt wytworzenia nowych 
środków trwałych, w tym: budowli i budynków, maszyn i urządzeń, 
narzędzi, przyrządów i aparatury, wyposażenia technicznego dla prac 
biurowych, infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją). 
Każdego mieszkańca zainteresowanego pozyskiwaniem funduszy 
unijnych, zapraszamy na indywidualne konsultacje z Panem Markiem 
Jakubowskim w każdy ostatni tydzień miesiąca w Urzędzie Miasta 
Szczawnica. Przypominamy, iż projektami miękkimi m.in. dla or-
ganizacji pozarządowych zajmuje się Sekretarz Miasta Szczawnica 
Pan Tomasz Hurkała. Z jego pomocy można korzystać codziennie w 
godzinach pracy Urzędu Miasta. 

Środki dla organizacji pozarządowych przyznane 
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Szczawnica Grzegorza Niezgody 

rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 
rok 2007. W ramach przyznanych funduszy, organizacje pozarządowe 
otrzymały następujące wsparcie: 

1. Zarząd Główny Związku Podhalan na realizację zadania 
„Czwarty góralski festyn rodzinny” kwota 5.000,00 zł.

2. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym Koło w Szczawnicy na realizację za-
dania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród 
osób niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo oraz 
promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu  
- wspieranie działań z zakresu współpracy polsko – nie-
mieckiej” kwota 2.500,00zł 

3. Klub Sportowy PIENINY na realizację zadania „Organi-
zacja Memoriału A. i A. Wernerów na Dunajcu przez Klub 
Sportowy PIENINY w Szczawnicy” kwota 2.500,00zł 

4. Klub Sportowy JARMUTA na realizację zadania „Za-
gospodarowanie terenu przez Klub Sportowy JARMUTA-
KOLEX Szczawnica  pod działalność rekreacyjno spor-
tową  na terenie Miasta Szczawnica zlokalizowanego w 
Malinowie dalsze prace związane z wykończeniem wnętrz 
szatni piłkarskich” kwota 4.000,00zł  

5. Polski związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Za-
rząd Rejonowy z siedzibą w Szczawnicy na realizację 
zadania „Wycieczka do Kazimierza Dolnego – integracja 
międzypokoleniowa” kwota 1.000,00zł 

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworkach  na realizację 
zadania „Ćwiczenia pożarnicze OSP Jaworki, jednostek 
OSP z terenu Miasta oraz Spiskiej Soboty w celu dosko-
nalenia umiejętności w prowadzeniu działań ratowniczo 
– gaśniczych i współdziałania” kwota 2.000,00zł 

Wymiana dowodów osobistych
O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica informuje , że w dniu 31 grudnia 2007 r. 
upływa termin wymiany książeczkowych dowodów osobistych i z dniem 
01 stycznia 2008 roku wszystkie książeczkowe dowody osobiste stracą 
ważność . Uniemożliwi to obywatelom , którzy nie wymienili dowodu 
osobistego , załatwienie wszelkich spraw urzędowych i bankowych . 
W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby posiadające 
książeczkowe dowody osobiste o jak najszybsze zgłoszenie się w 
Urzędzie Miasta celem złożenia wniosku o nowy dowód osobisty. 
Okres oczekiwania na dowód osobisty , obecnie ustawowo wyno-
szący 30 dni może się znacznie wydłużyć pod koniec 2007 roku z 
uwagi na dużą ilość składanych wniosków o wymianę dowodu . 
Dlatego też , aby uniknąć kłopotów związanych z posiadaniem 
nieważnego dowodu osobistego , prosimy o niezwłoczne składanie 
wniosków o wymianę dowodu osobistego .

Burmistrz Miasta 
/-/ Grzegorz Niezgoda



2

O   G   Ł   O   S   Z   E   N   I   E

Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza 
nabór na wolne stanowisko pracy - 
inspektora w Referacie  Gospodarki 
Nieruchomościami,  Planowania 
Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska.
I. Wymagania niezbędne:  
• Wykształcenie – wyższe budowlane, 
preferowane: architektura, planowanie 
przestrzenne budownictwo ogólne, 
konstrukcje,
• staż pracy – minimalnie rok w samo-
rządzie terytorialnym, budownictwie,
• posiadanie obywatelstwa polskiego 
oraz pełną zdolność do czynności 
prawnych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych, 
• nie był prawomocnie skazany za prze-
stępstwo umyślne, 
• cieszy się  nieposzlakowaną opinią, 
• posiadanie stanu zdrowia pozwala-
jącego na zatrudnienie na stanowisku 
urzędniczym,
• ogólna znajomość przepisów z zakresu 
funkcjonowania samorządu terytorial-
nego, Kodeksu Postępowania Admini-
stracyjnego, Statutu Miasta, znajomości 
struktury, podziału zadań i zasad funk-
cjonowania Urzędu Miasta Szczawnica, 
prawa budowlanego, ustawy o zago-
spodarowaniu przestrzennym, prawa 
geodezyjnego i kartograficznego,
• dobra znajomość obsługi komputera,
II. Wymagania  dodatkowe: 
- komunikatywność  w  mowie i pi-
śmie, 
- dokładność,  terminowość, 
-  odporność  na  stres, 
-  umiejętność  pracy  w  grupie.
III. Zakres wykonywanych zadań na 
stanowisku: 
    1.Zadania wynikające  z  ustawy  
o  planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 
roku z późniejszymi zmianami.
• koordynacja sporządzania projektów 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego,
• sporządzanie i wydawanie wypisów i 
wyrysów ze studium oraz miejscowych 
planów zagospodarowania  przestrzen-
nego,  także  z  uchylonych  i  nieobo-
wiązujących,
• prowadzenie rejestrów planów miej-
scowych, a także wniosków o ich 
sporządzenie lub zmianę oraz przecho-
wywanie oryginałów planów zagospo-
darowania przestrzennego uchylonych i  

nieobowiązujących, 
• sporządzenie projektów decyzji usta-
lającej warunki zabudowy,
• przygotowywanie decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publiczne-
go w tym analizy warunków i zasad 
zagospodarowania terenu oraz jego 
zabudowy, wynikających z odrębnych 
przepisów oraz stanu faktycznego i 
prawnego terenu, na  którym przewiduje 
się realizacje inwestycji.
• Wykonywanie wstępnych opracowań 
(koncepcji) zagospodarowania terenów 
stanowiących mienie komunalne
• prowadzenie rejestru wydanych de-
cyzji o ustaleniu warunków zabudowy 
oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu 
publicznego,
• przygotowywanie wniosków w spra-
wie zmian studium i planów miejsco-
wych, także w sprawie sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego,
• przygotowywanie projektów odpo-
wiednich uchwał Rady Miasta w zakre-
sie przystąpienia do sporządzenia zmian 
studium i planów miejscowych oraz  
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego,
• planowanie wydatków na opracowanie 
planistyczne i opinie specjalistyczne 
wymagane ustawą
• prowadzenie  dokumentacji plani-
stycznej 
• organizacja i realizacja procedury 
planistycznej związanej ze sporządze-
niem lub zmianą miejscowego   planu  
zagospodarowania  przestrzennego  oraz  
związanej  ze  zmianą  studium
• przygotowanie dokumentacji w związ-
ku z ewentualnymi odszkodowaniami za 
poniesioną szkodę rzeczywistą wynika-
jącą z uchwalenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz 
realizacja zapisów zawartych w uchwa-
łach Rady Miasta dotyczących tzw. opłat 
planistycznych
• wydawanie zaświadczeń dotyczących 
zmian w budowie obiektu w zakresie ich 
zgodności z przepisami o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
ustaleniami obowiązującego miejsco-
wego planu   zagospodarowania   prze-
strzennego,
• wydawanie zaświadczeń stwierdza-
jących zgodność (lub sprzeczność) 
projektowanej inwestycji z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.
• dbałość o obiekty sportowe i rekre-

acyjne w tym:
• planowanie  i  tworzenie  obiektów  
rekreacyjnych  na  terenie  miasta
• organizacja  i  nadzór  nad  miejską   
infrastrukturą   turystyczną,  rekreacyjno 
– sportową
• nadzór nad budową , remontami i  
utrzymaniem  obiektów  sportowych  
mienia  komunalnego
2. prowadzenie spraw z zakresu usta-
wy gospodarki nieruchomościami 
• opiniowanie projektów podziałów 
geodezyjnych nieruchomości,
•   prowadzenie spraw z zakresu  podzia-
łu  nieruchomości  a  w  szczególności:
a) analiza i ocena przedłożonych do 
zatwierdzenia operatów pomiarowych 
pod względem formalno-prawnym i 
częściowo technicznym,
b) wydawanie decyzji  zatwierdzających 
podziały nieruchomości,
c) wydawanie opinii do wstępnych pro-
jektów podziału nieruchomości zgodnie 
z przepisami o gospodarce nierucho-
mościami,
3.  prowadzenie  mapy   ewidencji   
gruntów  i  budynków  dla potrzeb 
spraw  z zakresu:
a) gospodarki mieniem komunalnym, 
b) numeracji nieruchomości  
c) planu zagospodarowania przestrzen-
nego
4. prowadzenie spraw z zakresu 
nazewnictwa ulic i numeracji nieru-
chomości
• prowadzenie rejestrów numeracji bu-
dynków i wprowadzanie zmian na mapie 
numerycznej
• wydawanie zaświadczeń o lokalizacji 
budynków dla celów prawnych,
• wydawanie  zawiadomień  o  nadaniu  
numeracji  budynków z przesłaniem do 
stosownych  organów
• prowadzenie spraw z zakresu nazew-
nictwa ulic poprzez  przygotowanie  
uchwał  i zmiany numeracji
• zadania  z  zakresu ustalania granic 
gminy i ich zmian
5. prowadzenie spraw z  zakresu 
ochrony zabytków
a) ochrona dóbr kultury znajdujących 
się w granicach administracyjnych  
miasta,
b) uwzględnianie zadań ochrony zabyt-
ków w miejscowych planach zagospo-
darowania przestrzennego,
c) działanie w porozumieniu z woje-
wódzkim konserwatorem zabytków w 
zakresie użytkowania obiektu zabyt-
kowego zgodnie z zasadami opieki nad 
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zabytkami i w sposób odpowiadający 
jego wartości zabytkowej,
d) prowadzenie ewidencji dóbr kultury 
nie wpisanych do rejestru zabytków a 
znajdujących się na terenie miasta
e) składanie wniosków o wpis do 
rejestru zabytków dóbr kultury oraz 
kolekcji, przyjmowanie zgłoszeń oraz 
niezwłoczne zawiadamianie Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków o 
ujawnieniu przedmiotu oraz  obiektu, 
który posiada cechy zabytku, o znale-
zieniu przedmiotu archeologicznego lub 
odkryciu wykopaliska.
f) Uzgadnianie z Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków projektów i zmian 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, 
g) współdziałanie z zarządcami dóbr 
kultury, urządzeń użyteczności publicz-
nej w zakresie zabezpieczenia przed 
zniszczeniem,
6) przygotowywanie  odpowiedzi  na  
interpelacje  i  wnioski   radnych   oraz   
wnioski   komisji  Rady  Miasta  z za-
kresu prowadzonych zadań.

IV. Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny oraz szczegółowy 
życiorys zawodowy /CV/,
• kwestionariusz osobowy dla osoby 
ubiegającej się o zatrudnienie, 
• dokumenty poświadczające wy-
kształcenie (kopie),
• kserokopie dokumentów potwier-
dzające staż  pracy, 
• oświadczenie kandydata o korzy-
staniu z pełni praw publicznych oraz 
że nie był prawomocnie  skazany za  
przestępstwo  umyślne /zapytanie o 
karalność/,
• zaświadczenie lekarskie potwier-
dzające brak przeciwwskazań zdro-
wotnych do wykonywania pracy na  
stanowisku urzędniczym, wystawione 
przez lekarza posiadającego specjali-
zację w dziedzinie medycyny pracy, 
• kopia pierwszych trzech stron do-
wodu osobistego lub kopia nowego 
dowodu  osobistego,

V. Termin i miejsce składania doku-
mentów:    
 Wymagane dokumenty należy złożyć 
w terminie do dnia 20 lipca 2007r oso-
biście w Urzędzie Miasta   Szczawnica 
w sekretariacie bądź za pośrednictwem 
poczty na adres: Urząd Miasta Szczaw-
nica ul. Szalaya 103, w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem: „Nabór na 

wolne stanowisko pracy - inspektora 
w Referacie Gospodarki Nieruchomo-
ściami, Planowania Przestrzennego, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska”. 
Dokumenty, które wpłyną do tut. Urzę-
du po wyżej określonym terminie, nie 
będą  rozpatrywane. 

VI. Informacje dodatkowe.
Po upływie terminu składania dokumen-
tów, komisja  rekrutacyjna  niezwłocznie 
dokona ich oceny, odrzucając oferty 
nie spełniające ustalonych wymagań 
formalnych. Kandydaci, których oferty 
będą spełniać ustalone wymagania for-
malne 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 umiesz-
czona w BIP-ie i na tablicach ogłoszeń 
tut. Urzędu. 
Wymagane dokumenty: list motywacyj-
ny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem 
dokładnego przebiegu kariery zawodo-
wej), powinny być opatrzone klauzulą: 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofer-
cie 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 póź.zm.) 
oraz własnoręcznym podpisem.

Szczawnica, dnia 22.06.2007 r.  
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Burmistrz Miasta Szczawnica  ogłasza  
nabór na wolne stanowisko pracy –  od 
młodszego referenta  do podinspekto-
ra w Referacie Rozwoju Lokalnego, 
Infrastruktury Komunalnej i Środków 
Pomocowych.

I. Wymagania niezbędne: 
• wykształcenie – co najmniej średnie,
• posiadanie obywatelstwa polskiego 
oraz pełną zdolność do czynności 
prawnych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych
• nie był prawomocnie skazany za prze-
stępstwo umyślne 
• cieszy się nieposzlakowaną opinią, 

• posiadanie  stanu  zdrowia   pozwalają-
cego   na   zatrudnienie   na   stanowisku    
urzędniczym,
• ogólna znajomość przepisów z za-
kresu funkcjonowania samorządu te-
rytorialnego, Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego , Statutu Miasta , 
znajomości struktury, podziału zadań 
i zasad funkcjonowania Urzędu Miasta 
Szczawnica, prawa budowlanego oraz 
ustawy o drogach publicznych i wa-
runkach technicznych jakie powinny 
odpowiadać drogi publiczne
• dobra znajomość  obsługi komputera,

II. Wymagania  dodatkowe: 
- komunikatywność w mowie i piśmie, 
- dokładność, terminowość, 
- odporność na stres, 
- umiejętność pracy w grupie.
- doświadczenie  zawodowe w jednost-
kach  samorządu  terytorialnego ,

III. Zakres wykonywanych zadań na 
stanowisku: 
1) opracowanie programu rozwoju in-
frastruktury technicznej miasta,
2) opiniowanie celowości i koordynacja 
inicjowanych przez mieszkańców Mia-
sta inwestycji związanych z rozbudową     
infrastruktury technicznej i społecznej, 
3) prowadzenie windykacji należności 
Miasta wynikających z umów  cywilno 
- prawnych oraz windykacji niepodat-
kowych  dochodów, 
4) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
robotami budowlano-montażowymi do-
tyczącymi obiektów sieciowych, kuba-
turowych, drogowych i elektrycznych; 
5) drogi miejskie i obiekty  inżynieryjne  
oraz współdziałanie z zarządzającymi 
innymi drogami, w tym : 
a) okresowe przeglądy stanu technicz-
nego dróg miejskich i obiektów inży-
nieryjnych(mosty, kładki, ciągi piesze, 
pieszo - rowerowe)
b) wnioskowanie  w sprawie zaliczenia 
dróg do właściwych kategorii oraz 
prowadzenie ewidencji dróg miejskich, 
lokalnych i ich znakowania, 
c) nadzór nad  bezpieczeństwem ruchu 
na drogach miejskich organizacja ruchu 
kołowego  i pieszego w mieście,  uzgad-
nianie projektów zmian w organizacji 
ruchu i znakowaniu dróg, 
d) bieżące utrzymanie  dróg miejskich,  
chodników i ciągów pieszych 
e) oznakowanie pionowe i poziome  
ulic oraz utrzymanie go w należytym 
stanie, 



�

f) wydawanie zezwoleń na czasowe  
zajmowanie pasa drogowego dróg 
miejskich, ustawianie tablic informa-
cyjnych i reklam oraz naliczanie opłat 
za te czynności, 
g) wydawanie warunków technicznych 
wykonania wjazdów na drogi miejskie, 
h) utrzymanie poboczy i rowów odwad-
niających wzdłuż dróg miejskich, 
i) uzgodnienie odległości ogrodzeń od 
drogi publicznej 
6) elektryfikacja i oświetlenie uliczne 
w tym :
a)  koordynacja i nadzór  działań  w 
zakresie oświetlenia ulic, placów i bu-
dowli Miasta
b) realizacja umów na dostawę energii i 
konserwacje oświetlenia ulicznego,
c) sprawy finansowania i rozliczeń  
kosztów oświetlenia ulicznego 

7) sieci wodociągowe i kanalizacyjne 
a w tym :
a) pełnienie roli  miejskiego koordyna-
tora zaopatrzenia ludności w wodę w 
warunkach specjalnych,
b) nadzór nad utrzymaniem  i eksploata-
cją urządzeń służących do zaopatrzenia 
ludności w wodę  oraz urządzeń sieci   
kanalizacyjnej (zdroje uliczne, studnie 
publiczne)
c) nadzór nad dokumentacja techniczna 
i prawna eksploatowanych urządzeń 
wodociągowo – kanalizacyjnych,
d) weryfikacja stawek opłat za wodę  i 
ścieki – przygotowywanie projektów 
uchwał rady,
e) nadzór nad sprzedażą wody i przyj-
mowaniem ścieków,
f) nadzór nad  korzystaniem z miejskich 
sieci wodociągowo – kanalizacyjnych,
g) koordynacja  i nadzór działań w 
zakresie utrzymania kanalizacji burzo-
wej.

IV. Wymagane dokumenty: 
• list motywacyjny oraz szczegółowy  
życiorys  zawodowy /CV/,
• kwestionariusz osobowy dla osoby 
ubiegającej się o zatrudnienie, 
• dokumenty poświadczające wy-
kształcenie (kopie),
• kserokopie dokumentów potwier-
dzające staż pracy , 
• oświadczenie kandydata  o korzy-
staniu z pełni praw publicznych oraz 
że nie był prawomocnie skazany za 
przestępstwo  umyślne   /zapytanie o 
karalność /,
• zaświadczenie  lekarskie potwier-

dzające brak przeciwwskazań zdro-
wotnych do wykonywania pracy na 
stanowisku urzędniczym  ,wystawione 
przez lekarza posiadającego specjali-
zację w dziedzinie medycyny pracy,  
• kopia  pierwszych trzech stron do-
wodu osobistego lub kopia nowego 
dowodu osobistego, 

V. Termin i miejsce składania doku-
mentów:    
Wymagane dokumenty należy złożyć 
w terminie do dnia 6  lipca 2007 r oso-
biście w Urzędzie Miasta Szczawnica 
w sekretariacie bądź za pośrednictwem 
poczty na adres: Urząd Miasta Szczaw-
nica ul. Szalaya 103, w zamkniętej ko-
percie z dopiskiem: „Nabór  na wolne 
stanowisko pracy - od młodszego re-
ferenta do podinspektora w Referacie 
Rozwoju Lokalnego, Infrastruktury 
Komunalnej i Środków Pomocowych 
”. Dokumenty, które wpłyną do tut.
Urzędu po wyżej określonym terminie, 
nie będą  rozpatrywane. 

VI. Informacje dodatkowe.
Po upływie terminu składania dokumen-
tów, komisja  rekrutacyjna  niezwłocznie 
dokona ich oceny, odrzucając oferty 
nie spełniające ustalonych wymagań 
formalnych. Kandydaci, których ofer-
ty będą spełniać ustalone wymagania 
formalne zostaną dopuszczeni do dal-
szego postępowania rekrutacyjnego. 
Zostaną również powiadomieni o 
terminie testów lub rozmów kwalifi-
kacyjnych odrębnym pismem. Lista 
kandydatów, którzy spełnią wymogi 
formalne określone w ogłoszeniu    o 
naborze będzie umieszczona w BIP-ie 
i na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu. 
Wymagane dokumenty: list motywacyj-
ny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem 
dokładnego przebiegu kariery zawodo-
wej), powinny być opatrzone klauzulą: 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofer-
cie 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 18.06.2007 r.  

Rada Miasta podczas sesji 
w dniu 27 czerwca 2007r. 

podjęła uchwały: 

Uchwała Nr XII/57/07
w sprawie: udzielenia Powiatowi Nowo-
tarskiemu pomocy finansowej.

§ 1
1. Udziela się pomocy finansowej dla 
Powiatu Nowotarskiego w formie dota-
cji celowej w kwocie nie przekraczającej 
329 160, 50 zł brutto (słownie trzysta 
dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześć-
dziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy), 
co stanowi 50 % kosztów realizacji 
zadania, polegającego na opracowaniu 
projektu wykonawczego, wykonaniu i 
ustanowieniu inspektora nadzoru inwe-
storskiego dla inwestycji polegającej 
na przebudowie drogi powiatowej nr 
K1636 Krościenko-Szczawnica (odci-
nek ul. Szalay’a w Szczawnicy).
2. Zasady przyznania dotacji celowej 
wymienionej w ust. 1 określone zo-
staną w umowie zawartej z Powiatem 
Nowotarskim.

§ 2
Na realizację powyższego zadania zo-
staną zabezpieczone środki finansowe 
w budżecie Miasta na 2007 rok. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Miasta.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

UZASADNIENIE
Projekt uchwały przygotowano w 
związku z umową, która byłaby zawarta 
między Powiatem Nowotarskim (przy 
udziale Powiatowego Zarządu Dróg w 
Nowym Targu) o udzielenie pomocy 
finansowej w realizacji zadania obej-
mującego przebudowę drogi powiatowej 
nr K1636 Krościenko-Szczawnica (od-
cinek ul. Szalaya w Szczawnicy) wraz 
z infrastrukturą techniczną, na odcinku 
od km ok. 5+920 do km ok. 6+062 (tzn. 
odcinka ok. 140mb od mostu Św. Jana 
w stronę budynku OSP). Zadanie obej-
mować będzie opracowanie projektu 
wykonawczego, wykonanie inwestycji 
i ustanowienie dla inwestycji inspektora 
nadzoru inwestorskiego.
Szacunkowy koszt realizacji zadania 
wyniesie 658 321 złotych brutto, z cze-
go Miasto Szczawnica sfinansuje 50% 
kosztów realizacji zadania, w kwocie 
nie przekraczającej 329 160,50 złotych 
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brutto. W przypadku, gdyby koszt 
realizacji zadania miał przekroczyć sza-
cunkową wartość zadania wynoszącą 
658 321 złotych brutto zakres rzeczowy 
zadania zostanie ograniczony przez 
Powiatowy Zarząd Dróg w ten sposób 
aby koszt realizacji nie przekroczył w/w 
kwoty. Realizacja zadania nastąpi do 30 
listopada 2007r.

Uchwała Nr XII/58/07
w sprawie: zmian w budżecie miasta 
na rok 2007

§  1
1. Dokonuje się zmiany w budżecie 
miasta Szczawnica na rok 2007 pole-
gającej na zmniejszeniu dochodów o 
kwotę zł: 201.896 zgodnie z załączni-
kiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetowe po zmianach 
wynoszą:  15.906.310,07 zł.

§  2
1. Dokonuje się zmian w budżecie 
miasta Szczawnica na rok 2007 pole-
gających na zwiększeniu wydatków 
budżetowych o kwotę zł: 1.798.104 
– zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. W ramach zmian określonych w 
ust. 1 zwiększeniu o kwotę zł: 1.767.384 
ulegają wydatki majątkowe.
Wydatki majątkowe ogółem po zmia-
nach przedstawia załącznik Nr  
3. Wydatki budżetu miasta ogółem po 
zmianach wynoszą:  18.106.310,07 zł

§ 3
1. W wyniku zmian określonych w § 
1 i 2 zwiększeniu o kwotę 2.000.000 zł 
ulega deficyt budżetu miasta.
2. Źródłem pokrycia zwiększonego 
deficytu będą przychody pochodzące z 
emisji obligacji komunalnych.
Przychody i rozchody budżetu miasta 
Szczawnica na rok 2007 przedstawia 
załącznik Nr 4 

§ 4
Zaktualizowaną „Prognozę kwoty 
długu publicznego Miasta Szczawnica 
w latach 2007 – 2011” przedstawia 
załącznik Nr 5 do uchwały. 

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopol-
skiego. 

UZASADNIENIE
Przyjęta przez radnych uchwała w 
sprawie zmian budżetowych wiąże się 

z koncepcją znacznego przyspiesze-
nia wykonania niektórych inwestycji 
bardzo ważnych z punktu widzenia 
poprawy warunków życia miesz-
kańców i wzmocnienia potencjału 
turystycznego miasta. Związane są 
one przede wszystkim z inwestycjami 
drogowymi i kompleksowym rozwią-
zaniem problemu oświetlenia miasta. 
Zrealizowane zostaną zarówno z 
wolnych środków budżetowych, prze-
sunięć z innych zadań oraz obligacji 
komunalnych. Dzięki tym zmianom 
zostanie wykonany kompleksowy 
remont ulicy Św. Krzyża, który bę-
dzie obejmował budowę wodociągu, 
kanalizacji burzowej, kanalizacji sani-
tarnej, nowych chodników, stylowego 
oświetlenia i nowej nawierzchni ulicy. 
Inne zadania to:
• budowa Ulicy Maćka zza Ławy, 
która obejmie budowę kanalizacji, 
wodociągu, odwodnienia, łapaczy bu-
rzowych i nawierzchni ulicy, 
• budowa wodociągu oraz odtwo-
rzenie nawierzchni ulicy flisackiej a 
także przygotowanie projektu dla bu-
dowy sięgacza kanalizacyjnego, który 
zostanie wykonany przez PPK, 
• przebudowa ulicy Szalaya od mostu 
Św. Jana poza skrzyżowanie z ul. Św. 
Krzyża, która obejmie budowę wo-
dociągu, kanalizacji burzowej, chod-
ników oraz nawierzchni asfaltowej 
ulicy. 
Duże środki finansowe zostaną prze-
znaczone na budowę nowego i uzupeł-
nienie w brakujących punktach miasta 
oświetlenia ulicznego. W ramach tego 
zadania przewiduje się oświetlenie 
ścieżki pieszo-rowerowej, wykonanie 
brakującego odcinka oświetlenia ul. 
Sopotnickiej i na Piaskach, uzupełnie-
nie oświetlenia na Bereśnik, Alejka w 
parku dolnym, wjazd do PKL-u oraz 
uzupełnienie oświetlenia w innych 
punktach miasta. Realizacja tych za-
dań w sposób zdecydowany wpłynie 
także na poprawę estetyki miasta. 
Pozostałe zadania zaplanowane w 
planie finansowo budżetowym na rok 
2007 są już sukcesywnie realizowane 
a dotyczą one: dokumentacji na mo-
dernizację ujęć wodnych (pokrzywy, 
Sewerynówka, Czarna Woda) oraz 
sieci wodociągowej w Jaworkach i 
Szlachtowej, budowę parkingu na Oś 
XX-lecia, wykonanie pięciu przystan-
ków autobusowych i jednej zatoki 
autobusowej, remontu dróg moder-

nizacji ulicy Czarna Woda, remontu 
budynków mieszkalnych wspólnot 
mieszkaniowych, budowy budynku 
mieszkalnego dla Romów, dojazdo-
wych dróg do pól – Bereśnik, mo-
dernizacji Gimnazjum Publicznego, 
likwidacji osuwiska wzdłuż potoku 
Sopotnickiego. Miasto przygotowuje 
się również do opracowania i wdroże-
nia programu alternatywnych źródeł 
energii tzw. kolektorów słonecznych. 
Informacyjnie można podać, że zain-
teresowanie instalowaniem solarów 
przeszło najśmielsze oczekiwania, 
bowiem zgłosiło się już ok. 300 osób 
gotowych do wzięcia udziału w pro-
gramie. Jest to niewątpliwie ewene-
ment na skalę Polski, porównywalny 
jedynie z rozwiązaniami które stosuje 
się w Europie, gdzie na przykład gmi-
na buduje ciepłownię solarną o pow. 
5000m2 dostarczającą ciepłą wodę do 
mieszkań i wspomagającą układ cen-
tralnego ogrzewania.  

Uchwała Nr XII/59/07
w sprawie: zmian w Uchwale Bu-
dżetowej Miasta Szczawnica na 
rok 2007 Nr  VII/35/2007 z dnia 22 
marca 2007 r 

§ 1
Dokonuje się zmian w treści zapisów 
Uchwały Budżetowej Miasta Szczaw-
nica na rok 2007 Nr VII/35/2007 z dnia 
22 marca 2007 roku w następujący 
sposób:
1. W § 10 wprowadza się ustęp 1 a 
o brzmieniu: „1 a. Ustala się roczny 
limit dla zobowiązań z tytułu emisji 
papierów wartościowych (obligacji 
komunalnych) na sfinansowanie pla-
nowanego deficytu budżetowego do 
kwoty zł: 2.000.000”.
2. Dokonuje się zmian przychodów 
i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska   i Gospodarki 
Wodnej. 
Plan przychodów i wydatków GFOŚ i 
GW po zmianach przedstawia załącz-
nik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Miasta.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia i podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.
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Inwestycje na terenie miasta
1. Ujęcie wody pitnej Jaworki Czarna Woda
Cel: wykonanie sieci wodociągowej dla Szachtowej i Ja-

worek oraz ujęcia wody pitnej na potoku Czarna Woda. 
Stopień zaawansowania: w związku z nieaktualną i niepełną 

dokumentacją (brak uzgodnień, pozwoleń wodno prawnych, 
pozwoleń budowlanych, właściwych rozwiązań projekto-
wych, niewłaściwie przygotowane studium wykonalności 
projektu) z poprzednich 1at, uniemożliwiających uzyskanie 
pozwolenia na budowę na wykonanie ujęcia wody pitnej i 
sięgnięcia po środki unijne, zlecono wykonanie podkładów 
sytuacyjno-wysokościowych i uzupełnienie dokumentacji 
projektowej poprzez uzyskanie odpowiednich pozwoleń i 
uzgodnień. Termin aktualizacji upłynął 20.06.2007r. Zada-
nie ma być realizowane na bazie programu „Rewitalizacja 
sieci wodociągowej w Szczawnicy i poprawa zaopatrzenia 
ludności w wodę”. 

Po zrealizowaniu dokumentacji zostanie wykonane stu-
dium wykonalności projektu, które co prawda jest w posia-
daniu Miasta, ale które zostało nieprawidłowo przygotowane 
i w aplikacji o środki unijne w ramach ZPORR w 2006 r 
zaważyło na bardzo niskiej ocenie projektu 33 pkt na 60 
możliwych) i jego odrzuceniu. Po przygotowaniu „studium 
wykonalności”, burmistrz przedłoży Radzie Miasta Szczaw-
nicy projekty uchwał, o zabezpieczeniu wkładu własnego i 
zabezpieczeniu środków na okres realizacji projektu. Wnio-
sek o środki  do aplikowania o środki unijne obejmie także 
rewitalizację sieci wodociągowej Szczawnicy modernizację 
ujęć wodnych na Pokrzywach i Sewerynówce. 

2. Całkowita modernizacja ulicy Św. Krzyża 
Cel: poprawa przejezdności i uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej i energetycznej w tym rejonie 
Stan obecny: fatalny stan nawierzchni i infrastruktury 

na odcinku ul. Św. Krzyża od skrzyżowania z ul. Szalaya 
do skrzyżowania z ul. Połoniny wymaga przygotowania 
całkowitego remontu drogi, uszczelnienia sieci kanalizacji 
sanitarnej, przebudowy sieci wodociągowej, burzowej i 
oświetlenia ulicznego. 

Stopień zaawansowania: po uzyskaniu podkladów sytu-
acyjno-wysokościowych zlecono dnia 11.06.2007r. opraco-
wanie dokumentacji budowlano-wykonawczej obejmującej 
modernizację nawierzchni drogi, przebudowę kanalizacji 
burzowej, przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę 
kanalizacji sanitarnej, modernizację oświetlenia ulicznego 
(okablowanie, stylowe energooszczędne lampy). Termin 
ukończenia opracowania upływa 31.07.2007r. 

Pierwotnie zakładano, ze modernizacja ulicy Św. Krzyża 
nastąpi na początku września br. Przebudowa ulicy miała 
być zsynchronizowana z pracami (kanalizacja sanitarna) 
jakie na tej ulicy miała prowadzić Spółka PPK. Niestety ze 
względu na opóźnienia w realizacji tego zadania przez PPK 
, zmuszeni zostaliśmy do zmiany pierwotnych planów i sa-
modzielnego wykonania tych prac oraz poniesienia pełnych 
kosztów robót. Z PPK uzgodniliśmy, że w zamian za odcinek 
ul. Św. Krzyża PPK wykona dłuższy odcinek sieci sanitarnej 

na ulicy Zawodzie. Jeżeli nie będzie żadnych problemów z 
uzgodnieniami, to planuje się zakończenie prac na początku 
października br. 

3. Budowa sieci wodociągowej, odtworzenie nawierzch-
ni drogi  i wykonanie projektu sięgacza  w ul. Flisackiej 

Cel: istnieje potrzeba rozwiązania problemu odprowa-
dzenia sciek6w do kanalizacji sanitarnej z gospodarstw 
domowych przy ul. Flisackiej. 

Po ukończeniu realizacji kolektora głównego kanalizacji 
sanitarnej wzdłuż potoku Grajcarek PPK Spółka z o.o zgod-
nie z uzgodnieniami i zawartym porozumieniem z Miastem 
wykona sięgacz kanalizacji sanitarnej  w ul. Flisackiej który 
umożliwi podłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej 
mieszkańcom z rejonu tej ulicy. 

Przy okazji realizacji tych prac i celem obniżenia kosztów 
dodatkowo projektuje się wykonanie sieci wodociągowej w 
ul. Flisackiej. 

Stopień zaawansowania: po uzyskaniu podkładów sytu-
acyjno-wysokościowych zlecono opracowanie dokumentacji 
budowlano-wykonawczej. Prace te zostały w całości wyko-
nane i wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Nowym 
Targu o wydanie pozwolenia na budowę Termin zakończenia 
prac – koniec sierpnia br. 

4. Wykonanie przebudowy ulicy Os.XX -lecia ( bez 
miejsc postojowych) 

Cel: stworzenie miejsc parkingowych dla Osiedla i popra-
wa dojazdu do blok6w 

Na prośby kierowane od  Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko- Własnościowej „Połoniny” oraz niektórych 
radnych przygotowano projekt budowlano-wykonawczy 
przebudowy odcinka ulicy Os. XX-Lecia i wykonania 25 
miejsc postojowych. Ponieważ koszt realizacji zadania wy-
nosi wg kosztorysu inwestorskiego 156 244,00 zł + koszty 
projektu budowlano-wykonawczego 24 000,00 złotych, 
burmistrz Miasta Szczawnica powołując się na wcześniejsze 
deklaracje Spółdzielni wystąpił do Prezesa Spółdzielni „Po-
łoniny” z propozycją współfinansowania kosztów budowy. 
Dnia 22.05.2007r. Zarząd Spółdzielni zadeklarował wkład 
w realizację zadania wysokości 10 000,00 złotych co jest 
kwotą absolutnie niewystarczającą na pełne zrealizowanie 
zadania. Wobec powyższego zadecydowano o wykonaniu 
w roku 2007 robót najpilniejszych, tzn. przebudowa drogi i 
przygotowanie inwestycji pod realizację   miejsc postojowych 
które  wykonywane  będą  w przyszłym roku. 

Stopień zaawansowania: uzyskano ostateczną decyzję o 
pozwoleniu na budowę dnia 27.03.2007r. Przygotowywany 
jest przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowla-
nych po wprowadzonych zmianach w ustawie Pzp. 

5. Remont drogi do pół na tzw Bereśnik 
Cel: poprawa stanu dróg dojazdowych do pó1. 
Stopień zaawansowania: złożono wniosek, który wpłynął 

06.04.2007r. do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o 
zwrot 50% poniesionych przyszłych nakładów na realizację 
zadania. Dnia 11.04.2007r. uzyskano przyjęcie zgłoszenia 
robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Ogłoszono 
przetarg nieograniczony w ramach którego dnia 05.06.2007r. 
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wyłoniono wykonawcę robót. Koszt robót ok. 50 tys. zł. 
Termin realizacji upływa 3 miesiące od dnia podpisania 
umowy. 

6. Wykonanie odcinka A uI. Maćka zza Ławy 
Cel: zbudowanie odcinka drogi w miejscu drogi żwirowej 

i umożliwienie mieszkańcom podłączenie się do sieci kana-
lizacyjnej i wodociągowej.

Roboty obejmować będą wykonanie odcinka kanalizacji 
sanitarnej, sieci wodociągowej, ujęcie wód opadowych i 
dostosowanie nawierzchni do znacznego spadku terenu. 

Stopień zaawansowania: po uzyskaniu podkładów sytu-
acyjno-wysokościowych zlecono opracowanie dokumentacji 
budowlano-wykonawczej. Dokumentacja została wykonana. 
W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na wy-
konanie robót. 

7. Modernizacja budynku Gimnazjum Publicznego 
Cel: poprawa warunków nauczania i estetyki budynku oraz 

osiągnięcie lepszych parametr6w cieplnych, a także uzyska-
nie oszczędności finansowych (ogrzewanie, ciepła woda) 

Planuje się docieplenie ścian budynku, wymiany starej 
stolarki okiennej, przebudowę kotłowni i montaż kolek-
torów słonecznych. Dodatkowo przewiduje się adaptację 
pomieszczeń magazynowych na szatnie dla uczniów. Planuje 
się pozyskanie Śródków z Ekofunduszu, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
Urzędu Marszałkowskiego. 

Stopień zaawansowania: Dnia 15.05.2007r. uzyskano 
przyjęcie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia 
na budowę. Dnia 07.05.2007r. zlecono opracowanie doku-
mentacji budowlano-wykonawczej pn. „Termomodernizacja 
Publicznego Gimnazjum w Szczawnicy”. Termin ukończenia 
opracowania upływa 40 dni od daty podpisania umowy. 

8. Likwidacja osuwiska- przy ul. Sopotnicka 
Cel: zabezpieczenie osuwiska na ul. Sopotnickiej poprzez 

umocnienie skarpy, remont nawierzchni drogi ul. Sopotnic-
ka na odcinku ok. 200m i odwodnieniu ul. Św. Krzyża na 
odcinku ok. 500m. 

Stopień zaawansowania: Dnia 15.04.2007r. ogłoszono 
przetarg nieograniczony na usługę (polegającą na wyko-
naniu dokumentacji. Przetarg został unieważniony. Dnia 
14.05.2007r. ogłoszono II przetarg nieograniczony. Przetarg 
został unieważniony. W związku z tym, ze dwa kolejne 
postępowania przetargowe w trybie przetargu nieograniczo-
nego nie dały rezultatu zawarto umowę dnia 24.05.2007r.(na 
podstawie art. 61 ust 1 pkt 4 ustawy 0 zamówieniach publicz-
nych) z sześciotygodniowym terminem realizacji przedmiotu 
zamówienia. Po wykonaniu dokumentacji zostanie ogłoszony 
przetarg na wykonanie zadania. 

Na to zadanie oraz odbudowę nawierzchni przy ul. Czarna 
Woda, Miasto Szczawnica pozyskało środki na tzw. likwida-
cję skutków klęsk żywiołowych w kwocie 545 816, 00 zł. 

9. Przesklepienie rowu przy drodze do Białej Wody 
Cel: celem poszerzenia drogi i poprawy bezpieczeństwa 

komunikacyjnego istnieje potrzeba przesklepienia rowu 
przydrożnego przy drodze do Białej Wody od mostu przy 
Bacówce w kierunku drogi na Zaskalskie w Jaworkach.

Stopień zaawansowania: Dnia 25.04.2007r. uzyskano 
przyjęcie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na 
budowę.  Dnia 01.06.2007r. ogłoszono przetarg nieograni-
czony na roboty budowlane i wyłoniono wykonawcę. 

10. Odbudowa nawierzchni drogi Czarna Woda 
Cel: istnieje potrzeba odbudowy ok. 500 m drogi Czarna 

Woda. Prace finansowane będą z  dotacji na usuwanie skut-
ków klęsk żywiołowych. 

Stopień zaawansowania: Dnia 20.04.2007r. uzyskano 
przyjęcie zgłoszenia robot nie wymagających pozwolenia 
na budowę.  Dnia 26.04.2007r. ogłoszono przetarg nieogra-
niczony na roboty budowlane. Rozstrzygnięto przetarg dnia 
28.05.2007r. Termin wykonania upływa dwa miesiące od 
daty podpisania umowy, tj. od dnia 12.06.2007r. 

Koszt zadania ok. 142000, 00 zl 
11. Budowa budynku dla Romów 
Cel: wyrównywanie szans rozwojowych i stopniowa po-

prawa standardu życia rodzin romskich w Szczawnicy. 
W związku z powyższym Miasto Szczawnica podjęło decy-

zję o wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
dla rodzin romskich zlokalizowany przy osiedlu Romów na 
ul. Szlachtowskiej. 

Stopień zaawansowania: uzyskano ostateczną decyzję o 
pozwoleniu na budowę dnia 27.03.2007r. W ramach Progra-
mu Na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce pozyskano 
180 000 złotych na realizację zadania w roku bieżącym. 
Przygotowywany jest przetarg nieograniczony na wykonanie 
stanu surowego budynku. 

12. Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody dla 
Szczawnicy (Pokrzywy, Sewerynówka) - dokumentacja

Cel: uzyskanie dobrej jakościowo wody pitnej i zapewnie-
nie pełnej i ciągłej dostawy wody, także w momentach tzw. 
ekstremalnych( burze, roztopy wiosenne) 

W związku z olbrzymi kłopotami w zakresie zapewnienia 
ciągłości dostawy dobrej wody pitnej dla mieszkańców 
Szczawnicy oraz turystów, władze samorządowe Szczaw-
nicy podjęły decyzję (bardzo trudną ze względu na koszt 
przedsięwzięcia, ale i warunki techniczne realizacji) o prze-
budowie ujęć wodnych i stacji filtrów na wszystkich ujęciach 
wody w Szczawnicy. Postanowiły kompleksowo rozwiązać 
problem wody pitnej dla mieszkańców i gości. Ze względu 
na olbrzymie koszty całego przedsięwzięcia ( rewitalizacja 
sieci, budowa nowej sieci i modernizacja ujęć realizacja tego 
zadania wyniesie ok. 20 mln z1) postanowiono realizować 
zadanie etapami i przy pomocy środków unijnych. Aby je 
jednak uzyskać trzeba najpierw ponieść wysokie koszty 
dokumentacji, studium wykonalności przedsięwzięcia i 
wykonania innych dokumentów projektowych. 

Stopień zaawansowania: Dnia 15.04.2007r. ogłoszono 
przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wyko-
naniu dokumentacji. Przetarg został unieważniony. Dnia 
14.05.2007r. ogłoszono II przetarg nieograniczony. Przetarg 
został unieważniony dnia 13.06.2007. W tej sytuacji Miasto 
Szczawnica zleci wykonanie dokumentacji z wolnej ręki. 

13. Wykonanie zatoki autobusowej przy ul.Szalaya 
(UM) 
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Cel: poprawa bezpieczeństwa w rejonie przystanku, pozy-
skanie miejsc postojowych dla petentów Urzędu, poprawa 
wizerunku estetycznego uzdrowiska, wymiana kiosku i bu-
dowa wiaty przystankowej. 

W związku z potrzebą poprawy bezpieczeństwa w rejonie 
przystanku k. Urzędu Miasta, a także zapewnienia miejsc 
parkingowych dla petentów Urzędu Miasta oraz remontu 
ul. Szalaya przy UM, wynika konieczność wykonania zato-
ki autobusowej. W porozumieniu z Ruch S.A. ustalono, że 
po wykonaniu zatoki autobusowej Ruch S.A. zamontuje w 
bezpośrednim sąsiedztwie nowy kiosk wraz z wiatą przy-
stankową. 

Stopień zaawansowania: Dnia 26.04.2007r. uzyskano 
przyjęcie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na 
budowę. Roboty ukończono 24.05.2007r. Kiosk wraz z wiatą 
przystankową miał być zamontowany pod koniec maja. Po 
interwencji Urzędu przedstawiciele spółki Ruch zapewnili, 
ze kiosk z wiatą przystankową zostanie zamontowany w 
połowie czerwca br. W chwili obecnej trwają prace związane 
z wykonaniem przez RUCH fundamentów pod kiosk i wiatę 
przystankową

14. Zakup i montaż przystanków autobusowych 
Cel: poprawa wizerunku estetycznego miasta i zapewnienie 

ochrony przed deszczem i śniegiem osobom korzystającym 
z komunikacji miejskiej 

Po dokonaniu przeglądu dróg i przystanków wytypowano 
do wymiany 4 najbardziej zniszczone wiaty przystankowe. 

Stopień zaawansowania: Dnia 15.05.2007r. uzyskano 
przyjęcie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia 
na budowę.  Wiaty zostały zamontowane.

15. Przebudowa częściowa nawierzchni ul. Szalaya 
(udział miasta) 

Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na znisz-
czonym odcinku ulicy 

Po dokonaniu przeglądu stanu dróg w mieście z udziałem 
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu stwierdzono 
potrzebę remontu odcinka ul. Szalaya od mostu Św. Jana 
na odcinku ok. 150m w stronę centrum miasta. W ramach 
remontu planuje się również remont odcinka sieci wodocią-
gowej oraz kanalizacji burzowej, a także budowę chodników. 
Miasto jako częściowy wkład własny w realizację zadania 
wykonało zatokę autobusową. 

Stopień zaawansowania: Miasto jako wkład własny w reali-
zację zadania wykonało zatokę autobusową.  Niezbędne jest 
podpisanie porozumienia ze Starostwem Powiatowym i co 
za tym idzie podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie i 
zabezpieczenia środków na realizacje tego przedsięwzięcia

16. Przebudowa stropu w remizie OSP przy ul. Sza-
laya 

Cel: usunięcie zagrożenia katastrofą budowlaną 
Wobec stwierdzenia znacznego ugięcia stropu wykonano 

ekspertyzę, która wskazała na pilną potrzebę wykonania 
robót zabezpieczających tj. wzmocnienia stropu drewnia-
nego w remizie OSP w Szczawnicy bowiem strop zagraża 
bezpieczeństwu użytkowania obiektu. 

Stopień zaawansowania: dnia 27.04.2007r. uzyskano 

przyjęcie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia 
na budowę. W połowie czerwca zostanie zlecone wykonanie 
remontu. 

17. Remont mostów do pól na tzw. Suchą Górę w 
Szlachtowej 

Cel: poprawa dojazdu do pól 
Po licznych wnioskach mieszkańców oraz radnych prze-

prowadzono wizję w terenie, w trakcie której stwierdzono, 
że istnieje pilna potrzeba remontu mostu w ciągu drogi 
dojazdowej do pól. 

Stopień zaawansowania: Przygotowywany jest kosztorys 
inwestorski mający określić koszt realizacji zadania. 

18. Ocieplenie ścian budynku wielorodzinnego przy 
ul. Szalaya 49 

Cel: Uzyskanie oszczędności na ogrzewaniu, polepszenie 
warunków bytowych. Istnieje potrzeba docieplenia budynku 
wielorodzinnego przy ul. Szalaya 49. 

Stopień zaawansowania: W 2006r. uzyskano przyjęcie 
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. 
Dnia 28.05.2007r. ogłoszono przetarg nieograniczony na 
roboty budowlane. Przetarg unieważniono 11.06.2007r. z 
powodu braku ofert. 

19. Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej 
Cel: udostępnienie ścieżki pieszo-rowerowej w godzinach 

wieczornych i poprawa bezpieczeństwa 

Ponieważ ścieżka pieszo -rowerowa cieszy się coraz więk-
szą popularnością pojawiły się liczne postulaty jej oświetle-
nia, co poprawi bezpieczeństwo jej użytkowania i umożliwi 
korzystanie z niej w okresie wieczornym. 

W tej sytuacji burmistrz postanowił o realizacji tego za-
dania po uzyskaniu akceptacji nieplanowanych wydatków 
przez radnych. 

Stopień zaawansowania: po uzyskaniu podkładów sy-
tuacyjno-wysokościowych zlecone będzie opracowanie 
dokumentacji budowlano-wykonawczej i przeprowadzony 
zostanie przetarg na wykonanie prac budowlanych.

20. Dodatkowe inwestycje: 
- dwa łapacze wody z dróg ul. Brzeg i ul. Szlachtowska 

boczna, 
- malowanie i uzupełnienie barier ul. Samorody, 
- budowa poręczy przy ul. Zdrojowej, 
- zabezpieczenie drogi Czarna Woda (siatki z wypełnie-

niem kamiennym od strony potoku, udrożnienie rowów 
przydrożnych, wykonanie przepustu), - remont cząstkowy 
nawierzchni dróg, 

- budowa barier na mostach na ul. Sopotnickiej i Staszo-
wej, 

- pobór i transport kruszywa na własne cele (remonty 
dróg), 

- malowanie barier ul. Pienińska, 
- odnowienie elewacji i dachu budynku szaletu w Parku 

Dolnym.

Informacje przygotował sekretarz miasta
Tomasz Hurkała


