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Ulewne deszcze sprzed kilku tygodni przesunęły nieco 
zaawansowanie robót przy budowie promenady spacerowej 
wzdłuż Grajcarka. Nie przeszkodziły jednak w sprawnym 
kontynuowaniu zaplanowanych robót, czego widocznym 
efektem jest budowa trzech kładek dla pieszych na potoku 
Grajcarek łączących istniejącą lewobrzeżną ścieżkę pieszo 
rowerową z budowaną prawobrzeżna promenadą. Budowane 
kładki o konstrukcji żelbetowej ramowej odpowiadające swoim 

stylem architekturze uzdrowiska, zlokalizowane są w nastę-
pujących miejscach: pierwsza kładka u zbiegu ul. Flisackiej 
i Pienińskiej, druga obok restauracji „ U Polowacy” a trzecia 
na wysokości źródła wody mineralnej „ Wanda”. Połączenie 
obydwu brzegów Grajcarka stylowymi kładkami, to nie tylko 
funkcjonalność zastosowanego rozwiązania, ale przede wszyst-
kim poprawa estetyki i wyglądu tego odcinka Grajcarka. 

Nowe kładki nad Grajcarkiem
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L.P Nazwa i wartość inwestycji Opis inwestycji

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

1.

Modernizacja ujęć wody oraz roz-
budowa Stacji Uzdatniania Wody w 

Szczawnicy
15 135 028,93 zł

Zakończono budowę zbiornika wody pitnej przy stacji uzdatniania wody. Obecnie 
trwają prace związane z przebudową obiektów kubaturowych na ujęciu Sewerynówka 
oraz z kompleksową rozbudową budynków stacji. Kolejnym i ostatnim etapem robót 
będzie przebudowa ujęcia wody Pokrzywy oraz montaż i rozruch technologii (filtrów 
pośpiesznych) przeznaczonych do oczyszczania wody pitnej.

2.

Kompleksowa rehabilitacja i moder-
nizacja sieci kanalizacyjnej i wodo-

ciągowej dla uzdrowiska Szczawnica
7 686 000,00 zł

Projekt obejmuje wymianę i rozbudowę przestarzałej sieci wodociągowej na terenie 
Szczawnicy. Obecnie wymieniana jest sieć na ul. Szalaya i Samorody. Odtwarzana 
jest zaś nawierzchnia na ul. Sopotnicka, Staszowa, Zielona, .. 

3.
Promenada spacerowa  wzdłuż 

Grajcarka
9 000 000,00 zł

Projekt zakłada budowę promenady spacerowej wzdłuż prawego brzegu Grajcarka wraz 
z elementami małej architektury: ławeczki do odpoczynku, donice z kwiatami oraz 
drzewkami, tarasy widokowe oraz stylowe mostki łączące obydwa brzegi Grajcarka. 
Promenada posiadała będzie zarówno część jezdną do domów znajdujących się przy 
niej oraz deptak przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszego. W chwili obecnej firma 
Mostmar przystąpiła do prac inwestycyjnych, których termin ukończenia przewiduje 
się na 24 grudnia 2010r.

4
Solarna Szczawnica 

7 116 903,86 zł

Projekt zakłada dostawę i montaż kompletnych instalacji solarnych dla obiektów 
gospodarstw domowych oraz zbiorowego zakwaterowania w ramach programu: 
Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez 
odbiorców indywidualnych i zbiorowych na terenie miasta Szczawnica z użyciem 
instalacji solarnych. 

5

Modernizacja budynku 
Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Szczawnicy

1 200 000, 00zł 

Inwestycja będzie polegała na wykonaniu hydroizolacji i osuszeniu piwnic, wymianie 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz remoncie elewacji, wymianie pokrycia dachowe-
go, modernizacji sali kinowej, modernizacji kotłowni oraz rewaloryzacji terenu po 
remoncie.
W chwili obecnej wykonywane są prace remontowe budynku, których termin zakoń-
czenia wypada do 31 lipca 2010r

6
Odnowa centrum Wsi Jaworki

1 100 000, 00

Głównym celem projektu jest przywrócenie dawnych i nadanie nowych funkcji cen-
trum wsi Jaworki, sprowadzenie ruchu turystycznego z okolic szlaków do centrum 
wsi i podniesienie atrakcyjności turystycznej Jaworek. Obecnie rozpoczęły się już 
prace budowlane a termin ich zakończenia to 31 lipca 2010r.

7

Wzmocnienie konkurencyjności 
pogranicza polsko-słowackiego na 

międzynarodowym rynku turystycz-
nym 200 160,00

Głównym celem projektu jest promocja walorów przyrodniczych Szczawnicy poprzez 
publikację albumów i folderów oraz rozmieszczenie po mieście tablic informujących 
o atrakcjach turystycznych miejscowości.  W chwili obecnej rozstrzygnięty został 
przetarg na wykonanie tablic informacyjnych oraz publikacji. Ogłoszony jest również 
konkurs na pamiątkę turystyczną ze Szczawnicy, którego regulamin znajduje się na 
stronie internetowej miasta www.szczawnica.pl 

8

Przenikanie kultur: polsko – słowa-
cka wymiana środowisk twórczych

190 260, 00

Celem projektu jest zorganizowanie na terenie Szczawnicy cyklu imprez kultural-
nych, warsztatów rzeźbiarskich, malarskich i muzycznych oraz wystaw i wernisaży 
szczawnickich artystów. Dodatkowo w projekcie zaplanowany jest zakup sprzętu 
umożliwiającego sprawne organizowanie imprez: nagłośnienie, światła, ławeczki dla 
widowni itp.
W ramach podpisanej początkiem grudnia umowy, zorganizowano już m.in. imprezę 
sylwestrową pod kolejką oraz warsztaty malarskie dla dzieci i młodzieży, a w chwili 
obecnej przygotowywane są artystyczne warsztaty plenerowe.

MIASTO I GMINA SZCZAWNICA

POSTĘPY REALIZOWANYCH INWESTYCJI W RAMACH 
PROJEKTÓW EUROPEJSKICH  I KRAJOWYCH 
NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA 

UNIA EUROPEJSKA
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Rewitalizacja uzdrowiskowego 
Parku Dolnego w Szczawnicy wraz 
z elementami małej architektury 
uzdrowiskowej 4 512 400, 00 zł.

Zakłada on rewaloryzację istniejących obiektów znajdujących się na terenie Parku oraz 
wzbogacenie ich o nowe elementy przestrzenne takie jak np: altano-kawiarnia, mini 
golf, place zabaw, karuzele, kaskady wodne, staw czy rabaty kwiatowe.

10
Rewitalizacja Pl. Dietla oraz prome-

nady spacerowej do pijalni wód
6 450 000, 00 zł.

Polega on na zagospodarowaniu uzdrowiskowego centrum Szczawnicy, którego 
centralnym miejscem jest plac Dietla. 

11
Internet w domach mieszkańców 

Szczawnicy 568 700,00

Projekt ma na celu wyrównanie szans w dostępie do Internetu gospodarstw domowych 
o niskim stanie majątkowym. Projekt zakłada podłączenie Internetu na obszarach 
Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek, wraz z dostarczeniem zestawów komputerowych 
z odpowiednim oprogramowaniem

ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

12
Budowa poziomowego parkingu w 

Pieninach

W ramach projektu przewidywana jest przebudowa istniejącego parkingu oraz utwo-
rzenie nad nim drugiej płyty na wysokości jezdni. Dodatkowo wzdłuż drogi powstaną 
pasaże handlowo – usługowe oraz centrum informacji turystycznej. Zrealizowana 
inwestycja w dużej mierze rozwiąże problem parkowania w Szczawnicy oraz poprawi 
infrastrukturę w rejonie Pienin

13
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej 

na Szlachtowej i Jaworkach 

Projekt zakłada budowę ujęć  i stacji uzdatniania wody na Czarnej Wodzie wraz z 
siecią wodociągową dla  Szlachtowej i Jaworek. W chwili obecnej wniosek oczekuje 
na ocenę.

14

Wyrównywanie szans edukacyjnych 
dzieci i młodzieży w Mieście i Gminie 
Szczawnica”. 

Projekt zakłada realizację zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży takich jak m.in.: 
zawody sportowe, wycieczki turystyczne, kółka zainteresowań z malarstwa i muzyki, 
konkursy wiedzy, nauka języków obcych, obozy językowe za granicą, wyjazdy do 
kina, teatru. Do projektu przystąpiły wszystkie szkoły znajdujące się na terenie Miasta i 
Gminy Szczawnica. Łączny koszt projektu wynosi. 1 650 000,00 zł i jest on pokrywany 
w 100% ze środków unijnych. 

15
Doskonalenie kwalifikacji kadry 

urzędniczej Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica

Wychodząc naprzeciw ciągłym zmianom prawa realizowanego przez pracowników 
Urzędu, składany projekt zakłada organizację cyklu szkoleń podnoszących kwalifi-
kacje pracowników Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica oraz wdrożenie usprawnień 
zarządczych podnoszących jakość obsługi klienta. Obecnie wniosek poddawany jest 
ocenie formalnej.

16
Schetynówka - przebudowa dróg, 

mostów i chodników we wsi Jaworki

W ramach złożonego projektu planuje się wykonanie m.in: remontu nawierzchni dróg 
i chodników na ul. Kościelna, Biała Woda, Czarna Woda i Pod Homolami, montaż 
barier ochronnych, remont elementów konstrukcyjnych mostu, przeniesienie przy-
stanku i budowę zatoki autobusowej oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego wraz 
z wycinką drzew.  W ramach naboru złożono 115 wniosków z całego województwa 
małopolskiego. Wniosek Szczawnicy znalazł się na 41 miejscu i na liście rezerwowej 
oczekuje na dofinansowanie. Obecnie dofinansowaniem zostało wspartych pierwsze 
29 wniosków.

17
Poprawa warunków działalności 

Ośrodka Pomocy Społecznej

Projekt polega na rozbudowie istniejącego budynku Urzędu Miasta w celu stworzenia 
siedziby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tak aby mógł on wypełniać 
swe statutowe zadania. Projekt pozytywnie przeszedł już drugi etap oceny finansowej, 
merytorycznej i strategicznej i obecnie na liście rezerwowej czeka na podjęcie decyzji 
o dofinansowanie.

PLANOWANE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

18
Odnowa centrum wsi

 Szlachtowa

W ramach składanego projektu odnowiony zostanie ciąg komunikacyjny w centrum 
Szlachtowej, wyposażony w elementy małej architektury oraz wykonane zostanie 
wielofunkcyjne boisko sportowe na terenie przy szkole podstawowej . Planowany 
termin złożenia wniosku to czerwiec 2010 roku

19 Parking pod Homolami 
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 planowane jest 
złożenie wniosku na budowę parkingu samochodowego w Jaworkach obok Wąwozu 
Homole. Planowany termin ogłoszenia naboru to połowa 2010r.

20
Renowacja zabytkowego cmentarza i 

kaplicy Szlayowskiej 
w Szczawnicy 

W ramach działań przewidziano renowację istniejących grobów  i terenu cmentarza jak 
również odbudowę zniszczonej kaplicy Szalayowskiej. Ogłoszenie naboru na to zadanie 
nastąpi w lipcu 2010r. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej.
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Mieszkańcy Szczawnicy
W najbliższym czasie ruszą prace związane z gruntownym 

remontem Parku Dolnego w Szczawnicy. Dzięki pozyskanym 
środkom europejskim, miejsce to zyska zupełnie inny wygląd, 
wzbogacony o nowe alejki, dodatkowe elementy małej ar-
chitektury oraz funkcjonalny układ 
przestrzenny. 

 Nowa koncepcja parku zakłada 
m.in. przeniesienie Pomnika Pa-
mięci Narodowej „Mieszkańcom 
Szczawnicy Poległym za Ojczyznę” 
z tylnej części parku, na bardziej 
eksponowane miejsce zlokalizowane 
według załącznika graficznego. Upo-
rządkowany zostanie w ten sposób 
ład przestrzenny parku, który po re-
witalizacji będzie kolejną wizytówka 
Szczawnicy.

 Pomnik autorstwa Józefa Bieńka,  
pod którym organizowane są corocz-
nie uroczystości m.in. Narodowego 
Święta Niepodległości 11 listopada, 
powstał 20 lipca 1984r. Ufundowany 
przez mieszkańców uroczyście został 
odsłonięty 9 maja 1985r. podczas 

uroczystości 40-lecia zwycięstwa nad faszyzmem. Upamiętnia 
on 71 mieszkańców Szczawnicy, którzy polegli za ojczyznę 
z rąk faszyzmu. W skrytce pomnika złożono wówczas urny 
z prochami i ziemią z pól bitewnych, miejsc straceń i mogił 
poległych.  

Prosimy o wyrażenie swojej opinii na temat zmiany lokaliza-
cji pomnika, oddając swój głos w naszej sondzie zamieszczonej 
na stronie internetowej miasta www.szczawnica.pl   
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Nowa nawierzchnia ulicy 
Głównej w Szczawnicy

Drogi w centrum Szczawnicy od kilku tygodni to wielki plac 
budowy, gdzie prowadzone są kompleksowe remonty przesta-
rzałej infrastruktury drogowej: sieci wodociągowej, kanalizacji 
burzowej oraz sanitarnej, jak również wymiana zniszczonych 
chodników oraz dziurawej nawierzchni drogowej.  Systema-
tycznie oddawane są również kolejne wyremontowane odcinki 
dróg na terenie Szczawnicy. Jednym z nich jest ukończony 

SZCZAWNICA 

W CZOŁÓWCE LIGI 

ODNAWIALNYCH 

ŹRÓDEŁ ENERGII !

„Polskie miasta i gminy dla klimatu” 
- to właśnie pod tym tytułem w dniach 
17-18 czerwca 2010 r. miała miejsce 
międzynarodowa konferencja na Za-
mku Królewskim w Niepołomicach, 
pod patronatem Wojewody Małopolski 
Stanisława Kracika, w której uczest-
niczyli m.in. delegaci Szczawnicy w 
osobach Angeliki Grochulskiej z biura 
Eko Szczawnicy i zastępcy burmistrza 
Tomasza Moskalika. 

Uczestniczyli w niej również przed-
stawiciele europejskiego Biura Porozu-
mienia Burmistrzów, Ambasady Danii 
oraz 18-osobowa grupa reprezentantów 
miast ukraińskich, a także delegaci URE 
i Ministerstwa Środowiska.

Podczas konferencji zorganizowanej 
przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć 
„Energie Cités”, przedstawiciele miast 
i gmin – najlepszych „graczy” Ligi 
OZE – zaprezentowali swe osiągnięcia 
z zakresu wykorzystania energii odna-
wialnej. Swe osiągnięcia prezentowały 
m.in. władze gmin.: Nowej Dęby – na-
grodzonej złotym medalem w kategorii 
ligi biomasy oraz Częstochowy, która 
zajęła trzecie miejsce w kategorii miast 
liczących ponad 100 tys. mieszkańców, 
Ełku, Myczkowiec zrealizujących inwe-
stycje z zakresu wykorzystania energii 
słonecznej i biomasy oraz Szczawnica 
przedstawiająca projekt związany z in-
stalacją solarów. 

Prezentacja dokonań Szczawni-
cy z zakresu realizacji programu pn. 
„Ograniczenie niskiej emisji poprzez 
wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii przez odbiorców indywidual-
nych i zbiorowych na terenie miasta i 
gminy Szczawnica z użyciem instalacji 
solarnych” spotkała się z ogromnym 

zainteresowaniem zaproszonych gości, 
którzy głównie pod kątem konstrukcji 
prawnej oraz innowacyjnej organizacji 
naszego przedsięwzięcia.

Po zakończeniu prezentacji osiągnięć 
Szczawnicy prelegent, w roli którego 
wystąpił Zastępca Burmistrza Pan To-
masz Moskalik, odpowiadał na liczne 
pytania uczestników spotkania. Tak 
wielkie zainteresowanie wynika z faktu, 
iż Szczawnica jest pionierem jeśli chodzi 
o innowacyjne rozwiązania w zakresie 
wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii i jak dotąd nikomu nie udało się 
jeszcze pozyskać funduszy na kolektory 
słoneczne dla odbiorców indywidualnych 
na taką skalę. Krótko mówiąc postawili-
śmy wysoką poprzeczkę konkurującym 
ze Szczawnicą miastom i gminom w 
zakresie ochrony środowiska– jeśli do 
końca sierpnia zgłosimy działające już 
instalacje solarne montowane w ostatnich 
miesiącach – mamy ogromne szanse 
na wygraną Ligi Odnawialnych Źródeł 
Energii. 

fragment ulicy Głównej na odcinku od ul. Zdrojowej do Alei 
Parkowej. W ramach prowadzonych tam prac, wykonany został  
remont istniejących chodników, ułożenie nowej nawierzchni z 
kostki, remont częściowy przykanalików, regulacja i wymiana 
częściowa włazów studni, ułożenie cieków przychodnikowych, 
malowanie barier oraz ułożenie nowej nawierzchni bitumiczno 
–asfaltowej. Roboty zakończone zostały zgodnie z przyjętym 
harmonogramem czyli do końca czerwca br. Dzięki tej in-
westycji, uporządkowany został strategiczny odcinek drogi 
w Szczawnicy, który po zakończeniu robót na ulicy Szalaya 
stanowił będzie bezpieczny i estetyczny ciąg komunikacyjny 
centrum uzdrowiska.  



6

Szczawnicka 
telewizja 

internetowa
Informacja, która jest rzetelna, zwię-

zła i dociera na czas do szerokich kręgów 
odbiorców to w dzisiejszych czasach 
podstawa funkcjonowania każdej spraw-
nie działającej jednostki organizacyjnej. 
Skutecznym sposobem informowania 
zarówno mieszkańców jak i licznie od-
wiedzających Szczawnicę gości o życiu 
społeczno – kulturalnym uzdrowiska , 
jest działająca od niedawna na stronie 
internetowej miasta www.szczawnica.
pl „Szczawnicka Telewizja Internetowa” 
lub samodzielnie pod adresem www.
tv.szczawnica.pl To narzędzie komuni-
kacji i promocji, próbnie uruchomione 
zostało już w styczniu br. jednak dopiero 
teraz nabiera nowej szaty graficznej i gro-
madzi wszystkie materiały filmowe reali-
zowane na temat wydarzeń dziejących się 
w Szczawnicy. Obecnie znajdują się tam 
filmy i reportaże na temat realizowanych 
przez miasto inwestycji, podejmowanych 
akcji promocyjnych czy wydarzeń kultu-
ralnych w Muzycznej Owczarni. Final-
nym produktem szczawnickiej telewizji 
internetowej, jest utworzenie platformy, 

na której zamieszczane będą wszystkie 
materiały filmowe z realizowanych 
na terenie gminy Szczawnica działań 
– zarówno inwestycyjnych, społecznych, 
kulturalnych czy sportowych. Będzie tam 
miejsce na reportaże z ciekawych wycie-
czek i uroczystości szkolnych, pięknych 
przedstawień teatralnych przedszkola-
ków, jak również materiał z uroczystości 
kościelnych czy zawodów sportowych. 
Będzie to miejsce, gdzie społeczeństwo 
Szczawnicy będzie miało pełny obraz 
na temat wydarzeń dziejących się w 
Szczawnicy, których nieraz nie sposób 
opisać w prasie.  Wszystkich, którzy 
posiadają materiały filmowe z wydarzeń 
realizowanych w naszej miejscowości, 
zachęcam do umieszczania ich na łamach 
naszej telewizji. 

„Pierwsze kroki w utworzeniu 
Szczawnickiej telewizji internetowej 
poczynił Urząd Miasta, lecz docelowo 
to sami mieszkańcy Szczawnicy będą 
uczestniczyć w jej kształcie, proponując 
zarówno treść zamieszczanych materia-
łów jak również przesyłając reportaże 
z uroczystości, w których uczestniczyli. 
Zapewne wkrótce powstanie regula-
min porządkujący kwestie techniczne i 
organizacyjne, lecz bardzo ważne jest, 
by to sami mieszkańcy bezpośrednio 
kształtowali wizerunek szczawnickiej 
telewizji internetowej, która będzie nie 
tylko platformą informacyjną, ale prze-
de wszystkim promującą nasze piękne 
uzdrowisko” – dodaje optymistycznie 
burmistrz Grzegorz Niezgoda. 

Droga na Zaskalskie  
w Jaworkach ukończona

Ukończona została budowa nowej nawierzchni drogi na 
ulicy Zaskalskie w Jaworkach. Inwestycja wykonana została 
ze środków pozyskanych początkiem br. z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych. 

Zadanie jakie zostało wykonane, polegało na od-
budowie uszkodzonej nawierzchni asfaltowej na ulicy 
Zaskalskie w Jaworkach.  Na odcinku ponad 350 mb. 
i szerokości prawie 4 m wykonana została podbudo-
wa drogi pokryta dwiema asfaltowymi warstwami. 
Dodatkowo z kruszywa łamanego wykonane zostały 
półmetrowe pobocza. W wyniku przeprowadzonego 
przetargu nieograniczonego, wyłoniony wykonaw-
ca wykonał całość zaplanowanych robót za kwotę 
151 299,47 zł brutto. 

To kolejna inwestycja drogowa realizowana przez 
miasto na terenie Jaworek w ostatnich trzech latach. Do 
najważniejszych remontów dróg gminnych na tym tere-
nie zaliczyć możemy przesklepienie rowu przy drodze 
do Białej Wody za kwotę 43 000zł, odbudowę korpusu 
drogi o długości 500 m na ul. Czarna Woda za kwotę 
143 000zł, czy odbudowę dalszego odcinka uszkodzo-
nej nawierzchni asfaltowej na tej samej ulicy za kwotę 
178 000zł. Obecnie zaś, odnawiane jest centrum wsi 

Jaworki z uliczkami do niego prowadzącymi. 
„Jaworki to wyjątkowa miejscowość przyciągająca rocznie 

dziesiątki tysięcy gości, którzy podziwiając uroki przyrody bo-
rykali się z fatalną nawierzchnią dróg. Nowe, wyremontowane 
drogi znacznie poprawiają wizerunek Jaworek zapewniając 
jednocześnie bezpieczeństwo  nie tylko dla przybywających 
turystów ale  przedewszystkim dla mieszkańców Jaworek” 
– podkreśla burmistrz Grzegorz Niezgoda
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Rada Miejska w Szczawnicy, w dniu  
7 czerwca  2010 roku podjęła uchwały: 

Uchwała Nr LI/404/10 

w sprawie  wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie działek stanowiących własność 
Miasta i Gminy Szczawnica  w trybie 
bezprzetargowym.

§ 1
Wyraża się zgodę  na zawarcie przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Szczawnica kolejnych 
umów  dzierżawnych na okres 3 lat  następu-
jących nieruchomości:
1. położonej w obrębie Jaworki niezabudowa-
nej działki ewidencyjnej nr 46 o powierzchni  
7025 m�

2. położonych w obrębie Szlachtowa nieza-
budowanych działek ewid. nr 215/1, 215/2, 
216/1 i 216/2 o powierzchni 2159 m�

3. położonej w obrębie Szlachtowa zabudo-
wanej budynkiem mieszkalnym i gospodar-
czym stanowiącym własność dzierżawców 
działki ewid. nr 316 o powierzchni 1955 m�

4. położonej w obrębie 1 m. Szczawnica 
przy ul. Szalaya zabudowanej kioskiem 
Ruch części działki ewid. zmod. nr 1945/3 o 
powierzchni 7,70 m�

5. położonych w obrębie Czarna Woda nieza-
budowanych działek ewid. zmod. nr 56 i 58 
o powierzchni ogólnej 4698 m�.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie 
1. na rzecz  Pana Władysława Dziurny działki 
ewid. nr 46 o powierzchni  7025 m�  na  okres 
3 lat celem  wykorzystywania dzierżawionej  
nieruchomości  na cele rolnicze,
2. na rzecz  Pani Anny Zarotyńskiej dzia-
łek ewid. nr 215/1, 215/2, 216/1 i 216/2  
o powierzchni 2159 m� na okres � lat celem 
wykorzystywania dzierżawionej nieruchomo-
ści na cele rolnicze oraz związane z dojazdem 
do działek 214 i 217/2,
3. na rzecz Pana Andrzeja Mastalskiego 
działki ewid. 316 o powierzchni 1955 m� na 
okres 3 lat celem wykorzystywania dzierża-
wionej nieruchomości na cele siedliskowe 
oraz częściowo rolnicze,
4. na rzecz „Ruch” S.A. ul. Wronia 23, 00-958 
Warszawa Małopolski Region Sprzedaży z 
siedzibą w Krakowie Al. Pokoju 5, 31-548 
Kraków część działki ewid. zmod. nr 1945/3 
zabudowanej kioskiem Ruch na okres 3 lat z 
przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
handlowej,
5. Na rzecz Pani Stanisławy Szpek działek 
ewid. nr 56 i 58 o powierzchni 4698 m� 
na okres � lat z przeznaczeniem na cele 
rolnicze.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.

Uchwała  Nr  LI/405/10
sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej 

Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2010 
Nr XLVI/374/09 Rady Miejskiej w Szczaw-
nicy z dnia 30 grudnia 2009  roku oraz w 
budżecie miasta i gminy Szczawnica na 
rok 2010

§ 1
Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010 
o kwotę zł: 366.903 
w tym:
1) dochody bieżące o kwotę zł: 187.603 
2) dochody majątkowe o kwotę zł: 
179.300
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały

§ 2
Zmniejsza  się dochody budżetu na rok 2010 
o kwotę zł: 1.342.539
w tym:
1) dochody bieżące o kwotę zł: 5.000
2)  dochody majątkowe o kwotę zł: 
1.337.539
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały

§ 3
Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 o 
kwotę zł: 1.519.316
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały
z czego :
1. Wydatki bieżące na łączną kwotę zł: 
12.000
w tym: wydatki na świadczenia na rzecz osób 
fizycznych w kwocie 12.000 zł
- jak w załączniku 2.1
2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę zł: 
1.507.316 w tym: wydatki na inwestycje i za-
kupy inwestycyjne w kwocie zł: 1.507.316
- jak w załączniku 2.2
z czego na wydatki majątkowe na programy 
finansowane z pomocy zagranicznej w łącz-
nej kwocie 429.195 zł, w tym ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
w kwocie 0 zł, 
- jak w załączniku 2.2.1

§ 4
Zmniejsza się wydatki budżetu  na rok 2010 
o kwotę zł: 2.120.887
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 
z czego :
1.  Wydatki bieżące na łączną kwotę zł: 
12.000
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w 
kwocie zł: 12.000 z czego: 
a) wydatki związane z realizacją zadań sta-
tutowych jednostek budżetowych w kwocie 
zł: 12.000

2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę zł: 
2.108.887 w tym: wydatki na inwestycje i za-
kupy inwestycyjne w kwocie zł: 2.108.887
- jak w załączniku 2.2
z czego na wydatki majątkowe na programy 
finansowane z pomocy zagranicznej w łącz-
nej kwocie 1.958.887 zł, w tym ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 
kwocie 1.080.789 zł, 
- jak w załączniku 2.2.1

§ 5
W Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy 
Szczawnica na rok 2010 zmienionej Uchwałą  
Nr XLVII/382/10 Rady Miejskiej w Szczaw-
nicy z dnia 10 lutego 2010 r wprowadza się 
następujące zmiany:
1) § 3 w pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 
„Różnica między dochodami i wydatkami 
stanowi planowany deficyt budżetowy w 
kwocie – 13.514.808 zł, który zostanie pokry-
ty przychodami pochodzącymi z zaciąganych 
pożyczek i  kredytów w kwocie 4.200.000 
zł, z emisji obligacji komunalnych w kwocie 
10.000.000 zł oraz z wolnych środków po-
chodzących z nadwyżki środków pieniężnych 
na rachunku bieżącym budżetu w kwocie  
418.549 zł 
2) w § 3 pkt. 2 dokonuje się zmiany 
brzmienia załącznika Nr 3, który przyjmuje 
oznaczenie załącznika nr 3 do niniejszej 
uchwały; 

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 7
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia 
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym 
przepisami szczególnymi. 

Załącznik Nr 3 do RM Nr LI/405/10
z dnia 07 czerwca 2010 r

PRZYCHODY I ROZCHODY 
BUDŻETU MIASTA i GMINY 
SZCZAWNICA NA ROK 2010

1. DOCHODY  OGÓŁEM:   
     44.230.959,80 zł                  
2. WYDATKI   OGÓŁEM:   
     57.745.767,80 zł
3. Wynik – DEFICYT (1-2)    
                   - 13.514.808 zł
4. Przychody budżetu:   
  14.618.549 zł
z tego:
- wolne środki – jako nadwyżka środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
j.s.t.    418.549 zł    
- przychody ze sprzedaży innych papierów 
wartościowych (emisja obligacji komunal-
nych)  10.000.000 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kre-
dytów na rynku krajowym   
  4.200.000 zł    
  
5. Rozchody budżetu:    
  1.103.741 zł   
z tego:
- wykup obligacji komunalnych    
   1.000.000 zł 
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 
kredytów (WFOŚIGW)           
  103.741 zł

Uchwała Nr LI/406/10
w sprawie zgody na zaciągnięcie zobowią-
zań na realizację zadania pn: „Rewita-
lizacja uzdrowiskowego Parku Dolnego 
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w Szczawnicy wraz z elementami małej 
architektury uzdrowiskowej” w zakresie 
wydatków inwestycyjnych przekraczają-
cych rok budżetowy.

§ 1
1. Zaciąga się zobowiązanie w zakresie 
wydatków inwestycyjnych przekraczają-
cych rok budżetowy na realizację zadania 
pn: „Rewitalizacja uzdrowiskowego Parku 
Dolnego w Szczawnicy wraz z elementami 
małej architektury uzdrowiskowej” w kwocie 
łącznej: 4 512 400 złotych brutto (cztery 
miliony pięćset dwanaście tysięcy czterysta 
złotych i 00/100) 
2. Zadanie ( roboty inwestycyjne)będzie 
realizowane w latach 2010-2011 z czego w 
roku:
2010 kwota zł 1 259 280,00 brutto (jeden 
milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy 
dwieście osiemdziesiąt złotych i 00/100)
2011 kwota zł 3 253 120,00 brutto (trzy mi-
liony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto 
dwadzieścia złotych i 00/100).

§ 2
Źródłem pokrycia zobowiązania, o jakim 
mowa w §1 będą dochody własne i przychody 
budżetu Miasta i Gminy Szczawnica w latach 
2010-2011, z czego w roku:
2010 kwota zł 1 259 280,00 brutto (jeden 
milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy 
dwieście osiemdziesiąt złotych i 00/100)
2011 kwota zł 3 253 120,00 brutto (trzy mi-
liony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto 
dwadzieścia złotych i 00/100).

§ 3
 Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy

§ 4
 Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

Uchwała Nr LI/407/10
w sprawie zgody na zaciągnięcie zobowią-
zań na realizację zadania pn: „Rewitaliza-
cja Pl. Dietla oraz promenady spacerowej 
do pijalni wraz z elementami małej ar-
chitektury uzdrowiskowej i przebudową 
pijalni wody mineralnej” w zakresie wy-
datków inwestycyjnych przekraczających 
rok budżetowy.

§ 1
1. Zaciąga się zobowiązanie w zakresie 
wydatków inwestycyjnych przekraczających 
rok budżetowy na realizację zadania pn: 
„Rewitalizacja Pl. Dietla oraz promenady 
spacerowej do pijalni wraz z elementami 
małej architektury uzdrowiskowej i prze-
budową pijalni wody mineralnej” w kwocie 
łącznej  6 463 486,00 złotych brutto (sześć 
milionów  czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące 
czterysta osiemdziesiąt sześć złotych i 00/100 
brutto).
2. Zadanie (roboty budowlane) będzie 
realizowane w latach 2010-2011, z czego w 
roku:
2010 kwota zł 1 204 933,00 brutto (jeden 
milion dwieście cztery tysiące dziewięćset 
trzydzieści trzy złote i 00/100)

2011 kwota zł 5 258 553,00  brutto (pięć 
milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy 
pięćset pięćdziesiąt trzy złote i 00/100).

§ 2
Źródłem pokrycia zobowiązania, o jakim 
mowa w §1 będą dochody własne i przychody 
budżetu Miasta i Gminy Szczawnica w latach 
2010-2011, z czego w roku:
2010 kwota zł 1 204 933,00 brutto (jeden 
milion dwieście cztery tysiące dziewięćset 
trzydzieści trzy złote i 00/100)
2011 kwota zł 5 258 553,00  brutto (pięć 
milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy 
pięćset pięćdziesiąt trzy złote i 00/100).

§ 3
 Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.

§ 4
 Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

Uchwała Nr LI/408/10 
w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/317/09 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 11 
września 2009 roku dotyczącej upoważnie-
nia Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica 
do zaciągnięcia zobowiązania na sfinan-
sowanie  zadania pod nazwą „Internet w 
domach mieszkańców Szczawnicy” .                 

§ 1
W uchwale nr XLI/317/09 Rady Miejskiej 
w Szczawnicy z dnia 11 września 2009 
roku dotyczącej upoważnienia Burmistrza 
Miasta i Gminy Szczawnica do zaciągnięcia 
zobowiązania na sfinansowanie zadania pod 
nazwą „Internet w domach mieszkańców 
Szczawnicy”  wprowadza się następujące 
zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica do zaciągnięcia zobowiązania w 
łącznej kwocie 568 700, 00 PLN .(słownie: 
pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset 
złotych 00/100) na sfinansowanie zadania: 
„Internet w domach mieszkańców Szczaw-
nicy” dla zapewnienia dostępu do Internetu 
osobom zagrożonym wykluczeniem cyfro-
wym z powodu trudnej sytuacji materialnej 
lub niepełnosprawności w Mieście i Gminie 
Szczawnica od 01.08.2010r. do 31.07.2013r. 
w następujący sposób:
1) W roku budżetowym 2010 do kwoty  
282 170,00PLN
2) W roku budżetowym 2011 do kwoty 
112 480,00 PLN
3) W roku budżetowym 2012 do kwoty 
107 480,00 PLN
4) W roku budżetowym 2013 do kwoty 66 
570,00 PLN
2. § 3 otrzymuje brzmienie:
Źródłem pokrycia zobowiązania określonego 
w §1 niniejszej uchwały będą dochody i przy-
chody budżetu Miasta i Gminy Szczawnica 
w latach 2010, 2011, 2012, 2013.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LI/409/10
w sprawie zgody na zaciąganie zobowiązań 
w zakresie wydatków bieżących  przekra-
czających rok budżetowy.

§ 1
Wyraża się zgodę na zaciąganie przez Miasto 
i Gminę Szczawnica zobowiązań w zakresie 
wydatków bieżących przekraczających rok 
budżetowy na zadanie pn: realizacja projektu 
systemowego w ramach priorytetu  VII – Pro-
mocja integracji społecznej, poddziałanie 
- 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej 
realizowanego przez  Miejsko Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnicy 
w latach 2011-2012.

§ 2
1. Zgodnie z przyjętym wnioskiem o dofi-
nansowanie na realizację powyższego zadania 
zostaną przeznaczone środki przekazane z 
EFS, oraz środki własne zabezpieczone w 
ramach wkładu własnego w budżecie Miasta 
i Gminy Szczawnica w następujących wyso-
kościach:
-  w 2011 r.  koszt ogólny zadania – 148 
206,24 zł
      w tym: kwota dofinansowania- 127 501,83 
zł, oraz wkład własny  ( 13,97 % )
      w kwocie 20 704,41 zł
    - w 2012 r. koszt ogólny zadania – 148 
206,23 zł 
      w tym: kwota dofinansowania 127 501,82 
zł, oraz wkład własny ( 13,97%)
   w kwocie 20 704,41 zł
2. Źródłem pokrycia zobowiązania w 
ramach wkładu własnego, o jakim mowa w 
§ 1 będą dochody własne budżetu Miasta i 
Gminy Szczawnica w poszczególnych latach 
budżetowych 2011 – 2012.

§ 3
 Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.

Uchwała Nr LI/410/10
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miej-
skiej w Szczawnicy Nr XLI/316/09 z dnia  
11 września 2009 r. w sprawie przyjęcia 
„Regulaminu nadawania Tablic Szalay-
owskich”.

§ 1
1. W Załączniku do Uchwały Rady Miejskiej 
w Szczawnicy Nr XLI/316/09 z dnia 11 
września 2009 r. „Regulamin przyznawania 
i nadawania Godeł – Tablic Szalayowskich” 
w § 8 pkt 4 dodaje się ppkt „g” w brzmieniu: 
„g. Prezesa PTTK w Szczawnicy”.
2.  Pozostałe postanowienia Załącznika po-
zostają bez zmian.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 
dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.
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Informacja do uchwał 
Rady Miejskiej podjętych 

na LI zwyczajnej sesji 
7 czerwca 2010 roku. 

Uchwała Nr LI/404/10 w sprawie wyra-
żenia zgody na wydzierżawienie działek 
stanowiących  własność Miasta i Gminy 
Szczawnica w trybie bezprzetargowym. 

W wyniku nowelizacji przepisów ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, uchwała 
Rady Miejskiej jest wymagana, gdy po 
umowie zawartej na czas oznaczony do � 
lat, strony zawierają kolejne umowy, których 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

Działki wymienione w Uchwale, już 
wcześniej pozostawały w dzierżawie osób, 
które po upływie okresów dzierżaw, wystą-
piły o zawarcie kolejnych umów. 

W większości przypadków dzierżawione 
działki są przeznaczone i wykorzystywane 
na cele rolnicze, w pozostałych częściowo 
jako dojazd do działki, na prowadzenie 
działalności handlowej i pod zabudowę 
mieszkalną. 

Nr LI/405/10 w sprawie zmian w 
Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy 
Szczawnica na rok 2010 Nr XLVI/374/09 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 
grudnia 2009 roku oraz w budżecie Miasta 
i Gminy Szczawnica na rok  2010. 

Zmiany w uchwale i  w budżecie obej-
mowały:

- Zmiany w dochodach budżetowych 
wykazanych w załączniku nr 1, dotyczące: 

- zmniejszenia w związku ze zmianą 
wytycznych MRPO i harmonogramami 
rzeczowo- finansowymi zadań przyjętych 
w pierwotnej wersji do budżetu, zadania 
„Rozbudowa i modernizacja ujęć i stacji 
uzdatniania wody dla miasta Szczawnica z 
elementami ochrony środowiska”, zadania 
„Kompleksowa rehabilitacja i modernizacja 
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla 
uzdrowiska”, zadania „Przebudowa ul. Sza-
laya”, zadania „Przebudowa węzła komuni-
kacyjnego kierującego ruch do rezerwatów 
„Homole”, „Biała Woda” i „Czarna Woda” 
oraz do Miasta Szczawnica, zmniejszenia 
dochodów bieżących z różnych rozliczeń 
finansowych, dla których zmieniono klasy-
fikację w roku budżetowym 2010,

- zwiększenia dochodów w ramach re-
fundacji z roku 2009 (rozliczenie w Euro) 
dokumentacji do zadania „Budowa prome-
nady wzdłuż Grajcarka…”, odszkodowania 
(wadium) firmy ubezpieczeniowej podmiotu 
biorącego udział w przetargu, dotacji MUW 
na realizację projektu „Radosna Szkoła”.

- Zmiany w wydatkach budżetowych, wy-
kazanych w załączniku nr 2, dotyczące:

- zwiększenia wydatków budżetowych na 
zadanie „Rozbudowa i modernizacja ujęć 
wody …” w związku ze zmianą wytycznych 
i harmonogramu przyjętego do Wieloletnie-
go Planu Inwestycyjnego, przesunięcia planu 
finansowego z zadania „Plac targowy” na 
zadanie „Cmentarz komunalny”, przesunię-
cia planu na modernizację budynku MOK, 
wprowadzenia planu wydatków majątko-
wych pochodzących z dotacji i części udziału 
własnego Miasta i Gminy Szczawnica na za-
danie pn. „Radosna Szkoła”, zabezpieczenia 
udziału własnego Miasta i Gminy do pomocy 
materialnej dla uczniów szkół,

- zmniejszenia wydatków budżeto-
wych w planie wydatków majątkowych, 
zmniejszenie planu wydatków bieżących (z 
przeznaczeniem na pomoc materialną dla 
uczniów). 

Zmiany w Uchwale Budżetowej obejmo-
wały zapisy ujęte w sentencji uchwały i w 
załączniku Nr 3, dotyczące zmiany wielkości 
deficytu oraz źródeł jego pokrycia. Po za-
mknięciu roku budżetowego 2009 „wolne 
środki” obrotowe okazały się wyższe niż 
planowane o kwotę 374.065,61 zł. Wielkość 
tę należało wprowadzić do budżetu po stro-
nie przychodów. 

W związku z tym nastąpiły zmiany pro-
porcji i wielkości deficytu budżetowego oraz 
rozstrzygnięcia kwotowe w zakresie przy-
chodów budżetu Miasta i Gminy Szczawnica 
w roku 2010. Wielkość rozchodów nie uległa 
zmianie.

Nr LI/406/10 w sprawie zgody na 
zaciągnięcie zobowiązań na realizację 
zadania pn:  „Rewitalizacja uzdrowi-
skowego Parku Dolnego w Szczawnicy 
wraz z elementami małej architektury 
uzdrowiskowej” w zakresie wydatków 
inwestycyjnych przekraczających rok 
budżetowy. 

Harmonogram realizacji inwestycji we 
wniosku aplikacyjnym zakłada rozpoczęcie 
realizacji robót budowlanych w III kwartale 
2010 roku i ich zakończenie w IV kwartale 
2011 roku. Kwoty na realizację zadania są 
zgodne z Uchwałą Budżetową na rok 2010 
oraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym 
Miasta i Gminy Szczawnica. Uchwała była 
konieczna dla zabezpieczenia środków na 
realizację przedsięwzięcia. 

Nr LI/407/10 w sprawie zgody na 
zaciągnięcie zobowiązań na realizację 
zadania pn:   „Rewitalizacja Pl. Dietla 
oraz promenady spacerowej do pijalni 
wraz     z   elementami małej architektu-
ry uzdrowiskowej i przebudową pijalni 
wody mineralnej” w zakresie wydatków 
inwestycyjnych przekraczających rok 
budżetowy. 

Harmonogram realizacji inwestycji we 

wniosku aplikacyjnym zakłada rozpoczęcie 
realizacji robót w III kwartale 2010 roku i ich 
zakończenie w IV kwartale 2011 roku.

Kwoty na realizację zadania są zgodne 
z Uchwałą Budżetową na rok 2010 oraz 
Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta 
i Gminy Szczawnica.  Podjęcie uchwały było 
konieczne dla zabezpieczenia środków na 
realizację przedsięwzięcia. 

Nr LI/408/10 w sprawie zmiany Uchwa-
ły Nr XLI/317/09 Rady Miejskiej w 
Szczawnicy   z dnia 11 września 2009 roku 
dotyczącej upoważnienia Burmistrza   
Miasta i Gminy Szczawnica do zaciąg-
nięcia zobowiązania na sfinansowanie 
zadania pod nazwą „Internet w domach 
mieszkańców Szczawnicy”. 

Podjęcie uchwały było konieczne dla 
zabezpieczenia w budżecie Miasta i Gminy 
Szczawnica całej wartości projektu rozbitej 
proporcjonalnie do wydatków na lata 2010, 
2011, 2012, 2013. Podjęcie uchwały pozwo-
liło na podpisanie przez Burmistrza Szczaw-
nicy umowy na realizację zadania. 

Projekt, którego dotyczy uchwała, ma 
na celu wyrównanie szans w dostępie do 
internetu dla gospodarstw domowych o 
niskim stanie majątkowym i zakłada podłą-
czenie internetu na obszarach Szczawnicy, 
Szlachtowej i Jaworek, wraz z dostarczeniem 
zestawów komputerowych z odpowiednim 
oprogramowaniem. Dofinansowanie zadań 
projektu wyniesie do 85% kosztów kwalifi-
kowanych, resztę pokryje miasto.

Nr LI/409/10 w sprawie zgody na 
zaciąganie zobowiązań w zakresie wy-
datków bieżących przekraczających rok 
budżetowy. 

Uchwała ma związek z realizacją przez 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Szczawnicy projektu systemo-
wego w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej”. Projekt będzie 
realizowany przez trzy lata, tj. od 2010 do 
2012 roku.

W ramach projektu, wsparciem w kilku 
zakresach zostaną objęte rodziny wie-
loproblemowe z terenu Miasta i Gminy 
Szczawnica.

Nr LI/410/10 w sprawie zmiany Uchwa-
ły Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr 
XLI/316/09  z dnia 11 września 2009 r. w 
sprawie przyjęcia „Regulaminu nadawa-
nia Tablic Szalayowskich”. 

Zmiana w uchwale polegała na uzupełnie-
niu składu Kapituły Honorowej przyznającej 
godła – Tablice Szalayowskie, o Prezesa 
PTTK w Szczawnicy.

Ma to związek z tworzeniem szlaku tury-
stycznego Tablic Szalayowskich. 
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Na ulicy Jana Pawła II w Szlachtowej trwają prace związane w wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 850 mb 
oraz dalszej części chodnika. 



��

W centrum Jaworek na ukończeniu 
jest budowa rynku, który końcem 
lipca będzie niewątpliwie wizytów-
ką tej miejscowości. 



��

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA    
MIASTA   I GMINY  SZCZAWNICA O  

NABORZE  NA WOLNE 
STANOWISKO URZĘDNICZE 
- STRAŻNIKA MIEJSKIEGO

                                                                     
  /1/1  etat /
I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta 
i Gminy  Straż Miejska w Szczawnicy,  
34 - 460 Szczawnica, ul. Szalaya 84
II. Określenie stanowiska urzędniczego: 
Młodszy Strażnik / Aplikant
III. Określenie wymagań związanych ze 
stanowiskiem:                  
            1.Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie
b) ukończone 21 lat
c) korzystanie z pełni praw publicznych 
d) wykształcenie co najmniej średnie 
e) nienaganna opinia 
f) pełna sprawność pod względem fizycz-
nym i psychicznym
g) niekaralność sądowa
h) uregulowany stosunek do służby woj-
skowej.
i)  znajomość przepisów regulujących pracę 
straży miejskiej oraz samorządu gminnego.
j)  posiadanie prawa jazdy kategorii B 

2.Wymagania dodatkowe oraz cechy 
osobowościowe:

a) doświadczenie w pracy na podobnym 
stanowisku,
b) odporność na stres,
c) umiejętność analitycznego podejścia do 
problemów,
d) umiejętność i doświadczenie w pracy w 
grupie,
e) zdecydowanie i samodzielność w dzia-
łaniu,
f) zachowanie życzliwości w kontaktach z 
obywatelami, podwładnymi, przełożonymi i 
współpracownikami, 
g) dyspozycyjność,
h) kreatywność, skrupulatność, termino-
wość, cierpliwość,
i) poczucie odpowiedzialności,
j) gotowość do podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych.

IV. Zakres wykonywanych zadań na 
stanowisku:

1.  Ochrona spokoju i porządku w miej-
scach publicznych,
2.  Czuwanie nad porządkiem i kontrola 
ruchu drogowego - w zakresie określonym 
w przepisach o ruch drogowym,
3.  Współdziałanie z właściwymi podmiotami 
w zakresie ratowania życia  i zdrowia  obywa-
teli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych 
i skutków klęsk żywiołowych oraz innych 
miejscowych zagrożeń,
4.  Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, ka-
tastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo 
miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed 
dostępem osób postronnych lub zniszczeniem 
śladów i dowodów, do momentu przybycia 
właściwych służb, a także ustalanie, w miarę 
możliwości świadków zdarzenia,
5.  Ochrona obiektów komunalnych i urzą-
dzeń użyteczności publicznej,

6.  Współdziałanie z organizatorami i innymi 
służbami w ochronie porządku podczas zgro-
madzeń i imprez publicznych,
7.  Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby 
wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, 
jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają 
powód do zgorszenia w miejscu publicznym, 
znajdują się w okolicznościach zagrażających 
ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i 
zdrowiu innych osób,
8.  Informowanie społeczności lokalnej o sta-
nie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie 
i uczestnictwo w działaniach mających na 
celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i 
wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym 
i współdziałanie w tym zakresie z organami 
państwowymi, samorządowymi  i organiza-
cjami społecznymi,
9.  Konwojowanie dokumentów, przedmio-
tów wartościowych lub wartości pieniężnych 
dla potrzeb gminy,

Zadania realizowane są w czasie służby 
patrolowej w miejscu i czasie zgodnie z 
wytycznymi postawionymi na codziennej 
odprawie zadaniowej.

V. Wymagane dokumenty:
1. życiorys /CV/  ze zdjęciem,
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz  osobowy dla osoby ubie-
gającej się o zatrudnienie,
4. oświadczenie kandydata o korzystaniu 
z pełni praw publicznych oraz że nie był 
karany  prawomocnym wyrokiem sądu za 
umyślne przestępstwo ścigane z oskarże-
nia  publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe,
5. kopie dokumentów potwierdzających 
posiadane wykształcenie  i kwalifikacje,
6. kopie świadectw pracy,

7. dowód osobisty (kopia )

           Oferty należy składać w zamknię-
tych kopertach  z  dopiskiem  „Nabór na 
wolne stanowisko urzędnicze  -  Straż-
nika Miejskiego” w  terminie do dnia 15  
lipca 2010 r.
- osobiście  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy   
Szczawnica   ul. Szalaya 103,  sekretariat   
pok. nr 10,
- lub pocztą na adres: Urząd Miasta i 
Gminy Szczawnicy ul. Szalaya 103, 34-
460 Szczawnica.

Oferty które wpłyną do urzędu po wyżej okre-
ślonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list 
motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględ-
nieniem dokładnego przebiegu kariery zawo-
dowej) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie  z ustawą z dnia 
29.08.1997r, o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002. Nr 101, poz. 926 ) oraz ustawą 
z dnia 21.11.2008 r o pracownikach samo-
rządowych (Dz. U. z 2008 nr.223 poz.1458 
z  póź . zm.)” 

VI. Informacje dodatkowe :

1. kandydaci zostaną listownie powia-
domieni o terminie testów lub rozmów 
kwalifikacyjnych,
2. więcej informacji na temat naboru  pod 
numerem telefonu  (18) 2622203,  2622462, 
2622523, 2622363.

          Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że na tablicach 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 
103 w terminie od 08 czerwca 2010 r. do 29 czerwca 2010 r. wywieszono 
wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica 
przeznaczonych do:

- dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy:
1. niezabudowanej działki ewid. nr 46 o powierzchni 7025 m� położonej w 

obrębie Jaworki na okres 3 lat z przeznaczeniem pod uprawy rolne
2. niezabudowanych działek ewid. nr 215/1, 215/2, 216/1 i 216/2 o powierzchni 

2159 m� położonych w obrębie Szlachtowa na okres 3 lat z przeznaczeniem 
pod uprawy rolne oraz dojazd do działek 214 i 217/2

3. zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym działki ewid. nr 
316 o powierzchni 1955 m� z obrębu Szlachtowa z przeznaczeniem na cele 
siedliskowe oraz uprawy rolne

4. zabudowanej kioskiem Ruch części działki ewid. zmod. nr 1945/3 o po-
wierzchni 7,70 m� położonej w Szczawnicy przy ul. Szalaya z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności handlowej w kiosku Ruch

5. niezabudowane działki ewid. nr 56 i 58 o powierzchni 4698 m� położonych 
w obrębie Czarna Woda z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

6. zabudowanej kioskiem handlowym stanowiącym własność dzierżawcy 
działki ewid. zmod.  nr 528/24 o powierzchni 18 m� położonej w Szczaw-
nicy przy ul. Pienińskiej /obok parkingu/ z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności handlowej.

7. Niezabudowanej działki ewid. zmod. nr 398/3 o powierzchni 1480 m� poło-
żonej w Szczawnicy przy ul. Głównej z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Informacje przygotował Sekretarz Miasta Tomasz Hurkała


