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Już nie od dziś wiadomo, że jeżeli otrzymałeś wiele to umiej za to gorąco podziękować. Cztery lata temu otrzymaliśmy od 
Państwa ogromny mandat zaufania, wyrażony w głosach poparcia Burmistrza oraz całej Rady Miejskiej.  Powierzyliście nam 
wówczas problemy całego Miasta Szczawnica jak również te, które dręczyły Was prywatnie. Cztery lata to zdecydowanie za 
krótko by rozwiązać je wszystkie, ale wystarczająco by z Waszą pomocą i poparciem rozwiązać zdecydowanie większą ich 
część.  Dzisiaj za tą porcję zaufania oraz pomocy chcemy gorąco podziękować. Dziękujemy organizacjom pozarządowym, 
które realizując swą statutową działalność wypełniają wolną przestrzeń pomiędzy działalnością rządową i samorządową. Dzię-
kujemy przedsiębiorcom Szczawnicy ciężko pracującym na rachunek swój,  ale również na dynamiczny rozwój naszej małej 
ojczyzny. Dziękujemy instytucjom, wspólnotom i mieszkańcom naszego uzdrowiska za nieustanne wsparcie i chęć zrobienia 
czegoś dobrego, by nasza Szczawnica stawała się lepsza. Cenne i wartościowe jest to, iż te wszystkie podmioty i osoby nie 
pojawiają się w życiu publicznym Szczawnicy raz na cztery lata. Są z nami cały czas, żyją problemami Szczawnicy i znają je 
od podszewki – w chwilach, gdy jest dobrze, ale również wówczas, gdy nie wszystko układa się najlepiej. Za to wsparcie da-
jące siłę do działania, zaufanie, którego staraliśmy się nie zawieść, jak również Waszą ciężką i solidną pracę pragniemy dzisiaj 
serdecznie podziękować. Naszą pracę natomiast niech obrazują jej widoczne efekty a podsumują inni. 

 „Szczawnica w sposób mistrzowski sięgnęła po dotacje rozwojowe z Małopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego. Praktycznie za unijne pieniądze przebudowuje cały system poboru, 
uzdatniania i dostarczania wody użytkowej na terenie całej gminy. To duże wyzwanie, ale również 
ogromna szansa, którą należało wykorzystać. Gminy, które w tym momencie zaciągają zobowiąza-
nia finansowe, by pozyskać środki unijne, mają szansę na szybki i dynamiczny rozwój. Zadłużanie 
gminy na projekty inwestycyjne z wykorzystaniem funduszy unijnych jest po prostu gospodarne i 
celowe. - Leszek Zegzda – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
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 „Rozwój gminy zależy od dobrej współpracy z innymi jednostkami samorządu teryto-
rialnego. Jeszcze nigdy powiat nowotarski nie współpracował tak blisko ze Szczawnicą, 
jak teraz. Ta kooperacja jest rzeczą naturalną i potrzebną, lecz żeby zaistniała musi być 
obustronna wola dialogu i chęć realizacji wspólnych celów. I oby przetrwała zawieruchę 
wyborów samorządowych. Jeżeli jest wzajemne porozumienie, wtedy na efekty nie trzeba 
długo czekać – wydłużają się kilometry modernizowanych dróg i mostów, buduje się 
nowy budynek Muzeum Pienińskiego i coraz wyraźniejszych kształtów nabierają wspólne 
plany.” - Krzysztof Faber – starosta nowotarski

 „

Po wielu trudnych latach Szczawnica weszła w okres dynamicznego rozwoju produktów 
przeznaczonych nie tylko dla stałych mieszkańców, lecz również dla wszystkich odwie-
dzających to piękne miejsce. Jest to pewna inwestycja w przyszłość miasta. Zwiększenie 
atrakcyjności infrastruktury wypoczynkowej w każdej miejscowości uzdrowiskowej ma 
bezpośrednie przełożenie na wzrost poziomu życia mieszkańców uzdrowiska. Z nieukry-
waną przyjemnością obserwuję, jak Szczawnica wchodzi w nowy, złoty wiek.”		Maria 
Gonciarz – przedsiębiorca, właściciel Sanatorium SPA Budowlani ***

„Świadomość swoich korzeni i poszanowanie tradycji w codziennym życiu i codziennej 
pracy staje się motorem do harmonijnego tworzenia naszego małego lokalnego mikro-
kosmosu. Cieszę się, że owa świadomość jest przewodnikiem działań władz naszego 
miasta. Można to zauważyć w centrum wsi Jaworki, planowanej rewitalizacji cmentarza 
szalayowskiego, w detalu witacza, w redyku czy festiwalu Łemków, Rusnaków i Górali.”	
ks. Józef Włodarczyk – proboszcz Parafii Szlachtowa, 

„Szczawnica jest miejscowością, której rozwój przebiega ostatnimi laty bardzo 
dynamicznie. Cieszą mnie powiązane z tym starania, aby jak najlepiej pogodzić interesy 
miasta z szeroko pojętymi interesami ochrony przyrody. Mam nadzieję, że dzięki 
temu Szczawnica stanie się  najlepszym przykładem, że można się rozwijać szanując 
przyrodę, umiejętnie korzystając z tej szansy, jaką jest włącznie miasta i jego okolic do 
ekskluzywnego  grona obszarów bezcennych dla dziedzictwa przyrodniczego Europy 
- sieci „ Natura 2000”. - ”	 Rafał Szkudlarek chiropterolog, biegły Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.

„W Szczawnicy byłam pierwszy raz na zaproszenie lokalnych władz. Program, który 
robiliśmy wówczas dla stacji TVN  ma ogromną oglądalność w całej Polsce i taka forma 
promocji to doskonały pomysł na ściągnięcie turystów do Szczawnicy.  Mamy już kilka 
innych pomysłów na promocję w kolejnych latach, bo taki potencjał jaki ma Szczawnica 
i dobrą współpracę w władzami trzeba koniecznie wykorzystać. Z tymi osobami chce się 
po prostu pracować i liczę na to, że będzie ku temu okazja w kolejnych latach. Doskonała 
organizacja i pomoc, serdeczni i życzliwi ludzie, cudowne krajobrazy  – wcale nie dziwię 
się że turyści  do Szczawnicy przyjeżdżają  i  chcą stale wracać. – Dorota Gardias, 
prowadząca program „Dzień dobry TVN” oraz prezenterka pogody stacji TVN, TVN 
24 i TVN Meteo, zwyciężczyni programu „Taniec z gwiazdami”. 
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INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W WY-
BORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA 
DZIEŃ  21 LISTOPADA 2010 ROKU 
Według załącznika do Uchwały Państwowej Komisji Wybor-
czej z 2 października 2006 roku w sprawie ustalenia wzorów 
kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw […].
 
W wyborach do Rady Miejskiej w Szczawnicy:
−	 karta do głosowania jest koloru białego,
−	 można głosować na tylu kandydatów, ilu radnych jest 

wybieranych w okręgu wyborczym lub na mniejszą liczbę 
kandydatów, (np. w Jaworkach na jednego kandydata, w 
Szlachtowej maksymalnie na dwóch, w Szczawnicy Wyż-
nej głosować można maksymalnie na trzech kandydatów, 
w Szczawnicy Centrum oddać można maksymalnie pięć 
głosów a w Szczawnicy Niżnej głosujemy na maksimum 
czterech kandydatów – głos jest również ważny jeśli od-
damy go na mniejszą ilość kandydatów)

−	 wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony 
obok nazwisk kandydatów z jednej listy lub z różnych 
list.

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:
−	 odda głos na większą liczbę kandydatów niż liczba radnych 

wybieranych w okręgu wyborczym,
−	 nie postawi znaku „x” przy nazwisku żadnego kandydata 

(w żadnej kratce),
−	 postawi znak „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kan-

dydata skreślonego z listy kandydatów,
−	 postawi znak „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku 

kandydata z listy kandydatów, której rejestrację unieważ-
niono. 

W wyborach do rady powiatu:
−	 karta do głosowania jest koloru żółtego,
−	 wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony 

obok nazwiska jednego kandydata, tylko z jednej listy	
kandydatów.

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:
−	 odda głos na kandydatów z różnych list kandydatów
−	 nie postawi znaku „x” przy nazwisku żadnego kandydata 

(w żadnej kratce),
−	 postawi znak „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kan-

dydata skreślonego z listy kandydatów,
−	 postawi znak „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku 

kandydata z listy kandydatów, której rejestrację unieważ-
niono.

W wyborach do sejmiku województwa:
−	 karta do głosowania jest koloru niebieskiego,
−	 wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej 

strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko 
listy  kandydatów.

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:
−	 odda głos na kandydatów z różnych list,
−	 nie postawi znaku „x” przy nazwisku żadnego kandydata 

(w żadnej kratce),
−	 postawi znak „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kan-

dydata skreślonego z listy kandydatów, 
−	 postawi znak „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku 

kandydata z listy kandydatów, której rejestrację unieważ-
niono.

W wyborach burmistrza:
−	 karta do głosowania jest koloru różowego,
−	 wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony 

obok nazwiska tylko jednego kandydata.
Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:
−	 odda głos na więcej niż jednego kandydata,
−	 nie postawi znaku „x” przy nazwisku żadnego kandydata 

(w żadnej kratce).

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W WYBO-
RACH DO RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY:

OKRĘG WYBORCZY NR 1 – liczba mandatów: 1
Obwód głosowania nr 1:
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 znajduje się 
budynku byłej filii Szkoły Podstawowej w Jaworkach, ul. 
Czarna Woda 7.

Głosować można na jednego kandydata, stawiając znak „x” 
w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego 
wyborca głosuje. 
Postawienie znaku „x” w więcej niż 1 kratce lub nie postawienie 
znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. 

OKRĘG WYBORCZY NR 2 – liczba mandatów: 2
Obwód głosowania nr 2:
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 znajduje się w 
Szkole Podstawowej w Szlachtowej, ul. Jana Pawła II 25.

Głosować można na jednego lub dwóch kandydatów, stawiając 
znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska każdego z 
kandydatów, na którego wyborca głosuje. 
Postawienie znaku „x” w więcej niż 2 kratkach lub nie po-
stawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność 
głosu. 

OKRĘG WYBORCZY NR 3 – liczba mandatów: 3
Obwód głosowania nr 3:
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 znajduje się w 
remizie OSP, ul. Szalaya 84.

Głosować można na jednego, dwóch lub trzech kandydatów, 
stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska 
każdego z kandydatów, na którego wyborca głosuje. 
Postawienie znaku „x” w więcej niż 3 kratkach lub nie po-
stawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność 
głosu. 

OKRĘG WYBORCZY NR 4 – liczba mandatów: 5

Obwód głosowania nr 4:
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 znajduje się w 
Szkole Podstawowej Nr 1, 
ul. Główna 12.

Głosować można na jednego, dwóch, trzech, czterech lub pię-
ciu kandydatów, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony 
obok nazwiska każdego z kandydatów, na którego wyborca 
głosuje. Postawienie znaku „x” w więcej niż 5 kratkach lub 
nie postawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważ-
ność głosu.
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O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

z dnia 24 września 2010 roku

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o 
wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej.

    Na podstawie art. 94 a Ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw  (Dz. U. z 2003 roku Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr L/401/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 
29 kwietnia 2010 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Szczawnica na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 19 maja 2010 roku Nr 239 poz. 1569), 
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i 
numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wy-
borczej, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy 
oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 21 listopada 2010 roku:

Numer 
okręgu

Granice okręgu Liczba radnych wybiera-
nych  

w okręgu

1

Sołectwo Jaworki
ulice: Biała Woda, Czarna Woda, Kościelna, Pod Homolami, Zaskalskie 

�

2

Sołectwo Szlachtowa
ulice: Berech, Cieśliska, Jana Pawła II, Kąty, Lipowa, Łemkowska, Sielska, 
Słona Młaka,  Wspólna

�

3

Szczawnica Wyżna
ulice: Brzeg, Gabańka, Kunie, Maćka zza Ławy, Niterbarg, Partyzantów, Samo-
rody, Sopotnicka, Staszowa, Szlachtowska

�

4

Szczawnica Centrum
ulice: Aleja 1 Maja, Bereśnik,  Główna do nr 30, Języki, Kowalczyk,  Osiedle 
XX-lecia, Osiedle Połoniny, Park Dolny, Park Górny, Plac Dietla,  Połoniny, 
Szalaya,  Św. Krzyża, Jana Wiktora, Zdrojowa, Zawodzie

5

5

Szczawnica Niżna
ulice: Aleja Parkowa, Flisacka, Groń, Główna od nr 31 do końca, Kwiatowa, Nad 
Grajcarkiem, Ogrodowa, Pienińska, Pod Sadami, Skotnicka, Słoneczna, Śred-
niak, Widok, Wygon, Zielona, Zyblikiewicza

4

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej znajduje się w Urzędzie Miasta   i Gminy Szczawnica,  ul. Szalaya 103 (biuro 
Rady Miejskiej).
   

        Burmistrz 
Miasta i Gminy Szczawnica

                                                                                        /-/ Grzegorz Niezgoda

Obwód głosowania nr 5:
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 znajduje się w 
Sanatorium „Papiernik”, Al.  1 Maja 3. 

Głosować można na jednego, dwóch, trzech, czterech lub pię-
ciu kandydatów, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony 
obok nazwiska każdego z kandydatów, na którego wyborca 
głosuje. Postawienie znaku „x” w więcej niż 5 kratkach lub 
nie postawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważ-
ność głosu.

OKRĘG WYBORCZY NR 5 – liczba mandatów: 4
Obwód głosowania nr 6:

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 znajduje się w 
Gimnazjum Publicznym,  ul. Główna 116.

Głosować można na jednego, dwóch, trzech lub czterech 
kandydatów, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok 
nazwiska każdego z kandydatów, na którego wyborca gło-
suje. Postawienie znaku „x” w więcej niż 4 kratkach lub nie 
postawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność 
głosu. 

Głosowanie zostanie przeprowadzone w niedzielę  21 listo-
pada 2006 roku,  między godziną 800 a 2200. 
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O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

z dnia 19 października 2010 roku

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach samo-
rządowych zarządzonych na 21 listopada 2010 roku.

               Na podstawie art. 94 a Ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw  (Dz. U. z 2003 roku Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.)  oraz Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr L/402/10 
z dnia 29 kwietnia 2010  roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – Burmistrz 
Miasta  i Gminy Szczawnica podaje do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o 
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 
Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych 
na 21 listopada 2010 roku:

Numer 
obwodu

Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Sołectwo Jaworki
ulice: Biała Woda, Czarna Woda, Kościelna, Pod Homola-
mi, Zaskalskie

Budynek dawnej filii 
Szkoły Podstawowej

Jaworki, ul. Czarna Woda 7

2

Sołectwo Szlachtowa
ulice: Berech, Cieśliska, Jana Pawła II, Kąty, Lipowa, 
Łemkowska, Sielska, Słona Młaka,  Wspólna

Szkoła Podstawowa
Szlachtowa, ul. Jana Pawła II 25
(lokal wyborczy przystosowany

do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

3

Miasto Szczawnica
ulice: Brzeg, Gabańka, Kunie, Maćka zza Ławy, Niter-
barg, Partyzantów, Samorody, Sopotnicka, Staszowa, 
Szlachtowska

Remiza OSP
Szczawnica, ul. Szalaya 84

4

Miasto Szczawnica
ulice: Główna do nr 30, Języki, Kowalczyk, Park Dolny, 
Park Górny, Plac Dietla, Szalaya, Jana Wiktora, Zdrojowa, 
Zawodzie

Szkoła Podstawowa Nr 1
Szczawnica, ul. Główna 12

(lokal wyborczy przystosowany
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

5

Miasto Szczawnica
ulice: Aleja 1 Maja, Bereśnik, Połoniny, Św. Krzyża, 
Osiedle XX-lecia, Osiedle Połoniny

Sanatorium „Papiernik”
Szczawnica,  Al. 1 Maja 3

(lokal wyborczy przystosowany
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

6

Miasto Szczawnica
ulice: Aleja Parkowa, Flisacka, Groń, Główna od nr 31 do 
końca, Kwiatowa, Nad Grajcarkiem, Ogrodowa, Pieniń-
ska, Pod Sadami, Skotnicka, Słoneczna, Średniak, Widok, 
Wygon, Zielona, Zyblikiewicza

Gimnazjum Publiczne
Szczawnica,  ul. Główna 116

(lokal wyborczy przystosowany
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 21 listopada 2010 roku w godzinach od 800 do 2200. 
W przypadku konieczności przeprowadzenia drugiej tury głosowania w wyborach Burmistrza, w dniu 5 grudnia 2010 
roku, głosowanie odbędzie się w tych samych godzinach i lokalach wyborczych.

      Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
                   /-/  Grzegorz Niezgoda
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POSTĘPY REALIZOWANYCH INWESTYCJI W RAMACH 
PROJEKTÓW EUROPEJSKICH  I KRAJOWYCH NA TERENIE 

MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

L.P Nazwa i wartość inwestycji Opis inwestycji

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

1.

Modernizacja ujęć wody oraz 
rozbudowa Stacji Uzdatniania 

Wody w Szczawnicy
15 135 028,93 zł

Zakończono budowę zbiornika wody pitnej przy stacji uzdatniania wody. Obec-
nie trwają tam prace związane z wykończeniem obiektów kubaturowych oraz 
wykonaniem nawierzchni i ogrodzenia. Pozostałe roboty hydrotechniczne zostały 
ukończone. Obecnie trwa rozruch  próbny ujęć wody oraz filtrów. 

2.

Kompleksowa rehabilitacja i 
modernizacja sieci kanalizacyj-
nej i wodociągowej dla uzdro-

wiska Szczawnica
7 686 000,00 zł

Projekt obejmuje kompleksową wymianę i rozbudowę przestarzałej sieci wo-
dociągowej na terenie Szczawnicy.

3.
Promenada spacerowa  wzdłuż 

Grajcarka
9 000 000,00 zł

Projekt zakłada budowę promenady spacerowej wzdłuż prawego brzegu Graj-
carka wraz z elementami małej architektury. We wrześniu wykonano trzy mostki 
łączące obydwa brzegi grajcarka. Obecnie trwają prace związane z położeniem 
nawierzchni w kostce betonowej i granitowej. Trwa ukwiecenie promenady. 

4
Solarna Szczawnica 

7 116 903,86 zł

Projekt zakłada dostawę i montaż kompletnych instalacji solarnych dla obiektów 
gospodarstw domowych. Wszystkie roboty zostały zakończone i zgłoszone do 
odbioru. Trwa procedura odbiorowa. 

5

Modernizacja budynku Miej-
skiego Ośrodka Kultury w 

Szczawnicy
1 200 000, 00zł 

Został zakończony etap remontu elewacji budynku, powierzchni dachowej i 
piwnic. W chwili obecnej przystąpiono do drugiego etapu polegającego na 
wyposażeniu sali kina. 

6
Odnowa centrum Wsi Jaworki

1 100 000, 00

Głównym celem projektu jest przywrócenie dawnych i nadanie nowych funk-
cji centrum wsi Jaworki, sprowadzenie ruchu turystycznego z okolic szlaków 
do centrum wsi i podniesienie atrakcyjności turystycznej Jaworek. Roboty 
budowlane zostały zakończone. 

7

Promocja Szczawnicy na mię-
dzynarodowym rynku tury-

stycznym
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 ramach projektu 
rozstrzygnięto konkurs na pamiątkę turystyczną ze Szczawnicy jak również 
zamontowano trzy kamery przekazujące obraz na stronę internetową miasta.

8

Przenikanie kultur: polsko 
– słowacka wymiana środowisk 

twórczych
190 260, 00

Celem projektu było zorganizowanie na terenie Szczawnicy cyklu imprez kul-
turalnych, warsztatów rzeźbiarskich, malarskich i muzycznych oraz wystaw i 
wernisaży szczawnickich artystów jak również zakup sprzętu umożliwiającego 
sprawne organizowanie imprez: nagłośnienie, światła, ławeczki dla widowni itp. 
Trwa procedura rozliczeniowa. 
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9

Rewitalizacja uzdrowiskowego 
Parku Dolnego w Szczawnicy 

wraz z elementami małej archi-
tektury 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. Obecnie ogłoszono przetarg na realizację zadania. 

10

Rewitalizacja Pl. Dietla oraz 
promenady spacerowej do 

pijalni wód
6 450 000, 00 zł.

Polega on na zagospodarowaniu uzdrowiskowego centrum Szczawnicy, którego 
centralnym miejscem jest plac Dietla. W ramach projektu m.in. odkryty zostanie 
potok płynący pod ul. Zdrojową. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja 
przetargowa.

11
Internet w domach mieszkań-

ców Szczawnicy
568 700,00

Projekt ma na celu wyrównanie szans w dostępie do Internetu gospodarstw 
domowych o niskim stanie majątkowym. Projekt zakłada podłączenie Inter-
netu na obszarach Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek, wraz z dostarczeniem 
zestawów komputerowych z odpowiednim oprogramowaniem. We wrześniu 
Burmistrz podpisał umowę na realizacje zadania. Obecnie ogłaszany jest prze-
targ na dostawę sprzętu komputerowego z internetem. W 110 domach Internet 
zamontowany zostanie końcem listopada. 

ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

12
Budowa poziomowego parkingu 

w Pieninach

W ramach projektu przewidywana jest przebudowa istniejącego parkingu oraz 
utworzenie 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. Projekt przeszedł 
pozytywnie wszystkie formalne etapy oceny. 

13
Budowa sieci wodno-kanaliza-

cyjnej w 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
Doskonalenie kwalifikacji ka-

dry urzędniczej Urzędu Miasta 
i Gminy Szczawnica

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

15
Poprawa warunków działalno-
ści 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

16
Odnowa centrum wsi Szlach-

towa

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

17 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 złożenia wniosku to listopad 2010 roku

18
Renowacja zabytkowego cmen-
tarza i kaplicy Szlayowskiej w 

Szczawnicy 

W ramach działań przewidziano renowację istniejących grobów  i terenu cmen-
tarza jak również odbudowę zniszczonej kaplicy Szalayowskiej. Ogłoszenie 
naboru na to zadanie nastąpiło w lipcu br. Obecnie trwa przygotowywanie 
dokumentacji projektowej. 
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UCHWAŁY Z LIV SESJI RADY 
MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY 

Z DN. 28.10.2010:

Uchwała  Nr LIV/429/10
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

§ 1
Zwiększa się dochody budżetu na rok 
2010 o kwotę zł: 687.296
w tym:
1) dochody bieżące o kwotę zł: 
27.296
2) dochody majątkowe o kwotę zł: 
660.000
- jak w załączniku nr 1	 do	 niniejszej	
uchwały

§ 2
Zmniejsza  się dochody budżetu na rok 
2010 o kwotę zł: 660.000
w tym:
2)  dochody majątkowe o kwotę zł: 
660.000
- jak w załączniku nr 1	 do	 niniejszej	
uchwały

§ 3
Zwiększa się wydatki budżetu na rok 
2010 o kwotę zł: 654.809
- jak w załączniku nr 2	 do	 niniejszej	
uchwały
z czego :
1. Wydatki bieżące na łączną kwotę zł: 
648.809
 w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budże-
towych w kwocie łącznej 613.809 zł	 z	
czego:  
a) wydatki na wynagrodzenia i składki 
od nich naliczane w kwocie zł: 204.298	
b) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych w 
kwocie    zł: 409.511
2) wydatki na dotacje na zadania bie-
żące w kwocie 15.000 zł, 
3) wydatki na świadczenia na rzecz 
osób fizycznych w kwocie 20.000 zł
- jak w załączniku 2.1
z czego na wydatki bieżące na programy 
finansowane z pomocy zagranicznej w 
łącznej kwocie 428.511 zł, w tym ze 
środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej w kwocie 366.119,95  zł, 
- jak w załączniku 2.1.1
2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 
zł: 6.000 w tym: wydatki na dotacje 
na zakupy inwestycyjne w kwocie zł: 
6.000
- jak w załączniku 2.2

§ 4
Zmniejsza się wydatki budżetu  na rok 
2010 o kwotę zł: 586.224,08
- jak w załączniku nr 2	 do	 niniejszej	
uchwały z czego :
2. Wydatki bieżące na łączną kwotę zł: 
586.224,08  w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budże-
towych w kwocie łącznej 431.291 zł	 z	
czego:  
a) wydatki na wynagrodzenia i składki 
od nich naliczane w kwocie zł: 95.780		
b) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych w 
kwocie    zł: 335.511
2)  wydatki na obsługę długu publicznego 
w kwocie 154.933,08 zł, 
- jak w załączniku 2.1
z czego na wydatki bieżące na programy 
finansowane z pomocy zagranicznej 
w łącznej kwocie 13.500 zł, w tym ze 
środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej w kwocie 13.360.95  zł, 
- jak w załączniku 2.1.1

§ 5
Zwiększa się dotację podmiotową dla 
Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę zł: 
10.000 oraz dla Miejskiego Przedszkola 
Publicznego o kwotę  zł: 5.000  zgodnie	
z załącznikiem	 Nr 2.3	 do	 niniejszej	
uchwały. 

§ 6
W wyniku dokonanych zmian w budżecie 
objętych niniejszą uchwałą oraz na sku-
tek uzyskania częściowego umorzenia 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Krakowie na zadania w zakresie 
ochrony środowiska  zmianie ulega 
wielkość deficytu i rozchodów budżetu o 
kwotę zł: 41.288,92. Przychody i rozcho-
dy budżetu Miasta i Gminy Szczawnica 
po zmianach wykazane zostały w załącz-
niku Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 8
Uchwała  wchodzi w życie z dniem 
podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie 
określonym przepisami szczególnymi. 

Uchwała  Nr LIV/430/10
w sprawie zabezpieczenia w budżecie 
Miasta i Gminy Szczawnica środków 
finansowych na zimowe utrzymanie 
dróg, chodników, placów na 2010/11 
rok.

§	�
Upoważnia się Burmistrza Miasta i 
Gminy Szczawnica do zaciągnięcia zobo-
wiązania finansowego przekraczającego 
rok budżetowy w kwocie do wysokości 

365 000,00 zł w związku z koniecznoś-
cią  zlecenia Miejskiemu Zakładowi 
Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy 
realizacji zadania pod nazwą „ zimowe 
utrzymanie dróg, chodników, placów na 
terenie Miasta i Gminy Szczawnica w 
sezonie zimowym 2010 – 2011.

§	�
1. Na realizacje powyższego zadania 
w 2010 r zostaną zabezpieczone środki 
finansowe w budżecie Miasta i Gminy 
Szczawnica w kwocie do wysokości  365 
000,00 zł ( słownie: trzysta sześćdziesiąt 
pięć tysięcy złotych).
2. Źródłem pokrycia zobowiązania o 
jakim mowa w § 1 będą dochody własne 
budżetu Miasta i Gminy Szczawnica.

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

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Uchwała  Nr LIV/431/10
w sprawie zgody na zaciąganie zo-
bowiązań w zakresie wydatków in-
westycyjnych przekraczających rok 
budżetowy.

§	�
 Wyraża się zgodę na zaciąganie przez 
Miasto i Gminę Szczawnica zobowiązań 
w zakresie wydatków inwestycyjnych 
przekraczających rok budżetowy na 
realizację zadania polegającego na od-
budowie nawierzchni dróg gminnych 
po realizacji zdania pn. „Kompleksowa 
rehabilitacja i modernizacja sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej dla 
Uzdrowiska Szczawnica” w wysokości 
1 000 000 złotych brutto (słownie: jeden 
milion złotych brutto).

§	�
Na realizację powyższego zadania zosta-
ną  zabezpieczone  środki finansowe w 
budżecie Miasta i Gminy na 2011 rok, 
pochodzące z dochodów i przychodów 
budżetowych. 

§	�
 Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4
 Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

UCHWAŁA NR LIV/432/10
w sprawie przystąpienia do opraco-
wania i zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Szczawnica.

§�
Przystępuje się do zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
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strzennego wprowadzonego Uchwałą 
XVII/100/2004 z dnia 26 lipiec 2004 w 
sprawie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta Szczawnica 
w obrębie obszaru i terenu górniczego 
„Szczawnica I” z poszerzeniem o przy-
ległe tereny zainwestowania (Dz. Urz. 
Województwa Małopolskiego nr 289 
poz.3146 z późniejszymi zmianami) w 
części dotyczącej terenu obejmującego:
1. działkę ewid. nr 1234 obręb 1 przy 
ulicy Park Dolny, obecnie położoną w 
terenach zabudowy mieszkalno – pen-
sjonatowej o symbolu planu „A”MP8, z 
przeznaczeniem jej na tereny zabudowy 
mieszkaniowej i usług zdrowia. Granica 
obszaru objętego zmianą planu określona 
jest na załączniku graficznym nr 1 do 
niniejszej uchwały. 
2. działki ewid. nr 2761/4, 2762/1 obręb 
1 przy ulicy Szlachtowskiej, obecnie 
położone w terenach zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej w zakresie zmiany 
zapisów planu umożliwiających budowę 
nowego budynku mieszkalnego. Granica 
obszaru objętego zmianą planu określona 
jest na załączniku graficznym nr 2 do 
niniejszej uchwały. 
3. działkę ewid. nr 4127/1 obręb 1 przy 
ulicy Aleja Parkowa, obecnie położoną 
w terenach rolnych postulowanych 
do zalesień o symbolu planu R/Lz, z 
przeznaczeniem jej na tereny zabudo-
wy mieszkaniowej. Granica obszaru 
objętego zmianą planu określona jest na 
załączniku graficznym nr 3 do niniejszej 
uchwały. 
4. działkę ewid. nr 1282 obręb 1 przy 
ulicy Park Dolny, obecnie położoną w 
terenach rolnych o symbolu planu R, 
z przeznaczeniem jej na tereny zabu-
dowy pensjonatowej. Granica obszaru 
objętego zmianą planu określona jest na 
załączniku graficznym nr 4 do niniejszej 
uchwały. 
5. działkę ewid. nr 1009 obręb 1 przy ulicy 
Aleja Parkowa, obecnie położoną w tere-
nach rolnych postulowanych do zalesień 
o symbolu planu R/Lz, z przeznaczeniem 
jej na tereny zabudowy mieszkaniowej. 
Granica obszaru objętego zmianą planu 
określona jest na załączniku graficznym 
nr 5 do niniejszej uchwały. 
6. część działek ewid. nr 3844, 3845, 
działka ewid. nr 3846 z obrębu 1 Mia-
sta i Gminy Szczawnica, położone w 
terenach rolnych, o symbolu planu R, 
z przeznaczeniem ich na tereny zabu-
dowy mieszkaniowej. Granica obszaru 
objętego zmianą planu określona jest na 
załączniku graficznym nr 6 do niniejszej 
uchwały
7. działkę ewid. nr 2088/3 obręb 1 przy 

ulicy Św. Krzyża, obecnie położoną w 
terenach rolnych o symbolu planu R, 
w strefie widokowej z przeznaczeniem 
jej na tereny zabudowy mieszkaniowej. 
Granica obszaru objętego zmianą planu 
określona jest na załączniku graficznym 
nr 7 do niniejszej uchwały. 

§�
Przystępuje się do opracowania miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu obejmującego 
część działek ewid. nr 3844, 3845, 
działka 3847 z obrębu 1 Miasta i Gminy 
Szczawnica, położonych poza planem 
zagospodarowania przestrzennego przy 
ulicy Pod Sadami, z przeznaczeniem 
ich na tereny zabudowy mieszkaniowej. 
Granica obszaru objętego zmianą planu 
określona jest na załączniku graficznym 
nr 6 do niniejszej uchwały

§�
Plan wymieniony w §1 i §2  zostanie 
sporządzony w oparciu o Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Miasta Szczawnica 
wprowadzonego Uchwałą Nr 60/XI/99 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 21 
czerwca 1999 r. w sprawie uchwalenia 
studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Szczawnica z pózn. zm.

§4
Przedmiotem ustaleń planu będzie:
1) Przeznaczenie terenu i linie rozgrani-
czające tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia;
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego;
3) Zasady ochrony środowiska przyrody 
i krajobrazu kulturowego;
4) Zasady ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej;
5) Wymagania wynikające z potrzeby 
kształtowania przestrzeni publicznych;
6) Parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu, w tym linie zabudowy, gabaryty 
obiektów i wskaźniki intensywności 
zabudowy;
7) Granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie prze-
pisów odrębnych, w tym terenów gór-
niczych, a także narażonych na niebez-
pieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych;
8) Szczegółowe zasady i warunki scala-
nia i podziału nieruchomości objętych 
planem miejscowym;
9) Szczegółowe warunki zagospodaro-
wania	terenów	oraz	ograniczenia	w	ich	

użytkowaniu w tym zakaz zabudowy;
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej;
11) Sposób i termin tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów;
12) Stawki procentowe na podstawie, 
których ustala się opłatę, o której mowa 
w art.36 ust.4 cytowanej na wstępie 
ustawy .

§5
Wykonanie uchwały zaleca się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Szczawnica

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia

Uchwała Nr LIV/433/10
w sprawie  wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie działek stanowiących 
własność Miasta i Gminy Szczawnica  
w trybie bezprzetargowym.

§	�
Wyraża się zgodę  na zawarcie przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica 
kolejnych umów  dzierżawnych na okres 
3 lat  następujących nieruchomości :
3. położonej w  obrębie 1 m. Szczawnica 
przy ul. Pienińskiej  zabudowanej tablicą 
reklamową części działki ewid.  nr 528/3 
o powierzchni 42 m�

4. położonej w obrębie Jaworki m. Szczaw-
nica niezabudowanej działki ewid. nr 176 	
o powierzchni 2846 m�

5. położonych w obrębie Czarna Woda 
niezabudowanych działek ewid. nr 91 i 92 	
o powierzchni 7.4803  ha
6. położonej w obrębie 1 m. Szczawnica 
przy ul.Szlachtowskiej niezabudowanej 
części działki ewid. nr 5267/8 o po-
wierzchni 50 m�

7. położonej w obrębie Jaworki niezabu-
dowanej części działki ewid. nr 124/4 o 
powierzchni 3062 m�

8. położonej w obrębie 1 m. Szczawnica 
przy ul. Głównej zabudowanej kioskiem 
stanowiącym własność Dzierżawcy 
działki ewid. zmod. nr 1220/13 i części 
działki ewid. zmod. nr 1220/18 o po-
wierzchni 103 m�

§	�
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie 
1. na rzecz  Zofii, Zygmunta, Barbary 
Gabryś s.c. „Restauracja u Zosi” 34-460 
Szczawnica ul. Flisacka 35b działki ewid.
nr 528/3 o  powierzchni  42 m�  na  okres 
1 roku celem  wykorzystywania dzier-
żawionej  nieruchomości  na ustawienie 
tablic reklamowych,
2. na rzecz Pani Joanny Sarata działki 
ewid. nr 176 o powierzchni 2846 m�	
na okres 3 lat celem wykorzystywania 
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dzierżawionej nieruchomości na cele 
rolnicze,
3. na rzecz Pana Stanisława Bandyk  
działek ewid. 91 i 92 o powierzchni 
7.4803 ha na okres 3 lat celem wykorzy-
stywania dzierżawionej nieruchomości 
na cele rolne,
4. na rzecz Pana Jana Szczepaniak część 
działki ewid. nr 5267/8 o powierzchni 
50 m� na okres 3 lat, celem wykorzysty-
wania   dzierżawionej nieruchomości na 
podwórko przydomowe, 
5. na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej 
34-460 Szczawnica Jaworki ul. Czarna 
Woda 9 części działki ewid. nr 124/4 
o powierzchni 3062 m� na okres 3 lat 
celem wykorzystywania dzierżawionej 
nieruchomości na cele rolnicze,
6. na rzecz Antoniny i Mariana Łabuda 
działki ewid. nr 1220/13 i części działki 
ewid. zmod. nr 1220/18 o powierzchni 
łącznej 103 m2 na okres 3 lat celem 
wykorzystywania dzierżawionej nieru-
chomości na prowadzenie działalności 
gospodarczej,

§	�
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Uchwała  Nr LIV/434/10
w sprawie udzielenia Powiatowi Nowo-
tarskiemu pomocy rzeczowej poprzez 
realizację zadania pn „ utwardzenia 
pobocza w ciągu drogi powiatowej nr. 
K 1636 Krościenko n/D-Szczawnica od 
km 10 + 752 do km 11 + 182 w miej-
scowości Jaworki”.

§	�
9. Postanawia się udzielić powiatowi 
Nowotarskiemu  pomocy rzeczowej  
poprzez przejęcie przez Miasto i Gminę 
Szczawnica zadania z zakresu właściwo-
ści Powiatu Nowotarskiego polegające na 
pełnieniu  w okresie od  20 października 
2010 roku do 20 grudnia  2010 roku 
funkcji inwestora robót budowlanych 
obejmujących „utwardzenie pobocza 
w ciągu drogi powiatowej nr. K 1636 
Krościenko n/D – Szczawnica   od km 
10+752 do km  11+282 w miejscowości 
Jaworki „ na warunkach szczegółowo 
określonych w porozumieniu zawartym 
z Powiatem Nowotarskim. 
10. Wartość pomocy rzeczowej o jakiej 
mowa w ust.1 nie przekroczy kwoty 
300 000,00 zł brutto ( trzysta tysięcy 
złotych zł)
11. Podstawą przystąpienia do realizacji 
pomocy rzeczowej, o której mowa w 
ust.1, będzie umowa zawarta pomiędzy 

Powiatem Nowotarskim a Miastem i 
Gmina Szczawnica, określająca szcze-
gółowo warunki udzielenia pomocy 
rzeczowej

§	�
Źródłem pokrycia  zobowiązania o jakim 
mowa w  § 1  będą środki finansowe 
budżetu Miasta i Gminy Szczawnica na 
2010 rok 

§	�
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Uchwała Nr LIV/435/10 
w sprawie likwidacji zakładu budżeto-
wego pod nazwą Miejskie Przedszkole 
Publiczne nr 1 w Szczawnicy w celu 
przekształcenia w jednostkę budżeto-
wą pod nazwą Miejskie Przedszkole 
Publiczne w Szczawnicy.

§		�
Z dniem 31 grudnia 2010 roku likwi-
duje się zakład budżetowy pod nazwą 
Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 
w Szczawnicy z siedzibą przy ul. Jana 
Wiktora 7 a celem przekształcenia w 
jednostkę budżetową.

§		�
Mienie, znajdujące się w użytkowaniu 
zlikwidowanego zakładu budżetowe-
go pod nazwą Miejskie Przedszkole 
Publiczne nr 1 przy ul. Jana Wiktora 
7 a w Szczawnicy, zostaje przekazane 
nowo tworzonej jednostce budżetowej 
pod nazwą Miejskie Przedszkole Pub-
liczne Nr 1 przy ul. Jana Wiktora 7 a w 
Szczawnicy.

§		�
Należności i zobowiązania likwidowa-
nego zakładu przechodzą na rzecz nowej 
jednostki budżetowej. 

§  4
Środki pieniężne pozostałe w dniu li-
kwidacji na rachunku zakładu budżeto-
wego pod nazwą Miejskie Przedszkole 
Publiczne nr 1 przy ul. Jana Wiktora 7 
a w Szczawnicy podlegają przekazaniu 
na rachunek budżetu Miasta i Gminy 
Szczawnica.

§  5
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§  6
uchwala wchodzi w życie po upływie 14 
dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Małopolskiego.   

Uchwała  Nr LIV/436/10
w sprawie utworzenia z dniem 1 stycz-
nia 2011 roku jednostki budżetowej 

– Miejskie Przedszkole Publiczne w 
Szczawnicy oraz nadania jej Statutu.

§		�
Tworzy się z dniem 1 stycznia 2011 roku 
jednostkę budżetową pod nazwą Miejskie 
Przedszkole Publiczne z siedzibą przy ul. 
Jana Wiktora 7 a. 

§		�
Jednostka działą w oparciu o Statut stano-
wiący załącznik nr 1 do Uchwały.

§		�
Jednostka przejmie mienie po zlikwi-
dowanym zakładzie budżetowym pod 
nazwą Miejskie Przedszkole Publiczne nr 
1 z siedzibą przy ul. Jana Wiktora 7 a. 

§  4
Jednostka przejmie należności i zobowią-
zania zlikwidowanego zakładu budżeto-
wego pod nazwą Miejskie Przedszkole 
Publiczne nr 1.

§  5
Pracownicy zlikwidowanego zakładu 
budżetowego, zgodnie z art. 100 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wpro-
wadzające ustawę o finansach publicz-
nych, stają się pracownikami jednostki 
budżetowej, zachowując dotychczasowe 
warunki pracy i płacy. 

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

§  7
uchwala wchodzi w życie po upływie 14 
dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Małopolskiego.   

Uchwała  Nr LIV/437/10
w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
Konsultacji z organizacjami pozarzą-
dowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności po-
żytku publicznego i wolontariacie ak-
tów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji. 

§	�
Przyjmuje się Regulamin Konsulta-
cji z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji. 

§	�
Regulamin stanowi załącznik do niniej-
szej uchwały. 

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

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Małopolskiego. 
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Uchwała Nr LIV/438/10 
w sprawie nadania tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta i Gminy Szczaw-
nica. 

§		�
Wyrażając uznanie za zasługi w promocji 
Miasta i Gminy Szczawnica, poprzez 
rozsławianie jej imienia w kraju i w 
świecie, na wniosek Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Szczawnicy, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Kapituły Honorowej, 
nadaje się Panu Nigelowi Kennedy’emu 
tytuł Honorowego Obywatela Miasta i 
Gminy Szczawnica.

§		�
Akt nadania tytułu zostanie wręczony 
podczas uroczystości miejskich, które 
odbędą się w dniach długiego weekendu 
1- 3 maja 2011 roku w Szczawnicy. 

§		�
Wykonanie Uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy.

§  4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

Uchwała Nr LIV/439/10 
w sprawie nadania „Medalu za zasługi 
dla Miasta i Gminy Szczawnica im. Jó-
zefa Szalaya” dla Pani Anny Madei.

§		�
Wyrażając uznanie za szczególne za-
sługi i wkład pracy w rozwój społeczno 
– gospodarczy Miasta i Gminy Szczaw-
nica, na wniosek Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Szczawnicy, nadaje się Pani 
Annie Madei „Medal za zasługi dla 
Miasta i Gminy Szczawnica im. Józefa 
Szalaya”.

§		�
Medal zostanie wręczony podczas uro-
czystej sesji Rady Miejskiej.  

§		�
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Uchwała Nr LIV/440/10 
w sprawie nadania „Medalu za zasługi 
dla Miasta i Gminy Szczawnica im. 
Józefa  Szalaya” dla Pani Ewy Za-
chwiei.

§		�
Wyrażając uznanie za szczególne zasługi 
i wkład pracy w rozwój społeczno – go-
spodarczy Miasta i Gminy Szczawnica, 
na wniosek Zarządu Osiedla Szczawnica 
Niżna, nadaje się Pani Ewie Zachwiei 
„Medal za zasługi dla Miasta i Gminy 
Szczawnica im. Józefa Szalaya”.

§		�
Medal zostanie wręczony podczas uro-
czystej sesji Rady Miejskiej.  

§		�
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Uchwała Nr LIV/441/10 
w sprawie nadania „Medalu za za-
sługi dla Miasta i Gminy Szczawnica 
im. Józefa Szalaya” dla Pani Janiny 
Zachwiei.

§		�
Wyrażając uznanie za szczególne zasługi 
i wkład pracy w rozwój społeczno – go-
spodarczy Miasta i Gminy Szczawnica, 
na wniosek mieszkańców Szczawnicy, 
nadaje się Pani Janinie Zachwiei 
„Medal za zasługi dla Miasta i Gminy 
Szczawnica im. Józefa Szalaya” .

§		�
Medal zostanie wręczony podczas uro-
czystej sesji Rady Miejskiej.  

§		�
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Uchwała Nr LIV/442/10 
w sprawie nadania „Medalu za zasługi 
dla Miasta i Gminy Szczawnica im. 
Józefa Szalaya” dla Pana Andrzeja 
Dziedziny „Wiwra”.

§		�
Wyrażając uznanie za szczególne zasługi 
i wkład pracy w rozwój społeczno – go-
spodarczy Miasta i Gminy Szczawnica, 
na wniosek Komisji Edukacji i Spraw 
Społecznych Rady Miejskiej, nadaje się 
Panu Andrzejowi Dziedzinie „Wiwer” 
„Medal za zasługi dla Miasta i Gminy 
Szczawnica im. Józefa Szalaya” .

§		�
Medal zostanie wręczony podczas uro-
czystej sesji Rady Miejskiej.  

§		�
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Uchwała Nr LIV/443/10 
w sprawie nadania „Medalu za zasługi 
dla Miasta i Gminy Szczawnica im. 
Józefa Szalaya” dla Pana Czesława 
Dźwigaja.

§		�
Wyrażając uznanie za szczególne zasługi 
i wkład pracy w rozwój społeczno – go-
spodarczy Miasta i Gminy Szczawnica, 
na wniosek Przewodniczącego Rady 
Miejskiej, nadaje się Panu prof. Czesła-
wowi Dźwigajowi „Medal za zasługi dla 
Miasta i Gminy Szczawnica im. Józefa 
Szalaya” .

§		�
Medal zostanie wręczony podczas uro-
czystej sesji Rady Miejskiej.  

§		�
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Uchwała Nr LIV/444/10 
w sprawie nadania „Medalu za zasługi 
dla Miasta i Gminy Szczawnica im. Jó-
zefa Szalaya” dla Pana Jana Golby.

§		�
Wyrażając uznanie za szczególne zasługi 
i wkład pracy w rozwój społeczno – go-
spodarczy Miasta i Gminy Szczawnica, 
na wniosek Przewodniczącego Rady 
Miejskiej, nadaje się Panu Janowi Gol-
bie „Medal za zasługi dla Miasta i Gminy 
Szczawnica im. Józefa Szalaya” .

§		�
Medal zostanie wręczony podczas uro-
czystej sesji Rady Miejskiej.  

§		�
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Uchwała Nr LIV/445/10 
w sprawie nadania „Medalu za zasługi 
dla Miasta i Gminy Szczawnica im. 
Józefa Szalaya” dla ks. Józefa Wło-
darczyka. 

§		�
Wyrażając uznanie za szczególne zasługi 
i wkład pracy w rozwój społeczno – go-
spodarczy Miasta i Gminy Szczawnica, 
na wniosek mieszkańców Wsi Jaworki, 
nadaje się ks. Józefowi Włodarczykowi 
„Medal za zasługi dla Miasta i Gminy 
Szczawnica im. Józefa Szalaya” .

§		�
Medal zostanie wręczony podczas uro-
czystej sesji Rady Miejskiej.  

§		�
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Uchwała Nr LIV/446/10 
w sprawie nadania „Medalu za zasługi 
dla Miasta i Gminy Szczawnica im. 
Józefa Szalaya” dla ks. Franciszka 
Bondka. 

§		�
Wyrażając uznanie za szczególne zasługi 
i wkład pracy w rozwój społeczno – go-
spodarczy Miasta i Gminy Szczawnica, 
na wniosek Komisji Edukacji i Spraw 
Społecznych, nadaje się ks. Francisz-
kowi Bondkowi „Medal za zasługi dla 
Miasta i Gminy Szczawnica im. Józefa 
Szalaya” .

§		�
Medal zostanie wręczony podczas uro-
czystej sesji Rady Miejskiej.  

§		�
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.
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FUNDUSZE UNIJNE UZDRAWIAJĄ
UZDROWISKO SZCZAWNICA

Realizacja zadań pn: „ Rozbudowa i modernizacja ujęć i 
stacji uzdatniania wody dla miasta Szczawnica z elementami 
ochrony środowiska” wraz z komplementarnym projektem 
„Kompleksowej rehabilitacji i modernizacji sieci kanaliza-
cyjnej i wodociągowej dla Uzdrowiska Szczawnica” jest naj-
większą jak do tej pory inwestycją  w Szczawnicy realizo-
waną z pozyskanych funduszy unijnych, mającą doprowadzić 
do istotnego polepszenia zaopatrzenia w wodę pitną. Jest to 
szczególnie ważne ze względu na turystyczno-uzdrowisko-
wą funkcję Szczawnicy, która będąc jednym z najpopular-
niejszych polskich Uzdrowisk, powinna zapewnić swoim 
gościom poprawnie funkcjonującą infrastrukturę techniczną. 
Położenie Uzdrowiska na terenie obszarów chronionych w 
szczególny sposób obliguje do dbałości o środowisko i ochro-
ny jego zasobów. 

Kosztem 15 mln zł miasto i gmina Szczawnica moderni-
zuje swoją gospodarkę wodną polegającą na rozbudowie i 
modernizacji ujęć i stacji uzdatniania wody. Możliwość sfi-
nansowania tak dużej inwestycji to starania obecnych władz 
samorządowych, które doprowadziły iż Szczawnica znalazła 
się w gronie Beneficjentów  Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, działanie 7.1go-
spodarka wodno-ściekowa i otrzymała z Funduszy Europej-
skich 48,59% dofinansowania kosztów kwalifikowanych 
projektu, tj.7 553 052,51zł. Pozostałe środki na finansowanie 
projektu pochodzą z budżetu miasta i gminy. 

Szafa sterownicza
W ramach inwestycji dotychczasowa stacja uzdatniania 

wody została gruntownie zmodernizowana oraz powiększona 
trzykrotnie. Obecnie trwają testy nowej aparatury. Zbudowa-
no także zbiorniki magazynujące wodę na wypadek przerw w 
jej dostawie. Nowy zbiornik to 1500 m� zapasu wody pitnej. 
W ramach modernizacji  zostały odnowione  ujęcia wody Se-
werynówka oraz Pokrzywy, wykonano kanał obiegowy wód 
burzowych co zagwarantuje nieprzerwaną dostawę wody bez 
względu na warunki pogodowe. Wykonano także tzw. prze-
pławkę dla ryb. 

„Prace na ujęciach wody przebiegają szybciej i sprawniej 
niż było to planowane. Dlatego już wkrótce w naszych kra-
nach spodziewać się możemy wody najwyższej jakości i co 
najważniejsze 24 godziny na dobę” – nie ukrywa zadowole-
nia Burmistrz Grzegorz Niezgoda. 

Obecnie na stacji uzdatnia wody oraz ujęciach 
trwają prace porządkowe i wykończeniowe.

										
                Roboty wykończeniowe na „SUW”                       

 Roboty wykończeniowe na „Pokrzywach”

Zagospodarowanie terenu na ujęciu „ Sewerynówka”
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SZCZAWNICA PRZYKŁADEM 
DLA POLSKI 

18 października 2010 roku Burmistrz Mia-
sta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda 
zaprezentował osiągnięcia uzdrowiska z 
zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii podczas konferencji „Energetyka 
słoneczna w Polsce - stan obecny, przyszłość 
i kierunki rozwoju”. Konferencja odbyła 
się w Warszawie w siedzibie Dziennika 
Rzeczypospolitej. Najczęściej poruszane 
tematy dotyczyły krajowego planu działania 
w kontekście energetyki słonecznej oraz zo-
bowiązań i wymogów związanych z ochroną 
środowiska. Prezentacja realizowanego przez 
Szczawnicę przedsięwzięcia posłużyła jako 
najlepszy przykład dofinansowania inwe-
stycji solarnych w Polsce. Mieliśmy okazję 
pochwalić się dotychczasowymi osiągnię-
ciami oraz największą ilością kolektorów 
słonecznych w Polsce, co wzbudziło ogrom-
ne zainteresowanie wśród obecnych gości. 

SZCZAWNICA NAJLEPSZA  
w Polskiej Lidze Energii Odnawialnej 

- ZŁOTY MEDAL ZA INSTALACJE SOLARNE 

Miasto i Gmina Szczawnica zdobyła pierwsze miejsce 
w Polsce i otrzymała złoty medal za osiągnięcia w zakresie 
wykorzystania energii słonecznej w ramach konkursu Pol-
skiej Ligii Mistrzów Energii Odnawialnej ogłoszonego przez 
Fundację Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, redakcję 
dwumiesięcznika GLOBEnergia oraz Stowarzyszenie Gmin i 
Powiatów Małopolski. 

Z tej okazji w dniach 05–06 października 2010 roku przed-
stawiciele miasta i gminy Szczawnica w osobach Burmistrza 
Grzegorza Niezgody i jego zastępcy Tomasza Moskalika oraz 
Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy „EKO 
Szczawnica” Kazimierza Zachwiei i Angeliki Grochulskiej,  
mieli przyjemność uczestniczyć w „I Forum Odnawialnych 
Źródeł Energii” organizowanym w Krakowie.  Podczas 
uroczystej gali, prezentowano ekologiczne przedsięwzięcia 
realizowane przez gminy całej Polski jak również wręczono 
pierwszą nagrodę i złoty medal dla SZCZAWNICY za projekt 
„Solarna Szczawnica”. 

Należy podkreślić, że Szczawnica posiada największą ilość 
kolektorów słonecznych w Polsce na dachach indywidualnych 
gospodarstw. Jest to ogromny sukces a zarazem wspaniała „eko 
- promocja” dla naszego uzdrowiska. Dzięki przedsięwzięciu 
pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie od-
nawialnych źródeł energii przez odbiorców indywidualnych i 
zbiorowych na terenie miasta i gminy Szczawnica z użyciem 
instalacji solarnych” możemy być dumni z osiągniętego efektu 
ekologicznego. Od tej chwili Szczawnica jest już znana nie 
tylko jako uzdrowisko o wielkim potencjale leczniczym, tury-
stycznym i przyrodniczym, lecz również jako gmina ekologicz-
na, czysta i stale poprawiająca jakość swojego środowiska.

„Zdobyty przez Szczawnicę złoty medal należy się głównie 
jej mieszkańcom. To cierpliwość uczestników projektu solar-
na Szczawnica, ich zrozumienie potrzeby dbałości o ekologię 

oraz wspólne pokonanie wielu 
niedogodności zostały nagro-
dzone najwyższym miejscem 
na podium Polskiej Ligi Mi-
strzów Energii Odnawialnej. 
Jestem przekonany, że to 
nie koniec celnych inicjatyw 
zakończonych sukcesem re-
alizowanych w Szczawnicy. 
O naszą wyjątkową przyrodę 
musimy nadal dbać wspólny-
mi siłami, co najmniej w takiej 
skali ile z niej czerpiemy”	
– podkreśla Burmistrz Grze-
gorz Niezgoda. 

„Nie miałem wątpliwości 
że projekt „Solarna Szczawnica” będzie wyjątkowy na skalę 
kraju. Dzięki naszym działaniom teraz również inne gminy w 
kraju mogą korzystać z odnawialnych źródeł energii, lecz tylko 
nam udało się pozyskać na to tak wysokie dofinansowanie”	
– dodaje prezes Eko – Szczawnica Kazimierz Zachwieja. 

Możemy teraz służyć za najlepszy przykład dla innych miast 
i gmin zainteresowanych podobnymi projektami i chwalić się 
mianem UZDROWISKA NA MEDAL.
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O G Ł O S Z E N I E

										 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I 
ustny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowe-
go o powierzchni  12,36 m�  zlokalizowanego na parterze w 
budynku przy ul. Zdrojowa 2 będącego własnością Miasta 
i Gminy Szczawnica znajdującego się na działce ewid. 
zmor. 1467/2 na okres 3 lat w terminie od 01.12.2010 r do 
30.11.2013 r  z przeznaczeniem na działalność usługowo 
– handlową.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2010 r  ( po-
niedziałek) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i 
Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103.
Cena wywoławcza czynszu 1.200,00 zł + 22 % VAT mie-
sięcznie płatna do dnia 10-go każdego miesiąca.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie 
wadium w kwocie 200,00 zł na konto Urzędu Miasta i 
Gminy Szczawnica Bank Spółdzielczy Krościenko n/D Nr 
22 8817 0000 2001 0000 0589 0106 do dnia 12.11.2009 
r (piątek).
W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby oraz ich pełno-
mocnicy, którzy zalegają z płatnościami czynszowymi w 
tutejszym Urzędzie tytułem najmu lub dzierżawy.
Do przetargu mogą przystąpić osoby legitymujące się do-
wodem wpłaty  wadium.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg 
zaliczone zostanie na poczet kwoty czynszu najmu, a w 
przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy 
w terminie do dnia 22.11.2010 r. wadium przepada na rzecz 
Miasta i Gminy Szczawnica .
Z warunkiem przetargu oraz projektem umowy można 
zapoznać się w referacie Gospodarki Nieruchomościami, 
Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103 
pok. Nr 16 w godzinach pracy Urzędu , tel. (018) 262 22 
03 w. 29.

Szczawnica, 22 października 2010 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że 
na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej 
www.szczawnica.pl w terminie od 22 października 2010 r. 
do 12 listopada  2010 wywieszono wykaz nieruchomości 
stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica prze-
znaczonych do :

- sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najem-
cy:

1. lokal mieszkalny nr 13w budynku wielorodzinnym nr 
1 na oś.XX-lecia w Szczawnicy

2. lokal mieszkalny nr 5 w budynku wielorodzinnym nr 
2 na os.XX-lecia w Szczawnicy.

Szczawnica,  22 października 2010 r.                                 
				

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  infor-
muje, że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta 
i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie 
internetowej	 www.szczawnica.pl w terminie od 25 paź-
dziernika 2010r. do 15 listopada 2010 r. wywieszono wy-
kaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy 
Szczawnica przeznaczonej do :
1.dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wniosko-
dawcy :
działka ewid. nr 2569 o powierzchni ok. 1148 m� położonej 
w Szczawnicy przy ul. Sopotnickiej  z przeznaczeniem na 
cele rolnicze.

Szczawnica, 29 października 2010 r.
	 	
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że 
na tablicach ogłoszeń  w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej 
www.szczawnica.pl w terminie od 29 października 2010 r. 
do 19 listopada  2010 wywieszono wykaz nieruchomości 
stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica prze-
znaczonych do :
1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnio-

skodawców :
- część działki ewid. zmod. nr 528/3 o powierzchni 42 

m� położonej w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej na 
okres 1 roku z przeznaczeniem na ustawienie tablicy 
reklamowej

- działki ewid. nr 176 o powierzchni 2846 m� z obrębu 
Jaworki  na okres 3 lat z przeznaczeniem pod uprawy 
rolne,

- działek ewid. nr 91 i 92 o powierzchni 7.4803 ha z obrę-
bu Czarna Woda na okres 3 lat z przeznaczeniem pod 
uprawy rolne,

- części działki ewid. zmod. nr 5267/8 o powierzchni 50 
m�  położonej w Szczawnicy przy ul. Szlachtowskiej 
na okres 3 lat z przeznaczeniem na podwórko przy-
domowe,

- część działki ewid.  124/4 o powierzchni 3062 m� z ob-
rębu Jaworki  na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele 
rolnicze

- działki ewid. zmod. nr 1220/13 i część działki ewid. zmod. 
nr 1220/18 położonych w Szczawnicy przy ul. Głównej 
/ plac targowy / zabudowanej kioskiem handlowym 
stanowiącym własność Wnioskodawcy o powierzchni 
103 m� na okres 3 lat z  przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności handlowej.
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Informacje przygotował sekretarz miasta Tomasz Hurkała


