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LIPIEC 2014

Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Szczaw-

nicy radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyję-

ciem wykonania budżetu miasta za rok 2013 przez 

burmistrza Grzegorza Niezgodę.  Przed podjęciem 

uchwały wysłuchali najpierw w tej sprawie opi-

nii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komi-

sji Rewizyjnej, które to pozytywnie oceniły prace 

burmistrza za ubiegły rok.  Podczas omawiania ze-

szłorocznego budżetu szczególną uwagę zwrócono 

na źródła finansowania inwestycji, na które Urząd 

pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych lub 

krajowych. Jak wiadomo ich realizacja nie byłaby 

możliwa bez zapewnienia wkładu własnego gminy, 

który prócz dochodów własnych (podatki, dzierża-

wy) pochodził np. z pożyczki od Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie lub 

emisji obligacji skarbowych. Ważnym elementem 

przy zaciąganiu pożyczek jest zapewnienie spraw-

nego funkcjonowania gminy w kolejnych latach. 

Narzędziem, które służy kontrolowaniu obecnych 

władz Szczawnicy oraz daje gwarancję jej dalsze-

go rozwoju jest Wieloletnia Prognoza Finansowa 

przyjmowana uchwałą Rady Miejskiej podczas 

każdorazowej zmiany budżetu Miasta i Gminy 

Szczawnica. Wskaźniki finansowe, dzięki którym 

wyliczane są możliwości kredytowe gminy, nie 

pozwalają rządzącym na zaciągnięcie długu, który 

uniemożliwi w kolejnych latach dalsze pozyskiwa-

nie środków zewnętrznych i rozwijanie miejscowo-

ści. Na szczęście wszystkie wskaźniki finansowe 

Szczawnicy mieszczą się w granicach przewidzia-

nych przez Ustawę o Finansach Publicznych, co 

dało odzwierciedlenie w pozytywnej ocenie RIO i 

Jednym głosem ZA rozwojem
Rady Miejskiej oraz zapewnia bezpieczeństwo fi-

nansów publicznych miasta w kolejnych latach. 

„Nie ma w Polsce chyba miejscowości, która nie 

jest zadłużona, zwłaszcza w przypadku korzysta-

nia z funduszy unijnych. Regulacje prawne są na 

szczęście na tyle skuteczne, że ich przestrzeganie 

przez Szczawnicę chroni naszą miejscowość przed 

stagnacją w kolejnych latach.  Nie byłoby to jednak 

możliwe bez wiedzy i pracy moich urzędników oraz 

dobrych relacji  z Radą Miejską, za co w tym miej-

scu serdecznie dziękuję.” – podkreśla burmistrz 

Grzegorz Niezgoda. 
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Co to za budowla?
„Co to za budowla?” – pytają się nawzajem mieszkańcy 

a nawet goście Szczawnicy.  „Nie szkoda tyle desek i roboty 
skoro wejście do urzędu jest z drugiej strony?” – dodają co 
niektórzy, bardziej przedsiębiorczy. 

Prawda  jednak wygląda tak, iż z drugiej strony urzędu 
niestety klatki schodowej już nie ma,  którą zwyczajowo drogę 
między piętrami pokonywali dotychczas pracownicy i klienci 
urzędu. Wraz z jego rozbudową o nową siedzibę Ośrodka 
Pomocy Społecznej,  prócz starych i straszących magazynów, 
zlikwidowana została również klatka schodowa. By zapewnić 
jednak sprawną obsługę naszych miesz-
kańców bez konieczności przenoszenia 
urzędu w inne miejsce na czas budowy, 
wybudowana została tymczasowa ze-
wnętrzna klatka schodowa. Służyć ona 
będzie klientom urzędu do czasu zakoń-
czenia budowy nowej siedziby MOPS, po 
czym zostanie zdemontowana i wszystko 
wróci do normy. 

Na pytanie drugie, które dotyczy dużej 
ilości zużytego materiału na budowę scho-
dów odpowiedź jest bardzo prosta – takie 
są wymogi przepisów bezpieczeństwa – 
nic dodać, nic ująć. 

„To nie lepiej odbudować teraz 
drogi i mosty po powodzi niż budować 
urząd?” – słychać w 90% rozmów, po 
wcześniejszym wyjaśnieniu cóż to jest 
za obiekt. 

„Zdecydowanie lepiej!” – powin-
na paść odpowiedź, ale taka nie może. 
Pieniądze, które urząd pozyskał ze 

środków unijnych przeznaczone są tylko i wyłącznie na prace 
związane z nową siedzibą MOPS i nie mogą być wydane na nic 
innego. Co lepsze, projekt, który teraz jest realizowany, złożony 
został w 2009r. czyli pięć lat temu! Kto wtedy przewidział, że 
środki unijne na rozbudowę urzędu zostaną przekazane dopiero 
za pięć lat? Kto wtedy przypuszczał, że za pięć lat w maju 
Szczawnicę nawiedzi powódź? Najlepsza strategia rozwoju 
miejscowości nie ma w swoich zapisach takich przewidywań, 
a to właśnie na jej podstawie składano wszystkie unijne 
projekty. W tym roku rozpoczną się również inwestycje, na 
które czekamy cztery lata, czyli budowa parkingu w Pieninach, 
ujęcia wody w Jaworkach i sieci kanalizacyjnej w Szlachtowej 
i Jaworkach. Czy było to wcześniej do przewidzenia? Niestety 
nie. Sorry, ale takie mamy procedury i przepisy! 

Nocna i całodobowa opieka medyczna dla pa-
cjentów z terenu Miasta i Gminy Szczawnica

Od 1 kwietnia 2014 r. dla pacjentów z terenu Miasta 
i Gminy Szczawnica opiekę medyczną – nocną od ponie-
działku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00, oraz całodobo-
wą w weekendy, dni wolne i święta świadczy Podhalański 
Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu 
z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem ul. Esperanto 2  
tel. 18 2623221

pielęgniarka 882123652
lekarz 882123649

Nocna i świąteczna opieka to przedłużenie opieki le-
karskiej i pielęgniarskiej podstawowej opieki zdrowotnej. 
Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy 
przychodni, od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następne-
go dnia. Opieka całodobowa działa również przez 24h na 
dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne 
dni ustawowo wolne od pracy. Ze świadczeń opieki noc-
nej i świątecznej pacjent może skorzystać w przypadku 
lżejszych, nagłych dolegliwości, z powodu których na co 
dzień zgłasza się do lekarza podstawowej opieki zdrowot-
nej. Pacjent, który z powodu dysfunkcji narządów ruchu 
lub przewlekłej choroby nie może osobiście zgłosić się do 
przychodni ma prawo poprosić o wizytę domową.

Praca za niezapłacone rachunki
Rada Miejska w Szczawnicy podjęła ostatnio uchwałę w spra-

wie programu ułatwiania spłaty zadłużenia wobec Urzędu Mia-
sta i Gminy Szczawnica oraz szczawnickiego MZGK osobom 
będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. To pierwszy 
tego typu projekt na Podhalu i w praktyce oznacza możliwość 
odrobienia niezapłaconych rachunków np. za wodę lub czynsz.  

Osoby takie, mogą wskazać rodzaj wykonywanej przez sie-
bie pracy spośród zamieszczonych we wniosku (sprzątanie ulic 
i chodników, prace porządkowe terenów zielonych, malowanie 
bram, drzwi, ogrodzeń) lub samodzielnie określić  jej formę na 
podstawie posiadanych kwalifikacji. Składając taki wniosek, 
osoba musi załączyć dokumentację poświadczającą jej trudną 
sytuację materialną i życiową w postaci np. zaświadczenia z Po-
wiatowego Urzędu Pracy, MOPS, PIT za ubiegły rok itp. 

„Żyjemy w trudnych czasach i zdaję sobie sprawę, jak ciężko 
wielu rodzinom wiązać koniec z końcem. Właśnie dlatego, opra-
cowaliśmy program pomocy tym osobom, dając im możliwość 
spłaty należności poprzez  wykorzystanie własnych umiejętności 
i chęci do pracy. Miasto i tak ponosi koszty utrzymania zieleni 
czy porządku, więc dlaczego „nie dać zarobić naszym mieszkań-
com”,  którzy dzięki temu nie będą mieli długu za niezapłaconą 
wodę czy lokal mieszkaniowy. Moim zdaniem to dobry pomysł 
ale zobaczymy jak sprawdzi się w praktyce” – dodaje burmistrz 
Grzegorz Niezgoda    
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Uchwały podjęte na LI zwyczajnej 
sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy, 

w dniu 23 czerwca 2014r.
 
1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego spra-

wozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Szczawnicy za rok 2013.  – nakazuje to ustawa o 
rachunkowości 

2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawoz-
dania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczawnicy za rok 2013. – nakazuje to ustawa o 
rachunkowości. 

3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań fi-
nansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2013. – obo-
wiązek zatwierdzenia wynika z ustawy o finansach 
publicznych. 

4. Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za rok 2013. – Rada Miejska po zapoznaniu 
się z opinią RIO oraz Komisji Rewizyjnej (obydwie 
były pozytywne) jednogłośnie i pozytywnie wyraziła 
się na temat wykonania budżetu miasta za rok 2013 
przez Burmistrza. 

5. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta i 
Gminy Szczawnica na rok 2014. – zmiany dotyczyły 
wprowadzenia do budżetu pieniędzy pozyskanych 
na usuwanie skutków powodzi. Inne zmiany były 
porządkowe. 

6. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica. – jest to 
integralna część podjęcia uchwały o zmianach w 
budżecie. 

7. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinan-
sowanie planowanego deficytu budżetu. – zaplano-
wano zaciągnięcie 400 000 zł pożyczki w WFOS i 
GW na dofinansowanie zakupu samochodu pożarni-
czego dla OSP Szczawnica. 

8. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Szczawnicy. – przekazano 
OSP Szczawnica dotację w wysokości 400 000 zł 

9. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczek na wy-
przedzające finansowanie zadań inwestycyjnych. – 
zaciągnięto pożyczkę w wysokości 4 850 000 zł na 
współfinansowanie projektu dot. budowy ujęć wody 
i sieci wodociągowej dla Jaworek. Spłata pożyczki 
zaplanowana jest na lata 2015-2024 a źródłem jej 
spłaty będą dochody własne. 

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierża-
wienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta 
i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym. 
– przedłużono dzierżawy nieruchomości miejskich 
czterem dotychczasowym dzierżawcom.  

11. Uchwała w sprawie omyłki pisarskiej w Uchwale 
Nr L/308/2014 z dnia   29 kwietnia 2014 roku. – w 
uchwale był zapis iż wchodzi w życie od daty jej 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego a winno być Uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia. 

12. Uchwała w sprawie zaopiniowania listy obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, uwzględniającej 
korekty granic obszarów Natura 2000 „Podkowce 
w Szczawnicy” i „Małe Pieniny”. – negatywnie za-
opiniowano wprowadzenie nowych obszarów chro-
nionych w centrum Szczawnicy zaproponowanych 
przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w 
Krakowie. 

13. Uchwała w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy 
Szczawnica do Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Gorce – Pieniny” na prawach członka 
zwyczajnego. – przystąpienie do stowarzyszenia od 
2015r. umożliwi Mieście i Gminie Szczawnica do-
datkowe pozyskiwanie środków unijnych w ramach 
LGD na lata 2015-2020. 

14. Uchwała w sprawie przyjęcia programu ułatwiania 
spłaty zadłużenia wobec Miejskiego Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Szczawnicy z tytułu opłat za 
dostarczoną wodę osobom będącym w trudnej sytu-
acji materialnej i życiowej. – podobnie jak uchwała 
poniżej, umożliwia osobom w trudnej sytuacji ży-
ciowej odpracowanie na rzecz miasta zaległości w 
rachunkach np. za wodę lub czynsz. 

15. Uchwała w sprawie przyjęcia programu ułatwiania 
spłaty zadłużenia wobec Miasta i Gminy Szczawnica 
z tytułu zaległości czynszowych oraz innych opłat za 
używanie lokali stanowiących własność MiG osobom 
będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

16. Uchwała w sprawie skargi nr 1/2014 na Burmistrza 
Miasta i Gminy. – wniesiona skarga dotycząca pod-
jęcia decyzji przez burmistrza niezgodnej z oczeki-
waniami strony, uznana została za bezzasadną. 

OGŁOSZENIE 
dla rodzin wielodzietnych 3+

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Szczawnicy informuje, iż rozpo-
czął przyjmowanie wniosków o wydanie 
Karty Dużej Rodziny. Rodzina z co naj-
mniej trójką dzieci na utrzymaniu może 
ubiegać się o  nieodpłatne wydanie karty 
uprawniającej do otrzymania zniżek w 
określonych instytucjach i firmach na te-
renie całej Polski, dostępnych na stronie 
www.rodzina.gov.pl

Lidia Misztal
Kierownik MGOPS w Szczawnicy
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Informacje przygotował Urząd Miasta i Gminy Szczawnica

Ul. Zawodzie z dojazdem
W szybkim tempie Urząd Miasta i Gminy Szczawnica 

przywrócił dojazd na ul. Zawodzie przerwany w trakcie ma-
jowych powodzi. Przypomnijmy, w dniu 16 maja br. doszło 
do  podmycia prawej podpory mostu przez wezbrane wody 
powodziowe Grajcarka, w wyniku którego nastąpiło jedno-
stronne zerwanie mostu i przerwanie przeprawy mostowej w 
ciągu komunikacyjnym drogi dojazdowej do ul. Zawodzie.  
Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności związanych z 
zaistniałą katastrofą budowlaną, Powiatowy Inspektor Nad-
zoru Budowlanego w Nowym Targu przy udziale Komendan-
ta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, wydał decyzję 
wprowadzającą zakaz użytkowania obiektu mostowego na 
potoku Grajcarek i nałożył na burmistrza obowiązek 
dokonania skutecznych zabezpieczeń przed dostę-
pem do obiektu osób postronnych. Od tego czasu 
dojazd dla mieszkańców oraz ich gości udostępnio-
ny został ścieżką pieszo-rowerową, co niejednokrot-
nie nie znalazło zrozumienia wśród spacerujących. 
Na burmistrza nałożono równocześnie obowiązek 
sporządzenia specjalistycznej ekspertyzy technicz-
nej przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 
zawodowe, celem wydania decyzji, co do dalszych 
losów mostu. Sporządzona ekspertyza wykluczyła 
możliwość przebudowy lub remontu mostu i zawie-
rała jedynie wytyczne, po spełnieniu których będzie 
możliwe tymczasowe awaryjne korzystanie z prze-
prawy, do czasu wykonania nowego obiektu mosto-
wego przewidzianego do realizacji, w oparciu o uzy-
skane pozwolenie na budowę. Z uwagi na powyższe 
ustalenia, celem udrożnienia drogi dojazdowej na 
Zawodzie, wydano zgodę na realizację tymczasowej 

przeprawy mostowej o tonażu do 3,5 t., którą wykonała firma 
SBUD Stanisław Chryczyk z Ochotnicy Dolnej za kwotę bli-
sko 90 tys. zł. Tyle samo kosztowało wcześniejsze umocnie-
nie zniszczonych brzegów narzutem kamiennym, co pozwo-
liło później wykonać konstrukcję nowego mostu.  

„Cieszę się, że w tak szybkim tempie udało się nam uzyskać 
niezbędną dokumentację techniczną oraz wymagane pozwo-
lenia na wykonanie tymczasowej przeprawy. Większość robót 
powinno wykonać RZGW, jako zarządca ponosząc koszty fi-
nansowe, jednak ich brak oraz zbyt długie procedury, które 
przedstawiali zmusiły mnie do szybkiej reakcji w tej sprawie, 
lecz niestety na koszt miasta. Teraz, jak mieszkańcy mają już 
dojazd do domów, zajmę się odzyskiwaniem pieniędzy od wła-
ściwego zarządcy rzeki, którym jest RZGW.”- podsumowuje 
burmistrz Grzegorz Niezgoda. 

 I N F O R M A C J A
 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, że w 

związku z umową znak: NPOŚ.6232.3.2014.UK Nr 1/2014 
z dnia 26.05.2014 r. zawartą pomiędzy Miastem i Gminą 
Szczawnica, a Firmą „Eco.Geo.Invest” z Ochotnicy Dolnej 
przystępuje się do:

- przeprowadzenia inwentaryzacji azbestu i wyrobów 
azbestowych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica oraz 
- opracowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawie-
rających azbest z terenu Miasta i Gminy Szczawnica (do roku 
2032).

W związku z powyższym prosi się mieszkańców o 
przekazywanie wszelkich informacji dotyczących po-
siadanych wyrobów azbestowych, a szczególnie:  
- ilość i rodzaju odpadów,
- danych adresowych
- nr działki, na której znajdują się odpady osobom posiadają-
cym upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica, 
które w najbliższych tygodniach odwiedzą Państwa domy.

Powyższe działania pozwolą na cykliczne - coroczne plano-
wanie środków przeznaczonych na usuwanie odpadów azbe-
stowych wg uzgodnionego harmonogramu. Coroczna utyliza-
cja założonych, niewielkich ilości odpadów będzie możliwa do 
finansowania lub współfinansowania przez samorząd gminny. 
Szczegółowe określenie ilości i rodzaju odpadów azbesto-
wych pozwoli również na rzetelne przygotowanie się sa-
morządu do aplikowania o środki zewnętrzne związane  
z usunięciem wyrobów azbestowych.

Szanowni Przedsiębiorcy
Zwracam się do Państwa z propozycją wsparcia rodzin wie-

lodzietnych ( z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu i więcej), 
zamieszkałych na terenie gminy Szczawnica.

Przyłączając się do naszego programu wesprzecie Państwo 
duże rodziny, przez co przyczynicie się do rozwoju lokalnej spo-
łeczności oraz rozszerzenia współpracy przedsiębiorców z samo-
rządem. Przystępując do programu zyskacie Państwo możliwość 
opatrzenia siedzib i materiałów firmowych znakiem programu, 
przez co przedsiębiorstwo będzie postrzegane jako przyjazne i 
uczestniczące w lokalnych działaniach społecznych.

Uczestnictwo w programie polegałoby na zaoferowaniu zni-
żek dla posiadaczy karty na sprzedawane przez Państwa towary 
i usługi. Zarówno zakres oferty objętej zniżką, jak i jej wysokość 
byłaby uzależniona wyłącznie od Państwa szczodrości.

Osoby zainteresowane współpracą proszę o kontakt z Urzę-
dem Miasta i Gminy  lub Ośrodku Pomocy Społecznej osobiście 
albo za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. In-
formacje o uczestnictwie Państwa przedsiębiorstwa w programie 
będą zamieszczane w materiałach informacyjnych i na stronie 
internetowej www.szczawnica.pl.

Otrzymacie Państwo również prawo do zamieszczania tych 
informacji w swoich materiałach informacyjnych, reklamowych 
oraz na stronach internetowych.

W razie szczegółowych pytań proszę o kontakt pod numerem 
telefonu 18 2621066 lub na adres mopsszczawnica@pro.onet.pl

Mam nadzieję, że propozycja ta spotka się z Państwa zainte-
resowaniem i zaowocuje współpracą.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.


