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WRZESIEŃ 2014

W dniach 22-25 sierpnia br. na zaproszenie Burmistrza 
Miasta i Gminy Szczawnica - Grzegorza Niezgody, na 
terenie Szczawnicy przebywały delegacje z czterech 
miast partnerskich: Oliveto Citra /Włochy/, Perleberg  
/Niemcy/, Harkány /Węgry/ oraz z ukraińskiego miasta 
uzdrowiskowego Chmielnik, co w kontekście obecnych 
wydarzeń na Ukrainie, było bardzo wymownym 
akcentem.

Doskonałą okazją do tegorocznego spotkania 
była uroczystość otwarcia nowej siedziby Muzeum 
Pienińskiego im. Józefa Szalaya połączona z 
trzydniowymi obchodami Dni Przyjaźni Polsko - 
Węgierskiej, a także podsumowanie dotychczasowej 
współpracy zagranicznej.

Oprócz rozmów na temat wspólnie podejmowanych 
inicjatyw, delegacje miast partnerskich uczestniczyły w 
programie obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, 
podziwiały uroki Szczawnicy i Pienin, a także zapoznały 
się z lokalnymi sposobami rozwijania i promowania 
turystyki, innowacyjnymi pomysłami ekologicznymi 
oraz kierunkami rozwoju pienińskiego kurortu, ze 
szczególnym uwzględnieniem zrealizowanych lub 
znajdujących się w fazie realizacji inwestycji w zakresie 
infrastruktury komunalnej.

- Szczawnica przywiązuje dużą wagę do współpracy 
międzynarodowej, upatrując w jej rozwoju także swych 
szans - mówi Burmistrz Szczawnicy - Grzegorz Niezgoda. 
- Idea stosunków międzynarodowych to przecież bliższe 
poznanie się, wymiana doświadczeń. To bardzo często 
wspólne plany i realizacja partnerskich przedsięwzięć 
samorządów, organizacji pozarządowych, związków, 
szkół, instytucji, a także osobistych kontaktów między 
mieszkańcami. 

Wspólnie o przeszłości i przyszłości - spotkanie miast partnerskich
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Szczawnica – wspólnie z 10 innymi gminami oraz 
Fundacją Instytut Studiów Wschodnich (organizato-
ra Forum Ekonomicznego) – przystąpiła do partner-
skiego projektu, któremu lideruje Fundacja Sądecka. 
W mijającym tygodniu miasto uzyskało informację, 
że projekt pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną 
i otrzyma wsparcie ze środków Małopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego.

- Ten projekt to pierwszy krok – mówi wyraźnie 
zadowolony Grzegorz Niezgoda – Dziś otrzymamy 
wsparcie na opracowanie dokumentacji projekto-
wej, a w nowej perspektywie finansowej Unii Eu-
ropejskiej otrzymamy środki na realizację samej 
inwestycji. Szczawnica znalazła się w elitarnym 
gronie gmin, które zapoczątkowały budowę ważnego 
małopolskiego produktu turystycznego, jakim będzie 
sieć Centrów Aktywnego Wypoczynku. Centra to nie 
tylko zespół obiektów i tras biegowo-rowerowych, 
ale też dostęp do wielu produktów tej sieci, a także 
wpisanie się Szczawnicy w kalendarz szeregu imprez 
biegowych czy szerzej mówiąc sportowo-rekreacyj-
nych, nierzadko o zasięgu międzynarodowym.

Przypomnijmy – w ramach projektu Szczawnica 
zaplanowała budowę tzw. Centrum Biegacza – przy 
dolnej stacji kolejki na Durbaszkę (bezpośrednio 
przy parkingu w Jaworkach), a także wytyczenie, 
oznakowanie i utwardzenie (w standardach obowią-
zujących w ramach sieci) dwóch tras:

- trasa I „Trzy rezerwaty” – prowadzi od centrum 
Jaworek, przez rezerwat Biała Woda, przez Radzie-
jową w stronę Małych Pienin, następnie przez Wy-
soką i drogą nad Homolami do centrum Jaworek. 
Trasa, z której roztacza się widok na Tatry Bielskie 
i Małe Pieniny, przebiega przez rezerwaty Homo-
le, Biała Woda, Zaskalskie-Bodnarówka na terenie 
Pienińskiego Parku Narodowego. Trasa biegowa o 
charakterze górskim anglosaskim, poziom: trudna 
(3/5) o długości 10 km, różnica wysokości na trasie 
wynosi 440 m;

- trasa II „Pasterska” prowadzi od centrum Ja-
worek w stronę Wąwozu Homole, następnie przez 
Wąwóz na Durbaszkę i dalej w stronę Jaworek na 
Bukowinki i w dół do centrum Jaworek. Trasa o cha-
rakterze górskim anglosaskim, poziom: trudna (3/5) 
o długości 8,2 km, różnica poziomów w przebiegu 
trasy wynosi 441 m. Na podbiegu i zbiegu dwa wy-
ciągi (krzesełkowy) oraz schronisko całoroczne Dur-
baszka.

Szczawnicka inwestycja objęta zostanie szero-
ką promocją ze strony Fundacji Sądeckiej - lidera 
projektu, co oznacza, iż będzie kolejnym elemen-
tem podnoszącym atrakcyjność turystyczną miasta i 
przyczyni się do rozwoju jego oraz regionu. 

Będzie też interesującą alternatywą dla innych 
form uprawiania turystyki i rekreacji w Szczawnicy, 
a jak wiemy popularność sportów biegowych rośnie 
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3SCHEMAT FUNKCJONALNYtrasy rowerowo-biegowe woj. małopolskiego

KONCEPCJAMIEJSCE OBSŁUGI I WYPOCZYNKU

moduł A - BAR

A.przygotowalnia 27.8 m²
A.bar 62.1 m²
A.magazyny 48.7 m²
A.komunikacja 18.1 m²
A.zaplecze 19.6 m²

176.3 m²

moduł B - SANITARIATY

B.sanitariaty 67.6 m²
B.recepcja 11.5 m²
B.wejściowa 22.7 m²
B.zaplecze 16.2 m²
B.komunikacja 8.8 m²
B.komunikacja 8.9 m²

135.7 m²

moduł C - SALKA + SZATNIE

C.szatnia 44.4 m²
C.sala ćwiczeń 61.6 m²
C.prysznice 47.8 m²
C.zaplecze 22.8 m²

176.7 m²

488.7 m²RAZEM (brutto):

STREFY FUNKCJONALNE:

STREFY FUNKCJONALNE

w postępie geometrycznym, tworząc interesujący rynek usług związa-
nych zarówno z samym bieganiem, wyposażeniem w sprzęt, jak i orga-
nizowaniem imprez biegowych.
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dzinie 10.00 /dla działki 211/5 / i o godzinie 11.00/ dla działki 
211/6 / w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. 
Szalaya 103 – biuro Rady Miejskiej.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu 
Miasta i Gminy Szczawnica Bank Spółdzielczy w Krościen-
ku n/D Nr 22 8817 0000 2001 0000 0589 0106 do dnia  03 
października 2014 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się 
datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica. Brak środków na podanym powyżej koncie w 
ustalonym terminie uznaje się jako niewpłacenie wadium. 

Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest  okazanie ko-
misji przetargowej przed otwarciem przetargu :

oryginał wpłaty wadium
dowód tożsamości
w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru 

sądowego lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych peł-
nomocnictw osób reprezentujących te podmioty.

Wadium wniesione w pieniądzu przez osobę, która wygra-
ła przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nieruchomości. 
Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się 
niezwłocznie po zamknięciu przetargu nie później niż 3 dni 
po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu 
przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, 
jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej 
jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieru-
chomości na gruncie.

I przetarg  na zbycie w/w nieruchomości  odbył się w dniu 
18.10.2013 r.

II przetarg na zbycie w/w nieruchomości odbył się w dniu 
21.11.2013 r.

III przetarg na zbycie w/w nieruchomości odbył się w dniu 
27.II.2014 r.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Jeżeli ww. osoba nie stawi się w miejscu i termi-
nie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi 
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium przepada na rzecz 
sprzedającego.  Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po wpła-
cie wylicytowanej kwoty najpóźniej na 5 dni przed zawar-
ciem umowy, na konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

Koszty sporządzenia umowy i opłaty sądowej ponosi na-
bywca.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Bur-
mistrz Miasta i Gminy Szczawnica zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie  Gospodarki 
Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica 
ul. Szalaya 103, pokój nr 15, tel.18 262 22-03 wew.29

Szczawnica,  25 sierpnia 2014   r.       

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. 
U. Z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm./ w wykonaniu Uchwały 
nr XXXIX/237/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 
31 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieru-
chomości Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza IV  
ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż z zasobu miasta i 
gminy  nieruchomości położonej w Jaworkach przy ul. Biała 
Woda stanowiącej :

1. niezabudowaną działkę ewid. Nr 211/5 z obrębu 
Jaworki położoną w Jaworkach przy ul. Biała Woda 
o powierzchni 0.1411 ha, objętą księgą wieczystą nr 
NS1T/00089078/8

Cena wywoławcza  wynosi 141 100,00  zł / słownie : sto 
czterdzieści jeden tysięcy sto złotych/ + Vat 

Wadium wynosi  14 110.00 zł / słownie czternaście ty-
sięcy sto dziesięć złotych/

2. niezabudowaną działkę ewid. Nr 211/6 z obrębu 
Jaworki położoną w Jaworkach przy ul. Biała Woda 
o powierzchni 0.1439 ha, objętą księgą wieczystą nr 
NS1T/00089078/8

Cena wywoławcza  wynosi 143 900,00  zł / słownie : sto 
czterdzieści trzy tysiące  dziewięćset złotych/ + Vat 

Wadium wynosi  14 390,00 zł / słownie czternaście ty-
sięcy siedemset siedem złotych/

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetar-
gu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.

      
Dla w/w działek obowiązuje Miejscowy Plan Zagospo-

darowania Przestrzennego, przyjęty Uchwałą Rady Miasta 
Szczawnica Nr 175/XXVIII/2001 z dnia 26.02.2001 opubli-
kowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopol-
skiego Nr 37 poz. 570. 

Zgodnie z w/w Planem działki 211/5 i 211/6 przezna-
czone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 
z dopuszczeniem zabudowy rekreacyjnej / letniskowej /  
i oznaczone symbolem E 33b MN.

Opis nieruchomości :
Działka 211/5 o kształcie trójkąta, natomiast działka 211/6 

prostokątna. Działki nachylone w kierunku południowym, 
miejscami dość stromo. Dojazd do działek drogą terenową, 
utwardzoną, konieczność urządzenia wjazdu na działki. Na 
działkach znajdują się zakrzaczenia. W sąsiedztwie w/w dzia-
łek do 30.06.2015 r. ma zostać wykonany główny kolektor 
kanalizacji sanitarnej. Działki nie posiadają sieci wodociągo-
wej ani energii elektrycznej.

Przetarg odbędzie się w dniu  8 października 2014  r. o go-
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Szczawnica,  27 sierpnia 2014   r.       

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. Z 

2014 r. poz. 518 / w wykonaniu Uchwały nr XLVII/288/2014 

Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 3 marca 2014 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Bur-

mistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I ustny nie-

ograniczony przetarg na sprzedaż z zasobu miasta i gminy  

nieruchomości położonej w Szczawnicy  przy ul. Główna 

stanowiącej :

1. niezabudowaną działkę ewid. zmod. Nr 398/5 z obrę-

bu 1 położoną w Szczawnicy  przy ul. Główna o powierzch-

ni 0.0642 ha, objętą księgą wieczystą nr NS1T/00067390/1

Cena wywoławcza  wynosi 31 740,00  zł / słownie : trzy-

dzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści złotych/ + Vat 

Wadium wynosi  3 174,00 zł / słownie trzy tysiące sto 

siedemdziesiąt cztery złote/

2. niezabudowaną działkę ewid. zmod. Nr 398/7 z obrę-

bu 1 położoną w Szczawnicy  przy ul. Główna o powierzch-

ni 0.0762 ha, objętą księgą wieczystą nr NS1T/00067390/1

Cena wywoławcza wynosi 61 240,00 zł / słownie : sześć-

dziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści  złotych/ + Vat 

Wadium wynosi  6 124,00 zł / słownie sześć  tysięcy sto 

dwadzieścia cztery złote/

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetar-

gu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % 

ceny wywoławczej.

Dla w/w działek obowiązuje Miejscowy Plan Zagospo-

darowania Przestrzennego, przyjęty Uchwałą Rady Miasta 

Szczawnica Nr XVII/100/2004 z dnia 26.07.2004 r.opubliko-

wany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskie-

go Nr 289 poz. 3146

Zgodnie z w/w Planem działka ewid. zmod. Nr 398/5 

przeznaczona jest w ok. ½ części w terenach zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu BMN6, pozo-

stała część działki położona jest w terenach rolnych, po-

stulowanych do zadrzewień i zalesień.

Działka ewid. zmod. Nr 398/7 położona jest w terenach 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu pla-

nu BMN 5.

Opis nieruchomości :

Działki wąskie o kształcie prostokąta. Nie posiadają fak-

tycznego i formalnoprawnego dostępu do drogi publicznej. 

Działki nie stanowią samodzielnych działek budowlanych. 

Uzbrojenie gruntu – energia elektryczna,w bliskiej odległości 

wodociąg oraz kanalizacja.

Przetarg odbędzie się w dniu  10 października 2014  r. o 

godzinie 10.00 /dla działki 398/5 / i o godzinie 11.00/ dla 

działki 398/7 / w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczaw-

nicy ul. Szalaya 103 – biuro Rady Miejskiej.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu 

Miasta i Gminy Szczawnica Bank Spółdzielczy w Krościen-

ku n/D Nr 22 8817 0000 2001 0000 0589 0106 do dnia  07 

października 2014 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się 

datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta i Gminy 

Szczawnica. Brak środków na podanym powyżej koncie w 

ustalonym terminie uznaje się jako niewpłacenie wadium. 

Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest  okazanie ko-

misji przetargowej przed otwarciem przetargu :

oryginał wpłaty wadium

dowód tożsamości

w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru 

sądowego lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych peł-

nomocnictw osób reprezentujących te podmioty.

Wadium wniesione w pieniądzu przez osobę, która wygra-

ła przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nieruchomości. 

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się 

niezwłocznie po zamknięciu przetargu nie później niż 3 dni 

po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu 

przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, 

jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej 

jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieru-

chomości na gruncie.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako na-

bywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 

sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 

przetargu. Jeżeli ww. osoba nie stawi się w miejscu i termi-

nie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi 

od zawarcia umowy, a wpłacone wadium przepada na rzecz 

sprzedającego.  Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po wpła-

cie wylicytowanej kwoty najpóźniej na 5 dni przed zawar-

ciem umowy, na konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

Koszty sporządzenia umowy i opłaty sądowej ponosi na-

bywca.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Bur-

mistrz Miasta i Gminy Szczawnica zastrzega sobie prawo 

odwołania przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie  Gospodarki 

Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica 

ul. Szalaya 103, pokój nr 15, tel.18 262 22-03 wew.29
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Szczawnica, 26 sierpnia   2014 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 26 sierpnia 2014 r. do 16 
września 2014 r. wywieszono wykaz nieruchomości stano-
wiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej 
do :

1. najmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
- części działki ewid. nr 1668/1 o powierzchni 0,0401 ha 

położonej w Szczawnicy przy ul. Szalaya 41B  zabudowaną 
pawilonem handlowo usługowym o powierzchni użytkowej 
204 m 2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności go-
spodarczej  na okres 3 lat

2. sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczo-
nego :

- działki ewid. zmod. Nr 1273 o powierzchni 0,0447 ha 
położonej w Szczawnicy przy ul. Zdrojowej

IX zawody Uczniowskich Klubów 
Sportowych w slalomie kajakowym

W sobotę, 5 lipca br., na Dunajcu odbyły się IX zawody 

Uczniowskich Klubów Sportowych w slalomie kajakowym o 

Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica. 

W zawodach uczestniczyły łącznie 64 osady z 5 

uczniowskich klubów sportowych: Start Nowy Sącz, So-

kolica Krościenko, Spływ Sromowce, Pieniny Szczaw-

nica oraz ze słowackiego klubu SKP Dolny Kubin. 

Tegoroczni zawodnicy mieli do pokonania 150 metrów kaja-

kowej trasy z rozstawionymi 15 bramkami.

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali okolicznościo-

we statuetki i nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza 

Miasta i Gminy Szczawnica oraz firmę FAKRO.

Najmłodszą zawodniczką zawodów została Emilka Ma-

stalska z KS „Pieniny” natomiast najmłodszym zawodnikiem 

okazał się Oliwier Galara ze Start Nowy Sącz. 

W drużynowej punktacji, Puchar Burmistrza wywalczyli ka-

jakarze ze szczawnickiego Klubu Sportowego „Pieniny”, dru-

gie miejsce zajął Start Nowy Sącz, a trzecie Spływ Sromowce.

W dniu 18 sierpnia na stronie internetowej Biuletynu In-

formacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica zo-

stało umieszczone ogłoszenie dotyczące przetargu na wyko-

nanie dokumentacji projektowej „Budowy Ośrodka Zdrowia 

w Szczawnicy”. 

Burmistrz Miasta i Gmi-

ny po wcześniejszych kon-

sultacjach z Radnymi w ra-

mach odpowiednich komisji 

zdecydowali o przeznacze-

niu działek ewid. 534/12 i 

534/13 położonych na grani-

cy miasta w tzw. Malinowie 

o powierzchni 2,5 ara na lo-

kalizację w przyszłości obiektu ośrodka zdrowia. Ponadto w 

tym roku można ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy 

dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji zostało 

podzielone na dwa etapy. Etap I obejmuje wykonanie kon-

cepcji inwestycji wraz z koncepcją zagospodarowania tere-

nu, wykonanie programu użytkowego oraz proponowanych 

rozwiązań, aby budynek ośrodka spełniał warunki dotyczące 

technologii budynku pasywnego. Natomiast etap drugi prze-

widuje wykonanie pełnej dokumentacji wraz z uzyskaniem 

prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Komplet nie-

zbędnych dokumentów powinien być w posiadaniu samorzą-

du do listopada przyszłego roku. 

Obecnie w Szczawnicy funkcjonują niepubliczne zakłady 

opieki zdrowotnej oraz specjalistyczne gabinety lekarskie. 

Podjęcie decyzji o przygotowaniu projektu i przeznacze-

niu działki jest kolejną próbą ze strony samorządu miasta 

Szczawnica realizacji tego typu obiektu. W 2013 roku Bur-

mistrz Miasta podpisał również porozumienie z prywatnym 

przedsiębiorcą z terenu Szczawnicy, na podstawie którego 

dokonał zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w 

sąsiedztwie ulicy Zawodzie, a obecnie przygotowywany jest 

z prywatnej inicjatywy projekt techniczny dla obiektu zwią-

zanego z ochroną zdrowia, który będzie realizowany przez 

inwestora prywatnego.

- Prowadzę rozmowy z różnymi podmiotami, które chcia-

łyby prowadzić działalność związaną z ochroną zdrowia w 

Szczawnicy. W tych spotkaniach padają deklaracje, że jeżeli 

samorząd posiadałby odpowiednio przystosowane lokale lub 

budynek, w którym można prowadzić tego typu działalność, 

to jest zainteresowanie lekarzy prowadzeniem gabinetów w 

Szczawnicy. Przystosowanie obiektu do obecnych przepi-

sów w tym zakresie wiązałoby się praktycznie z całkowitą 

przebudową lub rozbiórką i budową od początku. Decyzja o 

prowadzeniu działań w kierunku realizacji w nowej lokali-

zacji wydaje się najbardziej rozsądną – Grzegorz Niezgoda 

– Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica – mam nadzieję, że 

Planowana budowa ośrodka zdrowia
drobnymi krokami „dorobimy” się w Szczawnicy własnego 

publicznego ośrodka zdrowia. Jest taka potrzeba, a projektu-

jąc budynek pasywny z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii zmierzamy w kierunku sfinansowania w przyszłości 

jego budowy ze środków przeznaczonych na obiekty użytecz-

ności publicznej.
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Zespół Ekono-

miczno Admini-

stracyjny Oświa-

ty informuje, iż 

uczniowie znajdu-

jący się w trudnej 

sytuacji material-

nej i rodzinnej od 

01 września 2014 

roku mogą ubiegać 

się o stypendia szkolne przyznawane przez Burmistrza Miasta 

i Gminy Szczawnica.

STYPENDIUM PRZYSŁUGUJE:

1. Stypendium szkolne przysługuje każdemu uczniowi 

uczęszczającemu do szkoły - od podstawowej do ponadgim-

nazjalnej (tj. gimnazjum, technikum, liceum, szkoła zawodo-

wa, liceum profilowane i uzupełniające, dwuletnie studium 

policealne itp.) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdu-

jący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich 

dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w ro-

dzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub 

długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wy-

pełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm 

lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystą-

piło zdarzenie losowe.

3. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie 

ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne 

nie może być większa niż kwota 456,00zł. (Dochód oblicza 

się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 182 - j.t. ze zm).

KIEDY i GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

Wnioski można składać od 01.09.2014 roku do 15.09.2014 

roku; 

-Uczeń szkoły, dla której Gmina Szczawnica jest organem 

prowadzącym - w swojej szkole,

- Pozostali uczniowie w Zespole Ekonomiczno Admini-

stracyjnym Oświaty, ul. Główna 12, 34-460 Szczawnica, pok.

nr.10

Wzór wniosku dostępny w:

- siedzibie Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego 

Oświaty, ul. Główna 12, 

34-460 Szczawnica, pok.nr.10

- Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, ul. 

Główna 12, Szczawnica,

- Szkole Podstawowej im.Jana Pawła II w Szlachtowej, ul. 

Jana Pawła II 25, Szlachtowa, 

- Gimnazjum Publicznym im. ks. prof. Józefa Tischnera, 

ul. Główna 116, Szczawnica,

oraz do pobrania Wniosek stypendium 2014/2015

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adresem:

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty, 

ul. Główna 12, 

34-460 Szczawnica, 

pok.nr.10

tel. 18 262 20 81

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

Dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia, uzy-

skany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku 

(sierpień - dla uczniów oraz wychowanków) tj.;

1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto lub 

oświadczenie;

2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozosta-

waniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);

3. zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świad-

czeń dla bezrobotnych;

4. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu 

dochodu;

5. zaświadczenie lub decyzja z Miejsko Gminnego Ośrod-

ka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach 

(zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek 

pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy) lub oświadczenie o 

wysokości otrzymywanych świadczeń;

6. zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych 

hektarów przeliczeniowych;

7. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych ali-

mentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności ali-

mentów, ewentualnie oświadczenie o wys. alimentów;

8. odcinek renty/emerytury lub oświadczenie o wysokości 

otrzymywanych świadczeń;

9. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z 

prac dorywczych;

10. informację o rodzaju prowadzonej działalności go-

spodarczej - osoby prowadzące działalność gospodarczą są 

zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzy-

skanych w 2013 r. (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub 

oświadczenie), w przypadku działalności gospodarczej opo-

datkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczał-

towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne należy złożyć oświadczenie 

o wysokości dochodu.

STyPENDIUM SZKOlNE 2014/2015
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Usuwanie szkód spowodowanych 
przez gwałtowne 

opady atmosferyczne w 2014r.
W dniach 15-17 maja 2014 r. na terenie miasta i gmi-

ny Szczawnica doszło do gwałtownych opadów atmosfe-
rycznych. W dniu 15 maja br. Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia alarmu 
przeciwpowodziowego ustalając w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny dyżur całodobowy i powołując  Sztab Kryzysowy. Sztab 
składający się z pracowników urzędu i zakładu gospodarki 
komunalnej – ściśle współpracował z  Komendą Ochotniczej 
Straży Pożarnej i przedsiębiorcami z naszego terenu, dyspo-
nującymi sprzętem budowlanym - możliwym do wykorzysta-
nia podczas prowadzonych akcji ratowniczych. 

Łącznie w tym czasie straż pożarna interweniowała 117 
razy, sztab przyjął 90 zgłoszeń kierując w miejsca zagrożone 
niezbędny sprzęt i koordynując prowadzenie akcji ratowni-
czych. Do ochrony miejsc zagrożonych zalaniem, z magazy-
nu przeciwpowodziowego wydano 4000 worów i zużyto 100 
ton piasku do ich napełnienia.  

Od 19 maja miejsko-gminna komisja rozpoczęła szaco-
wanie strat w infrastrukturze komunalnej spowodowanych 
gwałtownymi opadami deszczu. Łącznie uszkodzonych zo-
stało 48 obiektów. Szacunkowy koszt remontów i odbudowy 
został wyceniony na kwotę 12,5 mln złotych brutto. W budże-
cie miasta i gminy zostały zwiększone środki finansowe na 
usuwanie skutków gwałtownych opadów atmosferycznych. 
Koszt prowadzonej akcji powodziowej wyniósł ok. 150 tys. 

zł.  Miasto przystąpiło do prac remontowych i zabezpieczają-
cych w infrastrukturze komunalnej. W pierwszej kolejności, 
w związku z uszkodzeniem mostu na potoku Grajcarek zlo-
kalizowanym wzdłuż drogi dojazdowej na ulicy Zawodzie, w 
pierwszym dniu po wystąpieniu oberwania, zostało zlecone 
opracowanie ekspertyzy o możliwości wykonania przyczółka 
muru oporowego i mostu technologicznego umożliwiającego 
tymczasowe korzystanie z przeprawy mostowej. Opracowano 
ekspertyzę i wyłoniono wykonawcę robót.  Roboty zostały 
wykonane w przeciągu trzech tygodni. Całkowity koszt ro-
bót związanych  z zabezpieczeniem muru oporowego wraz 
z przyczółkiem, oraz mostu wyniósł 200 tys.  złotych brutto. 
Miasto i gmina Szczawnica pokryła wykonanie powyższych 
robót z własnego budżetu. W związku z tym, że utrzymanie 
murów oporowych i zabezpieczenie koryta Grajcarka należy 
do obowiązków Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 
miasto i gmina wystąpiła do RZGW o zwrot poniesionych 
kosztów. 

W następnej kolejności przystąpiono do udrażniania ka-
nalizacji burzowej, zabezpieczania korpusów i nawierzchni 
dróg uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Zostały zle-
cone do wykonania następujące zadania:

- wyrównanie 400 mb nawierzchni żwirowej ulica Maćka 
Zza Ławy na odcinku w km 0+380 do 0+780,

-zabezpieczenie podmytego korpusu drogi ulica Staszowa 
na odcinku w km 0+800 do 0+855,

-odtworzenie nawierzchni żwirowej ul. Słona Młaka w 
Szlachtowej na odcinku 160 mb,

- ułożenie przepustu drogowego Ø500 na dł. 8 mb na dro-
dze Sielska w Szlachtowej wraz z uzupełnieniem podbudowy 
i przełożeniem płyt drogowych,
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Na ulicy Staszowa 
powstanie nowy most

Pod koniec sierpnia projekt zarządzenia o sklasyfikowa-
niu gmin objętych klęską żywiołową został podpisany przez 
Premiera Donalda Tuska. Wszystkie odbudowy i przebudo-
wy infrastruktury uszkodzonej po gwałtownych nawałnicach 
z pierwszej połowy tego roku mogą podlegać uproszczonej 
procedurze związanej z przygotowaniem niezbędnych doku-
mentów i pozwoleń na prowadzenie robót. W wielu przypad-
kach jest to jedyna możliwość usunięcia skutków powodzi 
jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Miasto i Gmina Szczawnica zostało ujęte w tym rozpo-
rządzeniu i otrzymało nawet środki finansowe na wykonanie 
odbudowy uszkodzonego mostu żelbetowego nad potokiem 
Sopotnickim w ciągu ulicy Staszowa w wysokości 1 mln zł. 

- Ogłaszamy przetarg na wykonanie robót, gdyż jesteśmy 
zobligowani do przedstawienia umowy z wykonawcą do 22 
września. Interesujące nas zarządzenie zostało w końcu pod-
pisane przez premiera i możemy ten przetarg przeprowadzać. 
Przygotowaliśmy niezbędną uproszczoną dokumentację i zło-
żyliśmy w starostwie zgłoszenie o planowanym rozpoczęciu 

robót. Liczyliśmy, że zarządzenie będzie podpisane wcześniej, 
gdyż w tym przypadku czas jest niezwykle ważny, z jednej 
strony musimy odpowiednio wcześniej wyłonić wykonawcę, 
ale też wykonać roboty jeszcze przed okresem zimowym – 
mówi Burmistrz Miasta i Gminy Grzegorz Niezgoda.

Oferta wykonawcy musi być złożona do 09 września i 
obejmować całkowitą przebudowę mostu wraz z dojazdami 
oraz zabezpieczenie korpusu drogi.

Burmistrz Miasta ogłosił również przetarg na wykonanie 
uproszczonej dokumentacji technicznej odbudowy mostu na 
ulicy Zawodzie, który również jest przewidziany do wyko-
nania na podstawie uproszczonej dokumentacji i dokonania 
jedynie zgłoszenia w Starostwie Powiatowym. Środki na ten 
cel mają pochodzić z budżetu państwa na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych w 2015 roku.

- Most na Zawodzie jest trochę bardziej skomplikowaną 
inwestycją, w przypadku której musimy przewidzieć inne roz-
wiązania techniczne niż tej, które funkcjonowały do tej pory. 
Sama dokumentacja jest nam potrzebna jako materiał do 
znalezienia najlepszego rozwiązania zgodnego z obecnymi 
przepisami w zakresie budowy obiektów mostowych. Środki 
na ten cel mamy wstępnie obiecane ze strony Wojewody w 
przyszłym roku – Grzegorz Niezgoda – Burmistrz Miasta i 
Gminy Szczawnica.

- zabezpieczenie korpusu drogi ulica Sopotnicka na odcin-
ku w km 0+592 do 0+630 koszami siatkowo kamiennymi i 
podniesionym krawężnikiem,

- zabezpieczenie oberwanego korpusu ul. Aleja Parkowa 
na odcinku 40 mb, 

- zabezpieczenie oberwanego korpusu drogi ul. Partyzan-
tów na odcinku 50 mb,

- usunięcie osuwiska skalnego na ulicy Pienińskiej przed 
wjazdem do schroniska Orlica,

- udrażnianie przepustu i fosy na Białej Wodzie, czyszcze-
nie dróg i udrożnienie krat kanalizacji burzowej na terenie 
miasta i gminy.

Koszt powyższych robót wykonywanych do początku 
sierpnia br. wyniósł 70 tys. złotych. 

Obecnie trwają roboty związane z zabezpieczeniem pod-
mytego korpusu drogi ul. Języki na odcinku w km 0+275 do 
0 + 330 wraz z wykonaniem odwodnienia. Szacunkowy koszt 
robót został wyceniony na 40 tys. zł. 

W ramach robót gwarancyjnych zlecono Wykonawcy za-
bezpieczenie i odtworzenie nawierzchni chodnika na ulicy 
Czarna Woda w Jaworkach. Do 20 września br. w ramach 
uzyskanych środków na usuwanie strat w infrastrukturze ko-
munalnej mają zostać zakończone roboty związane z remon-
tem ujęć wody na „Pokrzywach” oraz ujęcia wody na „Se-
werynówce” wraz z pompownią. Koszt wyniesie ok. 350 tys. 
złotych i w 80% pokryty zostanie ze środków skarbu państwa.  

Obecnie miasto i gmina Szczawnica oczekuje na podpisa-
nie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin 
poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w maju 2014 
r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, re-
montów i rozbiórki obiektów budowlanych. Szczawnica jest 
zaliczona do powyższych gmin. Pozwoli to  jeszcze w bie-
żącym roku na wykonanie mostu żelbetowego nad potokiem 
Sopotnickim w ciągu ulicy Staszowa, na który to most, mia-
sto posiada  opracowaną dokumentację.                                                                           

 

Informacje przygotował Urząd Miasta i Gminy Szczawnica


