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MAJ 2008

EKOLOGICZNA GMINA

Komendant Straży Miejskiej w Szczawnicy przypomina 
właścicielom nieruchomości o obowiązku pozbywania się ze-
branych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz 
nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i 
przepisami odrębnymi. Właściciele nieruchomości położonych 
w pobliżu kolektora kanalizacyjnego mają obowiązek zawarcia 
umowy z Podhalańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym i wy-
konania przyłącza do kanalizacji. Natomiast w przypadku gdzie 
nie przebiega kolektor kanalizacyjny, właściciele nieruchomości 
mają obowiązek zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym 
zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i trans-
portu nieczystości ciekłych. Opróżnianie zbiorników winno się 
odbywać minimum 4 razy do roku.

Obowiązek taki, na właścicieli nieruchomości nakłada Art.5 
ust.1 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. 05.236.2008 z późn.zm.). Art.10 
ust.2 w/w ustawy brzmi – kto nie wykonuje obowiązków wym. 
w Art. 5 ust.1 podlega karze grzywny.

W najbliższym czasie Straż Miejska będzie przeprowadzać kon-
trole nieruchomości pod względem przestrzegania w/w ustawy.

Ponadto uprasza się wszystkich mieszkańców o nie wyrzucanie 
śmieci pod kosze uliczne bądź w inne miejsca do tego nie prze-
znaczone. Sprawcy powyższego procederu przyłapani na gorącym 
uczynku będą surowo karani.

Komendant Straży Miejskiej w Szczawnicy
Andrzej Bańkosz  

KONSULTACJE SPOŁECZNE

W dniu 27 kwietnia 2008r. odbyły się konsultacje społeczne 
z mieszkańcami wsi Jaworki i Szlachtowa w sprawie utworzenia 
na ich terytorium jednostek pomocniczych gminy – sołectw. Kon-
sultacje miały formę zebrań środowiskowych, podczas których w 
głosowaniu tajnym za pomocą kart, mieszkańcy opowiadali się czy 
są za utworzeniem sołectwa obejmującego obszar danej wsi czy 
przeciw. Komisje konsultacyjne czuwające nad prawidłowością 
przebiegu spotkania tworzyli: Tomasz Hurkała  - Sekretarz Miasta 
i Gminy, Maria Słowik – pracownik Urzędu Miasta i Gminy oraz 
odpowiednio na danej wsi radny Jaworek Jan Krzyśko i na Szlach-
towej radni Dariusz Myszk i Zbigniew Gołdyn.   W konsultacjach 
na Jaworkach wzięło udział 51 mieszkańców, którzy jednogłośnie 
opowiedzieli się za utworzeniem sołectwa. Na Szlachtowej w 
głosowaniu uczestniczyło 32 mieszkańców, z czego tylko jeden 
był głos przeciwny. Na sesji Rady Miasta, gdzie został poddany 
głosowaniu wniosek o utworzeniu sołectw na terenach wsi Jaworki 
i Szlachtowa, radni jednogłośnie opowiedzieli się za utworzeniem 
nowych jednostek pomocniczych gminy. Kolejnym etapem będą 
konsultacje z mieszkańcami obydwu wsi odnośnie statutu utwo-
rzonych sołectw, który również musi zostać poddany głosowaniu 
na sesji Rady Miejskiej. 

Szczawnica, 25 kwietnia 2008 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że na 
tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Szczawnica przy 
ul. Szalaya 103 w terminie od 25.04.2008 r. do 16.05.2008 r. 
wywieszono wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta 
Szczawnica przeznaczonych do :

1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnio-
skodawców:

 część działki ewid. zmod. nr 528/26 z obrębu 1 o po-•	
wierzchni 108 m2 położonej w Szczawnicy przy ul. Pieniń-
skiej / dwa miejsca postojowe przy parkingu w Pieninach Nr 
14 i 15/ na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Spływ” 
z przeznaczeniem jako miejsca postojowe do przewozu 
Flisaków.

JP/JG

POMNIK SIENKIEWICZA

Władze Samorządowe Miasta i Gminy Szczawnica 
oraz Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 1 

serdecznie zapraszają Wszystkich Mieszkańców i Gości 
Szczawnicy na uroczystość odsłonięcia pomnika 

Henryka Sienkiewicza, autorstwa prof. Czesława Dźwigaja.
Pomnik wybitnego pisarza-noblisty oraz wielkiego przyjaciela 

Szczawnicy, który trzykrotnie odwiedził nasze miasto i miał 
dla niego wiele sympatii, co zostało udokumentowane w jego 
twórczości, zlokalizowany zostanie przy ul. Zdrojowej (w 
pobliżu zegara kwiatowego).

 
Uroczystość odsłonięcia pomnika odbędzie się dnia 25 maja 

2008 r. /niedziela/ według poniższego programu:
 
godz. 12.00 – Msza Św. w Kościele Parafialnym p. w. Św. 

Wojciecha B.M.
 
godz. 13.00 – uroczystości pod pomnikiem
·   „Spotkanie z historią – Henryk Sienkiewicz w Szczawnicy”
·    wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
·    montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
·    ceremonia odsłonięcia i poświęcenia pomnika 
·    złożenie wiązanek kwiatów
 
godz. 14.00 – przemarsz ulicami miasta zakończony na Placu 

Dietla występem Orkiestry Reprezentacyjnej Karpackiego 
Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu

 
W uroczystości przewidziany został udział Członków Towa-

rzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego z Krakowa, które 
rozprzestrzeniło ideę Wielkiego Polaka – Henryka Sienkiewicza, 
fundując imponujący monument pisarza w rzymskim parku Villa 
Borghese.

 ASz
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Uchwały z XXII sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy, 
z dnia 29 kwietnia 2008r.

Uchwała Nr XXII/140/08
w sprawie zatwierdzenia  rocznego sprawozdania finansowego 
Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Szczawnicy za rok 2007.

§  1
Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczawnicy za rok 2007, które zawiera:

Bilans za rok 2007 – stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.1. 
Rachunek zysków i strat  2007 rok – stanowiący załącznik nr 2. 
2 do uchwały.
Informację dodatkową do sprawozdania finansowego - stano-3. 
wiącą załącznik nr 3 do uchwały. 

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXII/141/08
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczawnicy za rok 
2007.

§  1
Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Szczawnicy za rok 2007, które zawiera:

Bilans za rok 2007 – stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.1. 
Rachunek zysków i strat 2007 rok  – stanowiący załącznik nr 2. 
2 do uchwały.
Informację dodatkową do sprawozdania finansowego Miejskie-3. 
go Ośrodka Kultury w Szczawnicy za rok 2007 – stanowiącą 
załącznik nr 3 do uchwały.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXII/142/08
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szczaw-
nica za rok 2007. 

§  1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczaw-
nica za rok 2007 oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewi-
zyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i 
Gminy, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym 
przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Szczaw-
nica za rok 2007 oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy,  udziela się  Burmistrzowi 
absolutorium za rok 2007.  

§  2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXII/143/08
w sprawie  wydzierżawienia  działki  ewid. zmod.  nr  1159/4 po-
łożonej w Szczawnicy przy ul. Głównej.    

§ 1
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w 
Szczawnicy o powierzchni 398 m2 stanowiącej niezabudowaną działkę 
ewidencyjną  nr 1159/4 w Szczawnicy  przy ul. Głównej.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz Przedsiębiorstwa 
Państwowej Komunikacji Samochodowej z siedzibą 34-400 Nowy 
Targ ul. Ludźmierska 30 nieruchomości szczegółowo opisanej w § 
1 na okres 1 roku z przeznaczeniem jej na  funkcjonowanie dworca 
autobusowego.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXII/144/08
w sprawie  wydzierżawienia działki  ewid.  nr 305  położonej w  
obrębie Jaworki.    

§ 1
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w 
obrębie Jaworki o powierzchni 8972 m2 stanowiącej niezabudowaną 
działkę ewidencyjną nr 305 w Jaworkach przy ul. Jaworki.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz  Koła Łowieckiego 
„Ponowa” z siedzibą 34 – 400 Nowy Targ Os. Witosa 19/5 nieru-
chomości szczegółowo opisanej w § 1 na okres 9 lat z przeznacze-
niem jej na uprawy rolne.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXII/145/08
w sprawie  wydzierżawienia części działki  ewid.  nr  334/2  poło-
żonej w  obrębie Szlachtowa.    

§ 1
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowę dzier-
żawy nieruchomości położonej w  obrębie Szlachtowa o powierzchni  
2650 m2 stanowiącej część niezabudowanej działki ewidencyjnej  nr  
334/2 – wg zaznaczenia na załączniku graficznym.

§ 2
 Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz  Pana Romana 
Macanowicz części działki ewid. nr 334/2 o powierzchni 2650 m2 
na okres 3 lat celem wykorzystywania dzierżawionej nieruchomo-
ści na cele rolnicze.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXII/146/08
w sprawie  wydzierżawienia  działki  ewid.  nr  2542/6 położonej 
w Szczawnicy przy ul. Staszowa.    

§ 1
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowę  
dzierżawy nieruchomości położonej w  Szczawnicy przy ul. Sta-
szowa  o powierzchni  2296 m2 stanowiącej niezabudowaną działkę 
ewidencyjną  nr  2542/6.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz  Pana Bronisława 
Piecyk działki ewid. nr 2542/6 o powierzchni ogólnej 2296 m2 na  
okres 3 lat celem  wykorzystywania dzierżawionej nieruchomości  
na cele rolnicze.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXII/147/08
w sprawie  wydzierżawienia części działki ewid. nr 124/1 z obrębu 
Jaworki.  

§ 1
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowę  
dzierżawy nieruchomości położonej w  Jaworkach  o powierzchni  
2779 m2 stanowiącej część niezabudowanej dzialki ewidencyjnej nr 
124/1 w Jaworkach.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz Pana Krzysztofa Wę-
glarza części działki ewid. nr 124/1 o powierzchni ogólnej 2779 m2 
na okres 5 lat celem wykorzystywania dzierżawionej nieruchomości 
na cele rolnicze.
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§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXII/148/08
w sprawie  wydzierżawienia części działki ewid. nr 124/4.  

§ 1
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  
dzierżawy nieruchomości położonej w  Jaworkach  o powierzchni  15 
m2 stanowiącej  część działki ewid.nr  124/4 położonej w Jaworkach 
przy ul. Jaworki, zabudowanej tymczasowym garażem stanowiącym 
własność Dzierżawcy.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz  Pani Moniki Szcze-
paniak część działki ewid. nr  124/4 o powierzchni ogólnej 15 m2 na  
okres 3 lat celem  wykorzystywania dzierżawionej nieruchomości  
pod  sytuowanie tymczasowego garażu.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXII/149/08
w sprawie  wydzierżawienia  działki  ewid.  nr  528/26 i części dział-
ki ewid. nr 528/3 położonych w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej.    

§ 1
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowę  
dzierżawy nieruchomości położonej w Szczawnicy  o powierzchni  12 
m2 stanowiącej zabudowaną działkę ewid. nr  528/26 i część działki 
ewid. nr 528/3  w Szczawnicy  przy ul. Pienińskiej.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz Pana Stanisława 
Kluś działki ewid. nr 528/26 i część działki ewid. nr 528/3 o po-
wierzchni ogólnej 12 m2 na okres do 31.10.2008 r. celem  wyko-
rzystywania dzierżawionej nieruchomości  na handel pamiątkami i 
oscypkami.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXII/150/08
w sprawie  wydzierżawienia  działki  ewid.  nr  55  z obrębu  
Czarna Woda.    

§ 1
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowę  dzier-
żawy nieruchomości położonej w obrębie Czarna Woda  o powierzchni  
2.0464 ha stanowiącej niezabudowaną działkę ewidencyjną  nr  55  w  
Jaworkach w obrębie Czarna Woda.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz Pana Krzysztofa 
Tomasiak działki ewid. nr 55 o powierzchni ogólnej 2.0464 ha na  
okres 3 lat celem  wykorzystywania dzierżawionej nieruchomości  
na cele rolnicze .

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXII/151/08
w sprawie  wydzierżawienia części działki ewid.  nr  1220/49  i 
działki 1220/22.    

§ 1
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  dzier-
żawy nieruchomości położonej w Szczawnicy o powierzchni 100 m2 
stanowiącej część działki ewid.nr 1220/49 i działkę ewid. nr 1220/22 
położonej  w Szczawnicy przy ul. Głównej, zabudowanych kioskiem 
handlowo gastronomicznym stanowiącym własność Dzierżawców.

§ 2

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz Państwa Urszuli 
i Wiesława Porębskich część działki ewid. nr  1220/49 i działki 
ewid. nr 1220/22 o powierzchni ogólnej 100 m2 na  okres 3 lat 
celem wykorzystywania dzierżawionej nieruchomości  pod działal-
ność handlowo gastronomiczną.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXII/152/08
w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

§ 1
Wyraża się zgodę na  sprzedaż w  trybie przetargu ustnego nieograni-
czonego z zasobu miasta Szczawnica  niezabudowaną nieruchomość  
stanowiącą działkę ewid. zmod. nr 111 z obrębu 1 m. Szczawnica o 
powierzchni  0.0470  ha  położoną w Szczawnicy przy ul. Głównej, 
objętą księgą wieczystą nr 67 390 prowadzoną przez Sąd Rejonowy 
w Nowym Targu Wydział V Ksiąg Wieczystych.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Szczawnica.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXII/153/08
w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Miasta i Gminy 
Szczawnica.

§  1
Tworzy się jednostkę pomocniczą Miasta i Gminy Szczawnica: So-
łectwo „Jaworki”, zajmujące obszar zawarty w granicach wsi Jaworki, 
których graficzny przebieg określa załącznik nr 1 do uchwały.

§  2
Tworzy się jednostkę pomocniczą Miasta i Gminy Szczawnica: 
Sołectwo „Szlachtowa”, zajmujące obszar zawarty w granicach wsi 
Szlachtowa, których graficzny przebieg określa załącznik Nr 1 do 
uchwały.

§  3
Nadanie jednostkom pomocniczym, utworzonym zgodnie z § 1 
i § 2, statutów nastąpi odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej w 
Szczawnicy.

§  4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Szczawnica.

§  5
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uchwała Nr XXII/154/08
w sprawie podziału Miasta i Gminy Szczawnica na okręgi 
wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczbie radnych 
wybieranych w każdym okręgu.

§  1
Dokonuje się podziału Miasta i Gminy Szczawnica na 5 okręgów 
wyborczych, w  których jest wybieranych 15 radnych. 

§  2
Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczegól-
nych okręgach wyborczych określa załącznik do Uchwały.

§ 3 
Traci moc Uchwała Nr 241/XLI/02 Rady Miasta Szczawnica z 
dnia 17 czerwca 2002 roku  w sprawie podziału miasta Szczawnica 
na okręgi wyborcze, określenia ich granic i  numerów oraz liczbie 
radnych wybieranych w każdym okręgu.

§  4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§  5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na 
tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta    i Gminy.
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Załącznik do Uchwały  Nr XXII/154/08 
Rady Miejskiej  w Szczawnicy

Podział Miasta i Gminy Szczawnica na okręgi wyborcze.

Numer 
okręgu Granice okręgu

Liczba 
mandatów

1 Sołectwo Jaworki
 
1 

2 Sołectwo Szlachtowa
 
2

3

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

3

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, Średniak, Widok, Wygon, Zielona, 
Zyblikiewicza

4

Uchwała Nr XXII/155/08
w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenia Miasta i 
Gminy Szczawnica.

§  1
Tworzy się stałe obwody głosowania na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica oraz ustala ich granice i siedziby obwodowych komisji 
wyborczych, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

§  2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Szczawnica.

§  3
Traci moc Uchwała Nr 268/XLII/02 Rady Miasta Szczawnica z dnia 
8 lipca 2002 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania na 
terenie miasta Szczawnicy.

§  4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tabli-
cach ogłoszeń Urzędu Miasta    i Gminy.

Załącznik do Uchwały Nr XXII/155/08 
Rady Miejskiej w Szczawnicy

Granice i numery obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica

Numer 
obwodu Granice obwodu

Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej

1 Sołectwo Jaworki
  Remiza OSP
  Jaworki 33

2 Sołectwo Szlachtowa
  Szkoła Podstawowa Nr 3
  Szlachtowa 37

3

Miasto Szczawnica
ulice: Brzeg, Gabańka, Kunie, Maćka zza Ławy, Niterbarg, 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

5

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

  Sanatorium „Papiernik”
  Szczawnica,  Al. 1 Maja 3

6

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

  Gimnazjum Publiczne
  Szczawnica,  ul. Główna 116
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Uchwała Nr XXII/156/08
w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady 
Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia zakładu 
opieki zdrowotnej.

§ 1
Zaopiniować pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu 
Nowotarskiego w sprawie przekształcenia Podhalańskiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu polegającego 
na likwidacji stacji dializ wraz z oddziałem nefrologicznym i poradnią 
nefrologiczną.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXII/157/08
w sprawie przyjęcia Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem 
i Rodziną Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2008-2013.

§ 1
System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Miasta i 
Gminy Szczawnica na lata 2008-2013.

§ 2
Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Szczawnica.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXII/158/08
sprawie zmian w Uchwale XXI/138/08 Rady Miejskiej w Szczaw-
nicy z dnia 31 marca 2008 r w sprawie zmian w budżecie Miasta 
i Gminy na rok 2008

§ 1
Dokonuje się zmiany w Uchwale XXI/138/08 Rady Miejskiej w 
Szczawnicy z dnia 31 marca 2008 r w sprawie zmian w budżecie 
miasta i gminy na  rok 2008 poprzez nadanie nowego brzmienia 
załącznikowi Nr 2, który przyjmuje oznaczenie załącznika Nr 1 do 
niniejszej uchwały

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 3
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

Dzia Rozdzia Tre Zwi kszenia Zmniejszenia
1 2 3 4 5

600 Transport i czno 100 000 360 000
60016 Drogi publiczne gminne 360 000

z tego: wydatki maj tkowe 360 000

60078 Usuwanie skutków kl sk ywio owych 100 000
z tego: wydatki maj tkowe 100 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 310 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 310 000

z tego: wydatki maj tkowe 310 000

750 Administracja publiczna 20 000
75023 Urz dy gmin 20 000

z tego: wydatki bie ce 20 000

751 Urz dy naczelnych organów w adzy 
pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
s downictwa 130

75101 Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, 
kontroli i ochrony prawa 130
z tego: wydatki bie ce 130

801 O wiata i wychowanie 119 003
80101 Szko y Podstawowe 90 133

z tego: wydatki bie ce 90 133
w tym: wynagrodzenia i pochodne 90 133

80195 Pozosta a dzia alno  28 870
z tego wydatki bie ce 28 870

900
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 250 000

90017 Zak ady gospodarki komunalnej 250 000
z tego: wydatki maj tkowe 250 000
w tym: dotacje 250 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000
92195 Pozosta a dzia alno 10 000

z tego:  wydatki bie ce 10 000
w tym: dotacje 10 000

926 Kultura fizyczna i sport 10 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 10 000

z tego:  wydatki bie ce 10 000
w tym: dotacje 10 000

799 003 380 130

Za cznik Nr 1
do Uchwa y RM ……………………….

z dnia 29.04.2008 r

W Y D A T K I Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Nr XXII/158/08 
z dnia 29.04.2008 r
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Informacja do uchwał Rady Miejskiej podjętych 
na XXII sesji w dniu 29 kwietnia 2008 roku

Uchwała Nr XXII/140/08 w sprawie zatwierdzenia  rocznego −	
sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Szczawnicy za rok 2007.
Uchwała Nr XXII/141/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego −	
sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka   Kultury i 
Sportu w Szczawnicy za rok 2007.

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, roczne sprawozdanie finan-
sowe jednostki budżetowej, podlega zatwierdzeniu przez organ za-
twierdzający – w tym przypadku jest nim Rada Miejska, nie później 
niż 6 miesięcy od dnia bilansowego  (31 grudnia), czyli do końca 
czerwca.

Ustawa o rachunkowości stanowi również, że przed zatwierdze-
niem, roczne sprawozdanie jednostki budżetowej podlega badaniu, 
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie. 

W przypadku sprawozdań Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miej-
skiego Ośrodka Kultury i Sportu, badania dokonała Komisja Rewi-
zyjna Rady Miejskiej, wydając pozytywne opinie.  

Uchwała Nr XXII/142/08 w sprawie absolutorium dla Burmi-
strza Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2007. 

Artykuł 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym nakłada 
na Radę Miejską obowiązek corocznego rozpatrzenia sprawozdania 
Burmistrza z wykonania budżetu oraz podjęcia uchwały w sprawie 
udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu.

Uchwała jest podejmowana po zaopiniowaniu sprawozdania przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową oraz w oparciu o wniosek Komisji 
Rewizyjnej. 

Ustawa o finansach publicznych, w art. 199 ust. 3, wyznacza 
dzień 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym, jako 
termin rozpatrzenia sprawozdania i podjęcia uchwały w sprawie 
absolutorium.

Wykonanie budżetu miasta za rok 2007 zostało pozytywnie oce-
nione przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej, która wystąpiła do 
Rady z wnioskiem o udzielenie absolutorium.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywne opinie do spra-
wozdania Burmistrza oraz do wniosku Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr XXII/143/08 w sprawie  wydzierżawienia   dział-−	
ki  ewid. zmod.  nr  1159/4 położonej w Szczawnicy przy ul. 
Głównej,
Uchwała Nr XXII/144/08 w sprawie−	   wydzierżawienia działki  
ewid.  nr 305  położonej w  obrębie Jaworki,  
Uchwała Nr XXII/145/08wydzierżawienia części działki  ewid.  −	
nr  334/2  położonej w  obrębie Szlachtowa,    
Uchwała Nr XXII/146/08 −	 w sprawie  wydzierżawienia  
działki  ewid.  nr  2542/6 położonej w Szczawnicy przy  ul. 
Staszowa,    
Uchwała Nr XXII/147/08 w sprawie  wydzierżawienia części −	
działki ewid. nr 124/1 z obrębu Jaworki,  
Uchwała Nr XXII/148/08 w sprawie  wydzierżawienia części −	
działki ewid. nr 124/4,  
Uchwała Nr XXII/149/08 w sprawie  wydzierżawienia  działki  −	
ewid.  nr  528/26 i części działki ewid. nr 528/3 położonych w 
Szczawnicy przy ul. Pienińskiej,    
Uchwała Nr XXII/150/08 w sprawie  wydzierżawienia  działki  −	
ewid.  nr  55  z obrębu  Czarna Woda,  
Uchwała Nr XXII/151/08 w sprawie  wydzierżawienia części −	
działki ewid.  nr  1220/49  i działki 1220/22.    

Są to kolejne uchwały podjęte przez Radę w sprawie przedłużenia 
umów z dotychczasowymi dzierżawcami działek. 

Przeznaczenie działek i sposób ich wykorzystania nie ulegają zmianie, 
czynsz dzierżawny zostanie ustalony według obwiązujących stawek. 

Konieczność podjęcia uchwał wynika z nowelizacji ustawy o gospo-
darce nieruchomościami, dokonanej ustawą z 24 sierpnia 2004 roku. 
Ustawa ta stanowi, że zawarcie kolejnej umowy po umowie zawartej 
na okres do 3 lat na dzierżawę tej samej nieruchomości z tym samym 
najemcą, wymaga uchwały rady gminy. 

Uchwała Nr XXII/152/08 w sprawie  wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami uprawnia Radę Miej-
ską do wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność komunalną. 

Przeznaczenie działki do sprzedaży ma związek ze złożonymi 
wnioskami o jej zakup, jakie wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy, 
natomiast zgodnie z przepisami powołanej wyżej ustawy, w tym 
przypadku sprzedaż może nastąpić wyłącznie w drodze przetargu 
nieograniczonego.

Uchwała Nr XXII/153/08w sprawie utworzenia jednostek 
pomocniczych Miasta i Gminy Szczawnica.

Dotychczas, w Szczawnicy będącej gminą o statusie miasta, 
działało pięć jednostek pomocniczych – osiedli. Od 1 stycznia 
2008 roku, Szczawnica posiada w swoich granicach tereny 
wiejskie, na których mogą być tworzone jednostki pomocnicze 
– sołectwa. 

W dniu 27 kwietnia br, odbyły się wymagane konsultacje z 
mieszkańcami wsi Jaworki i wsi Szlachtowa, w których miesz-
kańcy wyrazili zgodę na utworzenie sołectw. Umożliwiło to 
Radzie podjęcie uchwały o utworzeniu jednostek pomocniczych:  
„Sołectwo Jaworki” i „Sołectwo Szlachtowa”.

Kolejnym etapem będzie nadanie sołectwom statutów, które 
zostaną ponownie poddane konsultacjom społecznym, a następnie 
przyjęte w drodze uchwał Rady Miejskiej.

Uchwała Nr XXII/154/08 w sprawie podziału Miasta i 
Gminy Szczawnica na okręgi wyborcze, określenia ich  gra-
nic i numerów oraz liczbie radnych wybieranych w każdym 
okręgu.

Rada Miejska na mocy ustawy Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów    i sejmików województw, dokonuje podziału 
miasta i gminy na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery 
oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.

W stosunku do uchwały Rady Miasta z 2002 roku, zmiany 
następują jedynie w okręgach wyborczych Nr 1 (Jaworki) i Nr 2 
(Szlachtowa) i mają na celu dostosowanie zapisów w załączniku 
uchwały do obowiązującego od 1 stycznia 2008 roku, nowego 
statusu  tych dawnych osiedli, a obecnie sołectw.

Nie ulega zmianie numeracja okręgów, ani liczba mandatów 
czyli radnych wybieranych w danym okręgu.

(Sposób ustalania liczby mandatów w danym okręgu wybor-
czym określa ściśle ustawa Ordynacja wyborcza). 

Uchwała Nr XXII/155/08 w sprawie utworzenia obwodów 
głosowania na terenia Miasta i Gminy Szczawnica.

Ustalenie granic i obwodów głosowania na terenie Miasta i 
Gminy jest kompetencją Rady Miejskiej.

Uchwała wprowadza nowe brzmienie niektórych zapisów za-
łącznika określającego granice i numery obwodów głosowania na 
terenie Miasta i Gminy Szczawnica. Podobnie jak w przypadku 
uchwały o okręgach wyborczych, jest to związane z dostoso-
waniem do obowiązującego od 1 stycznia 2008 roku, nowego 
(wiejskiego) statusu  Jaworek i Szlachtowej.

W obwodach Nr 1 i Nr 2 jako granice obwodu zostały wpisane 
„Sołectwo Jaworki” oraz „Sołectwo Szlachtowa” (dotychczas „ul. 
Jaworki” oraz „ul. Szlachtowa”).

Zmianie ulegnie siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 
1 w Jaworkach, która dotychczas mieściła się w budynku filii 
Szkoły Podstawowej.

Ze względu na zagospodarowanie budynku na inne cele, 
dostosowanie jego pomieszczeń do potrzeb lokalu wyborczego 
może być utrudnione. Stąd zmiana lokalizacji siedziby OKW na 
Remizę OSP w Jaworkach.

Zmiana ta nie powinna spowodować utrudnień dla wyborców, 
ponieważ dotychczasowy i nowy lokal znajdują się w bliskim 
sąsiedztwie. 
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Uchwała Nr XXII/156/08 w sprawie wyrażenia opinii na 
temat projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w 
sprawie przekształcenia zakładu opieki zdrowotnej.

Powiat Nowotarski, spełniając wymóg przepisów, zwrócił się o 
wyrażenie opinii na temat planowanego przekształcenia Szpitala 
w Nowym Targu, polegającego na likwidacji stacji dializ wraz z 
oddziałem nefrologicznym i poradnią nefrologiczną. Likwidacja jest 
wymaganym etapem w procesie prywatyzacji całego kompleksu ne-
frologicznego Szpitala, którego prowadzenie przejmie Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej. 

Ze względów finansowych, Szpital nie jest w stanie odtwarzać 
sprzętu, ani zwiększyć ilości miejsc dializacyjnych. W związku z tym, 
w 2007 roku został ogłoszony przetarg na prowadzenie tych usług 
przez firmę zewnętrzną. Podmiot, który wygrał przetarg, w ramach 
umowy wybudował pawilon stacji dializ, który będzie obejmował 
dwanaście stanowisk dializacyjnych (dotychczas Szpital dyspono-
wał ośmioma miejscami). Także w ramach umowy, jesienią Szpital 
otrzymał cztery nowe aparaty do dializowania. 

Uchwała Nr XXII/157/08 w sprawie przyjęcia Systemu Profilak-
tyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Miasta  i Gminy Szczawnica 
na lata 2008-2013.

Konieczność opracowania Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dziec-
kiem i Rodziną  wynika z ustawy o pomocy społecznej.

Dziecko i rodzina wymagają szczególnej troski i ochrony, a dzia-
łalność na ich rzecz  powinna koncentrować się przede wszystkim na 
ochronie praw, wyrównywaniu szans życiowych,  poprzez ułatwienie 
dostępu do oświaty, systemu ochrony zdrowia, wypoczynku oraz 
asekurowaniu w obliczu  ryzyka i różnych zagrożeń życiowych.

System profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną  Miasta i 
Gminy Szczawnica jest dokumentem, który ma stanowić podstawę  
do realizacji względnie trwałych  wzorów  interwencji  społecznych  
podejmowanych  w celu zmiany  (poprawy) sytuacji dziecka i rodziny  
na terenie miasta i gminy.  Określa on w szczególności  działania pu-
blicznych  i prywatnych  instytucji rozwiązujących  kwestie dziecka 
i rodziny.

Uchwała Nr XXII/158/08 sprawie zmian w Uchwale XXI/138/08 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia  31 marca 2008 r w sprawie 
zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2008

Zmiana w budżecie na rok 2008 nastąpiła wskutek zakwestio-
nowania przez organ nadzoru – Regionalną Izbę Obrachunkową, 
prawidłowości ujęcia kwoty 90.133 zł w rezerwie celowej oświato-
wej (dział 758 rozdz. 75818  „Rezerwy ogólne i celowe”) w trakcie 
wykonywania budżetu w ciągu roku. 

Zdaniem RIO, należało zastosować szczegółowy podział na pozycje 
klasyfikacji budżetowej,  tj. dokonać rozdysponowania kwoty sub-
wencji oświatowej pochodzącej z budżetu państwa, na poszczególne 
jednostki budżetowe.

L.p.
Nazwa organizacji pozarządo-
wej/jednostki  organizacyjnej/ 

podmiotu
Tytuł zadania Kwota dofi-

nansowania

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

1. Zarząd Główny Związku Podhalan „Piąty góralski festyn rodzinny” 5.000,00 zł

2. Szczawnicki Chór Kameralny „Dawne śpiewy górali szczawnickich jako inspiracja dla twórczości 
współczesnych polskich kompozytorów muzyki chóralnej 6.000,00 zł 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

3. 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysło-
wym Koło w Szczawnicy 

„Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, 
młodzieży, osób starszych z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami w Kole PSOUU w Szczawnicy 

3.500,00 zł

4. Klub Sportowy JARMUTA

„Zagospodarowanie terenu przez Klub Sportowy JARMUTA-KOLEX 
Szczawnica  pod działalność rekreacyjno sportową  na terenie Miasta 
Szczawnica zlokalizowanego w Malinowie dalsze prace związane z 
wykończeniem wnętrz szatni piłkarskich 

6.500,00 zł 

Pomoc społeczna – działania na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

5. Ochotnicza Straż Pożarna
- Szlachtowa  

„Pomoc dla dzieci i młodzieży  z terenu Szlachtowej – wakacyjne zajęcia 
sportowe” 1.000,00 zł

Porządek i bezpieczeństwo publiczne , ratownictwo i ochrona ludności

6. Ochotnicza Straż Pożarna w 
Szczawnicy  „Ćwiczenia pożarnicze – Szczawnica 2008” 1.000,00 zł

7. Ochotnicza Straż Pożarna w 
Szlachtowej 

„Regionalne ćwiczenia pożarnicze jednostek OSP z terenu Pienin w celu 
doskonalenia umiejętności w prowadzeniu działań ratowniczo gaśniczych 
i współdziałania”

2.000,00 zł

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2008
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica,  rozstrzygnął ogłoszony 14 marca 2008 otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2008 przeznaczony dla organizacji pozarządowych i organizacji pożytku pu-
blicznego. W ramach tegorocznego konkursu, na który została przeznaczona pula w wysokości 25.000,00zł, złożonych zostało 
8 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną, a podział środków na realizację zadań 
przedstawia poniższa tabela:
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Szczawnica, 02.05.2008 r.

Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, że 
na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta 
Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w terminie od 
02.05.2008 r. do 22.05.2008 r. wywieszono wykaz 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy 
Szczawnica przeznaczonych do:

dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz 1. 
wnioskodawców:

Części działki ewid. nr 538/2 o powierzchni •	
900 m2 położonej w Szlachtowej /Malinów/ z 
przeznaczeniem na prowadzenie turystyki górskiej 
z elementami alpinistycznymi na okres 3 lat,

Części działki ewid. nr 528/24 i działki ewid. •	
nr 528/7 położonych w Szczawnicy przy ul. Pie-
nińskiej /obok parkingu w Pieninach/ z przezna-
czeniem na prowadzenie działalności handlowej 
w kiosku stanowiącym własność Dzierżawcy na 
okres do 16.11.2009 r.

Działki ewid. zmod. nr 1159/4 o powierzchni •	
398 m2 położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej z 
przeznaczeniem na funkcjonowanie dworca PPKS 
w Nowym targu na okres 5 lat,

Działka ewid. nr 305 o powierzchni 8972 •	
m2 położonej w obrębie Jaworki na rzecz Koła 
Łowieckiego Ponowa w Nowym Targu z prze-
znaczeniem na uprawy rolne / poletko zaporowe/ 
na okres 9 lat.

Część działki ewid. nr 334/2 o powierzchni •	
2650 m2 położonej w obrębie Szlachtowa z prze-
znaczeniem na cele rolnicze, na okres 3 lat,

Działki ewid. zmod. nr 2542/6 o powierzchni •	
2296 m2 położonej w Szczawnicy przy ul. Sta-
szowa z przeznaczeniem jej na uprawy rolne na 
okres 3 lat,

Część działki ewid. nr 124/1 o powierzchni •	
2779 m2 położonej w obrębie Jaworki z przezna-
czeniem jej na uprawy rolne, na okres 5 lat,

Część działki ewid. nr 124/4 o powierzchni 15 •	
m2 położonej w obrębie Jaworki na okres 3 lat z 
przeznaczeniem pod sytuowanie tymczasowego 
garażu/ dla mieszkańców budynku przy ul. Jaworki 
13A byłe przedszkole/,

Działki ewid. zmod. nr 528/26 i część działki •	
528/3 położonych w Szczawnicy przy ul. Pieniń-
skiej o powierzchni 12 m2 na okres do 31.10.2008r. 
z przeznaczeniem na handel pamiątkami i oscyp-
kami,

Działki ewid. nr 55 o powierzchni 2.0464 ha z •	
obrębu Czarna Woda na okres 3 lat, z przeznacze-
niem na cele rolnicze,

Działki ewid. zmod. nr 1220/22 i części działki •	
ewid. zmod. nr 1220/49 o powierzchni 100 m2 po-
łożonych w Szczawnicy przy ul. Głównej na okres 
3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie w kiosku /
tzw. Baca/ stanowiącym własność Wnioskodawcy 
działalności handlowej. 

Sprzedaży w trybie przetargu ustnego nie-2. 
ograniczonego działki ewid. zmod. nr 111 o po-
wierzchni  470 m2 położonej w Szczawnicy przy 
ul. Głównej / Piaski /,

Sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieogra-3. 
niczonego lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku 
komunalnym nr 13 a w Jaworkach o powierzchni 
użytkowej  61,30 m2.

Złożone karty projektów w ramach aktualnych naborów 
(stan na 30.04.2008r.)

16 kwietnia 2008r. otrzymaliśmy z Punktu Rejestracji Wniosków Zespołu 
ds. Wspierania Wdrażania Funduszy Europejskich (Departament Funduszy 
Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego) pi-
semne potwierdzenia, iż złożone dwa projekty zostały ocenione pozytywnie. 
Na złożonych z całego województwa małopolskiego 93 projektów w Urzędzie 
Marszałkowskim, do następnego etapu przeszły 23 z nich, z czego aż dwa ze 
Szczawnicy na łączną kwotę 24.956.554,00 zł. Zatwierdzone projekty dotyczą 
zadań: 

1). „Kompleksowa rehabilitacja i modernizacja sieci kanalizacyjnej i 
wodociągowej dla Uzdrowiska Szczawnica” (nr rej. K/7.1/0058/08). 

W wyniku przeprowadzonej oceny wniosku został on oceniony pozytywnie 
na etapie oceny formalnej. Ponadto w wyniku oceny wskaźnikowej projekt uzy-
skał 84,51% maksymalnej liczby punktów. Zgodnie z § 24 ust. 4-6 Regulaminu 
Konkursu w/w projekt został umieszczony na liście projektów zakwalifikowa-
nych do dalszej oceny, zatwierdzonej w drodze uchwały Zarządu Województwa 
Małopolskiego nr 294/08 z dnia 15.04.2008r.

W związku z zakwalifikowaniem projektu do drugiego etapu oceny niezbęd-
nym będzie pozyskanie akceptacji społeczeństwa. Radni zostali zobligowani do 
pozbierania oświadczeń o dysponowaniu działkami na cele budowlane. Jest to 
bardzo istotna kwestia, która umożliwi dalsze prace nad projektem.

2). „Rozbudowa i modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody dla mia-
sta Szczawnica z elementami ochrony środowiska” (nr rej. K/7.1/0060/08). 
W wyniku przeprowadzonej oceny wniosek został oceniony pozytywnie na 
etapie oceny formalnej. Ponadto, w wyniku oceny wskaźnikowej projekt uzyskał 
75,08% maksymalnej liczby punktów. Zgodnie z § 24 ust. 4-6 Regulaminu kon-
kursu w/w projekt został umieszczony na liście  projektów zakwalifikowanych 
do dalszej oceny, zatwierdzonej w drodze uchwały Zarządu Województwa 
Małopolskiego nr 294/08 z dnia 15.04.2008r.

Zadania inwestycyjne na terenie 
Miasta i Gminy Szczawnica

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłosił przetargi na następujące 
inwestycje:

- Wymiana nawierzchni chodnika na os. Połoniny.
- Podbudowa nawierzchni drogi na dł. 550 m ul. Św. Krzyża (odcinek górny 

w stronę ulicy Sopotnickiej).
- Remont chodnika ul. Pienińska na dł. ok. 240 m , oraz drogi ul. Zyblikie-

wicza na odcinku ok. 650 m.
- Odbudowa korpusu ścieżki pieszo – rowerowej, Szczawnica- Leśnica na 

odcinku 0+650 do 0+850 w ramach usuwania klęsk żywiołowych.
-Przebudowa odcinka drogi osiedlowej XX- lecia- etap II.
- Wykonanie drogi dojazdowe gruntów rolnych na tzw.„Bereśnik”.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zlecił wykonanie następu-
jących prac na terenie miasta i gminy:

- Zamocowanie barier ochronnych na ul. Zawodzie, os. XX-Lecia, Samo-
rody, Języki.

- Odwodnienie wraz z łapaczem wody na ul. Sopotnickiej.
- Wyrównanie i podbudowa dróg: Potok, Widok, Główna boczna, Gabańka 

oraz dróg w Szlachtowej.
- Remont murków kamiennych na ul. Samorody.
-Konserwacja kierunkowskazów na drewnianych tablicach.
- Zakup koszy – 60 szt.
- Wykonanie i montaż 4 ławek , które będą zamontowane przy drodze w 

stronę Krzyża.
- Wykonanie zatoczki postojowej dla dorożek.


