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CZERWIEC 2008

Szczawnica, 30 maja 2008 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  in-
formuje, że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w ter-
minie od 30.05.2008 do 20.06.2008 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 

powierzchni ok. 100 m2 położonej w Szczawnicy 
przy ul. Flisackiej z przeznaczeniem na plac zabaw 
na okres do 31.10.2008 r.

•	 część działki ewid. zmod. nr 1220/28 o powierzchni 
9,60 m2 położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej 
zabudowanej straganem handlowym nr 4 / plac tar-
gowy/ na okres do 31.08.2008 r.

•	 część działki ewid. zmod. nr 1220/28 o powierzchni 
9,60 m2 położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej 
zabudowanej straganem handlowym nr 1 / plac tar-
gowy/ na okres do 31.10.2008 r.

•	 działki ewid nr 148 o powierzchni 3.5928 ha poło-
żona w Szlachtowej z przeznaczeniem na pastwisko 
na okres 1 roku.

•	 Części działki ewid. nr 124/1 o powierzchni 1363m2 
położonej w Jaworkach / w sąsiedztwie byłego 
przedszkola/ z przeznaczeniem na uprawy rolne na 
okres 3 lat.

•	 Działki ewid. nr 289/2 o powierzchni 192 m2 poło-
żonej w Szlachtowej z przeznaczeniem na poprawę 
warunków zagospodarowania działki sąsiedniej 290 
/ likwidacja budynku mieszkalnego znajdującego się 
w drodze gminnej/ na okres 5 lat.

•	 Część działki ewid. nr 124/1 o powierzchni 682 m2 
położonej w Jaworkach z przeznaczeniem na uprawy 
rolne na okres 3 lat.

•	 Działki ewid. nr 1668/8 o powierzchni 321 m2 poło-
żonej w Szczawnicy przy ul. Szalaya zabudowanej 
budynkiem pasieka na okres 5 lat.

•	 Część działek ewid. nr 1453/1 i 528/26 o powierzchni 
1,5 m2 położonych w Szczawnicy przy ul. Zdrojowej 
i Flisackiej z przeznaczeniem na usytuowanie kabin 
telefonicznych na okres 3 lat.

•	 Działki ewid. nr 1665/3 o powierzchni 12 m2 poło-
żonej w Szczawnicy przy ul. Szalaya zabudowanej 
kioskiem Ruch na okres 5 lat.

2. przekazania w drodze darowizny :
•	 działek ewid. nr 484/1, 485, 483/1, 483/3 i 486 o 

powierzchni łącznej 0.4384 ha położonych w Szlach-
towej z przeznaczeniem pod budowę Skansenu 
Pienińskiego wraz z parkingiem.

3. przekazania w użyczenie :
•	 działek ewid. nr 5/1 i 161/2 o powierzchni 0.7173 

ha położonych w Jaworkach w sąsiedztwie Wąwozu 
Homole z przeznaczeniem na organizowanie imprez 
letnich do 30.09.2008 r.                             JP/JG

INWESTYCJE, REMONTY, BUDOWY…

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłosił przetargi 
na następujące inwestycje:

a) „Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano- wykonawczej na budowę 
promenady wraz z elementami towarzyszącymi w Szczawnicy”.

Na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamó-
wień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) Zamawiający unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu oraz cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przezna-
czyć na sfinansowanie zamówienia.

b) „ Wykonanie remontu drogi ul. Św. Krzyża wraz z infrastrukturą technicz-
ną od ul. Szalaya do skrzyżowania z ulicą Połoniny na odcinku dł. 365 m w 
Szczawnicy”.

c) „Wykonanie utwardzenia terenu z wykonaniem miejsc postojowych (10 sta-
nowisk i 7 stanowisk) przy budynku Urzędu Miasta”. 

d) „Budowa budynku mieszkalnego socjalnego dla Romów w Szczawnicy przy 
ulicy Szlachtowskiej- etap II”.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zlecił wykonanie następują-
cych prac na terenie miasta i gminy:

a)  Remont drogi, działka ewid.268 w Szlachtowej- korytowanie, podbudowa i 
wyrównanie podbudowy tłuczniem na długości 100 mb o szerokości 4,20 m.
b) Remont skrzyżowania w Szlachtowej – korytownie , uzupełnienie i wyrów-
nanie podbudowy.

b) 9 szt. ławek parkowych ( żeliwno-drewnianych) typu „ Sfinks”, w kolorze sosny 
zamontowanych na alejce obok pomnika Henryka Sienkiewicza.

c) Zakup znaków drogowych, progów zwalniających oraz stylizowanych słupków  
autobusowych 

W trakcie realizacji są następujące inwestycje:

 a) „Odbudowa korpusu ścieżki pieszo-rowerowej Szczawnica-Leśnica na od-
cinku km 0+650 do 0+850 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 
Szczawnicy”

b) „Remont chodnika ul. Pienińska na dł. ok. 240m oraz drogi ul. Zyblikiewicza 
na odcinku ok. 650m”.

c) „Przebudowa odcinka drogi osiedlowej XX- lecia w Szczawnicy – etap II”.

d) „Odbudowa nawierzchni drogi na długości 550 m ul.. Św. Krzyża ( odcinek 
górny w stronę  ul . Sopotnickiej w Szczawnicy)”.

 Na  wniosek inwestora Powiatowego Zarządu Dróg w porozumieniu z Urzędem 
Miasta i Gminy Szczawnica została wymieniona nawierzchnia asfaltobetonu w 
ramach robót gwarancyjnych ( ul. Szalaya obok Urzędu Miasta).
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Kto rzeczywiście doprowadził do awarii 
zasilania elektrycznego pod kolejką?

Właściciel  „ogródka rozrywki” pod kolejką w Szczawnicy 
Pan Paweł Guszkiewicz, któremu podczas „majówki” spaliło się 
kilka sztuk sprzętu elektronicznego, grożący prokuratorem Urzę-
dowi Miasta i Gminy w Szczawnicy i żądający odszkodowania 
za zniszczony sprzęt, sam może mieć poważne kłopoty i może 
zostać zobligowany do pokrycia wyrządzonych szkód.

Wobec podejrzenia nielegalnego podłączenia się przez Pana 
Guszkiewicza do skrzynki pomiarowej, będącej własnością 
PKL, zostały wszczęte przez miasto działania zmierzające do 
wyjaśnienia tej sprawy. Urząd Miasta i Gminy w Szczawnicy 
zwrócił się do PKL o informację czy poza Ośrodkiem Kultury 
ktoś miał jeszcze prawo, do korzystania z tego urządzenia, i czy 
wśród ewentualnych osób uprawnionych do korzystania z tej 
skrzynki pomiarowej był Paweł Guszkiewicz. W odpowiedzi  
z dnia 21 maja br.PKL napisał: „ …Urząd Miasta i Gminy w 
Szczawnicy jest jedynym odbiorcą energii elektrycznej i dyspo-
nentem skrzynki zasilającej zlokalizowanej przy dolnej stacji KL 
Palenica.”. Ponadto  Urząd wystąpił   do Pawła Guszkiewicza o 
dostarczenie umowy  z „Enion” ( jeżeli ją posiada) ustalającej 
warunki  korzystania z urządzeń pomiarowych oraz zgłoszenia 
(zgodnie z prawem budowlanym) do Starostwa Powiatowego 
w Nowym Targu budowy namiotu.  Jest to niezwykle ważne, 
bowiem przed rozpoczęciem działalności i podłączeniem urzą-
dzeń elektrycznych  Pan Paweł Guszkiewicz powinien mieć 
wydane przez „Enion” warunki dotyczące przyłączenia się do 
skrzynki pomiarowej, której moc wystarczałaby na podłączenie 
określonej ilości urządzeń elektrycznych.  

Ponieważ skrzynka pomiarowa, o której mówi Pan Gusz-
kiewicz była przeznaczona wyłącznie do zasilania estrady i 
urządzeń wykorzystywanych podczas koncertów, zachodzi 
podejrzenie, że awaria prądu została spowodowana nielegalnym 
podłączeniem przez Pana Guszkiewicza do tej skrzynki nadmier-
nej ilości urządzeń elektrycznych umiejscowionych w namiocie 
i poza nim, których pobór mocy przekraczał dopuszczalną moc 
skrzynki pomiarowej Jeżeli postępowanie wyjaśniające potwier-

dzi, że tak było w rzeczywistości (Pan Guszkiewicz przyznał 
w prasie, że był podłączony do skrzynki), to Urząd zawiadomi 
Prokuraturę o nielegalnym poborze energii elektrycznej i wystąpi 
do Pana Guszkiewicza o naprawienie szkody. Nie jest bowiem 
prawdą (jak to sugeruje Pan Guszkiewicz), że umowa zawarta 
pomiędzy Miastem, a Panem Guszkiewiczem gwarantuje mu 
prawo do korzystania ze skrzynki pomiarowej. Wszelkie inne 
twierdzenia nie znajdują oparcia w faktach i dokumentach i są 
zwykłymi pomówieniami i działaniami dla odwrócenia uwagi 
od istoty problemu i sporu.  Pan Guszkiewicz wygrał przetarg 
na korzystanie z placu pod kolejką i plac został mu wydany we 
władanie. Natomiast zagospodarowanie tego placu, w uzgodnio-
nym z gminą zakresie, należy wyłącznie do Pana Guszkiewicza.  
Między innymi w tym celu Pan Guszkiewicz mając zamiar 
prowadzenia określonej działalności gospodarczej na placu pod 
kolejką zwrócił się do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, aby 
ten wystąpił do firmy „Enion” o wydanie warunków zasilania 
placu. Urząd podjął w tym zakresie odpowiednie działania i 
otrzymał niedawno warunki zasilania placu oraz zlecił wykona-
nie skrzynki pomiarowej. Urząd zamierza udostępnić tą skrzynkę 
na podstawie odrębnej umowy Panu Guszkiewiczowi zgodnie 
z jego wnioskiem i dopiero od tego momentu Pan Guszkiewicz 
ma prawo twierdzić, że ma prawo korzystać z zasilania.

Wszystkie te sprawy powinny być jednak szczegółowo 
wyjaśnione, i nie da się ich załatwić na zasadzie „łapaj złodzie-
ja” w sytuacji, kiedy ten który krzyczy, że jest poszkodowany 
(Pan Guszkiewicz) sam najprawdopodobniej doprowadził do 
awarii prądu i przyczynił się do szkody własnej i innych osób 
i instytucji.

Do tekstów prasowych wkradły się natomiast niepotrzebne 
przekłamania dotyczące udziału i odpowiedzialności firmy PKL 
w tym zdarzeniu. Ten udział i odpowiedzialność stanowczo 
należy wykluczyć, bowiem jak wynika z naszego wstępne-
go rozeznania PKL ma podpisaną umowę na korzystanie ze 
skrzynki pomiarowej wyłącznie przez miasto, a nie przez Pana 
Guszkiewicza. 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Grzegorz Niezgoda 

Modernizacja 
sieci wodociągowej 

w Szczawnicy

W związku z przygotowywaniem 
dokumentacji dla zadania pn. „Reha-
bilitacja i modernizacja sieci wodo-
ciągowej i kanalizacji sanitarnej dla 
miasta Szczawnica” Burmistrz Miasta 
i Gminy Szczawnica zwraca się z prośbą 
do wszystkich mieszkańców, którzy do 
tej pory nie złożyli jeszcze wymaganych 
oświadczeń, o przesłanie stosownych 
dokumentów uzupełnionych o dane 
osobowe właściciela działki oraz podpis, 
na adres: 

Urząd Miasta i Gminy Szczawnica
34-460 Szczawnica, 

ul. Szalaya 103   
(lub złożenie w sekretariacie Urzędu 

Miasta i Gminy Szczawnica)

Projekt realizowany pn. „Rehabili-
tacja i modernizacja sieci wodociągo-
wej i kanalizacji sanitarnej dla miasta 
Szczawnica” ma głównie na celu cał-
kowitą i kompleksową likwidację strat 
wody w wodociągu miejskim (sięgającą 
obecnie 78% ilości wody pobieranej z 
ujęć). Wraz z projektem „Rozbudowa i 
modernizacja ujęć i stacji uzdatniania 
wody dla Miasta Szczawnica z elemen-
tami ochrony środowiska” pozwoliłby 
na ostateczne rozwiązanie problemu 
okresowych przerw w dostawach wody, 
podniósłby jakość wody pitnej, umoż-
liwiłby zwodociągowanie najdalszych 
krańców miasta i wpłynąłby korzystnie 
na cenę wody.

W związku z pozytywnym wyni-
kiem preselekcji (pierwszy etap kwa-
lifikacji wniosków o dofinansowanie 
z Funduszy Europejskich na kwotę 
prawie 24 milionów zł.) dla naszych obu 

wniosków, musimy przygotować szereg 
dokumentów i projektów by również 
pozytywnie przejść kolejny ostatni etap 
naboru. Jednymi z ważniejszych doku-
mentów są zgody właścicieli nierucho-
mości objętych zadaniem na realizację 
inwestycji, będące jednocześnie wyra-
zem społecznej akceptacji dla działań 
zmierzających w stronę rozwiązania 
problemu pozyskiwania i dostarczania 
wody mieszkańcom miasta.

Powyższa zgoda na wejście w teren 
dotyczy przebudowy linii wodociągowej 
i jest niezbędna do wykonania robót. 

Wszelkie dodatkowe informacje 
dotyczące inwestycji można uzyskać 
w Urzędzie Miasta Szczawnica, w 
pokoju nr 17 lub pod numerem telefo-
nu 0182622203 wew. 41 lub adresem 
e-mail inwestycje@szczawnica.pl w 
godzinach urzędowania.
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Szczawnica, 23 maja  2008 r.       

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I  ustny 
nieograniczony przetarg na sprzedaż z zasobu miasta  nierucho-
mości położonych w Szczawnicy ul. Głównej :

działki ewid. nr 111 z obrębu 1 m. Szczawnica położona przy 
ul. Głównej /Piaski/ o powierzchni 0.0470 ha, objętej księgą 
wieczystą nr 67 390 .

Cena wywoławcza  wynosi 15.000,00  zł / słownie : pięt-
naście tysięcy złotych/+ 22 % Vat. 

Wadium wynosi  1.830.00 zł / słownie jeden tysiąc osiem-
set trzydzieści  złotych/

      
Dla w/w działki nie ma obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami obowią-
zującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego m. Szczawnica przyjętego Uchwałą Rady 
Miejskiej w Szczawnicy Nr 60/IX/99 z dnia 21.06.1999r.  w/w 
działka jest położona w terenie osadniczym do umiarkowanego 
rozwoju różnych form mieszkalnictwa, usług i rzemiosła nie-
uciążliwego z zielenią towarzyszącą, z koniecznością eliminacji 
istniejących obiektów o charakterze uciążliwym.

Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.
W/w nieruchomości nie są przedmiotem obciążenia lub 

zobowiązań i wolne są od praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2008 r. o go-
dzinie 9.30 w budynku Urzędu Miejskiego w Szczawnicy 
ul. Szalaya 103.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica Bank Spółdzielczy w Krościenku n/D Nr 22 8817 
0000 2001 0000 0589 0106 do dnia  20.06.2008 r. Przed przy-
stąpieniem do przetargu należy okazać komisji przetargowej 
dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a odniesieniu 
do podmiotów gospodarczych wypis z rejestru sądowego lub 
ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób 
reprezentujących te podmioty.

Wadium wniesione w pieniądzu przez osobę, która wygrała 
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 prze-
targu wynikiem negatywnym..

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 terminie 
podanym w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi 
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium przepada na rzecz 
sprzedającego.

Umowa zostanie zawarta pod warunkiem nie skorzystania  
przez Agencję Nieruchomości Rolnych z prawa pierwokupu, 
przysługującego jej na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 
kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

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.262 22-03.

JP/JG

Szczawnica, 23 maja  2008 r.       

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I ustny nieogra-
niczony przetarg na sprzedaż z zasobu miasta lokalu mieszkalnego 
objętego księgą wieczystą nr 117605 prowadzoną przez Sąd Re-
jonowy w Nowym Targu dla działki ewid. nr 124/3 o powierzchni 
0.0557 ha położonej w Jaworkach przy ul. Jaworki 13A, zabudo-
wanej budynkiem wielolokalowym, w którym lokale wyodrębniane 
są sukcesywnie.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotem sprzedaży jest wyodrębniony lokal mieszkalny z 
udziałem w nieruchomości wspólnej, w tym we wspówłasności 
gruntu :

Lokal nr 9, powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego 
– 61,30m2,  udział w nieruchomości wspólnej 117/1000 części.
– cena wywoławcza wynosi 144.524,85 zł / słownie sto czter-

dzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia cztery złote 85/100 
groszy/, 

– w tym cena lokalu mieszkalnego 140 000,00 zł / słownie sto 
czterdzieści tysięcy złotych/, 

– cena gruntu przynależnego do lokalu – 4 524,85 zł brutto 
Wadium wynosi 15 000,00 zł / słownie piętnaście tysięcy zło-
tych/
 
-	 W/w nieruchomość nie jest przedmiotem obciążenia lub zobo-

wiązań i wolna jest od praw 
      osób trzecich
-	 mieszkanie wymaga generalnego remontu i adaptacji na lokal 

mieszkalny
-	 lokal nie posiada łazienki / jedynie wc/
-	 lokal nie posiada pomieszczenia przynależnego / piwnicy/
-	 szczegółowy opis mieszkania do wglądu w operacie szacunko-

wym
-	 warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia, 

iż oferent zapoznał się ze stanem technicznym mieszkania

Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2008 r. o godzinie 9.30 
w budynku Urzędu Miejskiego w Szczawnicy ul. Szalaya 103.
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawni-
ca Bank Spółdzielczy Krościenko n/D Nr 22 8817 0000 2001 0000 
0589 0106 do dnia 04.07.2008 r. Przed przystąpieniem do przetargu 
należy okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz do-
wód tożsamości, a odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypis 
z rejestru sądowego lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych 
pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. 
Wadium wniesione w pieniądzu przez osobę, która wygrała prze-
targ 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.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę 
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 terminie podanym w zawia-
domieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a 
wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego.

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

JP/JG
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KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZE 
UKWIECENIE POSESJI PRYWATNYCH

REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZE 
UKWIECENIE POSESJI PRYWATNYCH 

NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA 
W ROKU 2008

 
1. Cel : zadbane posesje, ogródki, balkony, estetyczny i 
kolorowy wizerunek naszego miasta 
2. Organizator : Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
3. Uczestnicy : prywatne posesje zgłoszone indywidualnie 
przez właścicieli bądź przez przedstawicieli Rady Miejskiej 
do przedstawiciela UMG – Pani Janiny Mastalskiej nr tel: 
(0-18) 262 22 03 wew. 30 w terminie do dnia 16.06.2008 r 
4. Ocena wyników : Oceny dokona Komisja Konkursowa w 
składzie : 
• 2 przedstawicieli Komisji Edukacji i Spraw Społecznych 
RM 
• przedstawiciel Klubu TPSP Koło „PIENINY” 
• 2 przedstawicieli Urzędu Miasta 
• przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu 

5. Skala ocen: od 1-10 punktów za: 
• dobór i różnorodność kwiatów, krzewów i drzew 
• ilość kwiatów 
• pomysłowość 
6. Termin rozstrzygnięcia : Komisja w okresie od 02. 06. 
2008 r. do 01. 10. 2008 r. dwukrotnie (na koniec wiosny i 
koniec lata dokonywać będzie oceny posesji, a ustalenie 
wyników nastąpi w dniu 06. 10. 2008 r. 
7. Nagrody :  
I miejsce 2.000,00 zł 
II miejsce 1.000,00 zł 
III miejsce 500,00 zł 
IV miejsce – wyróżnienie 
V miejsce - wyróżnienie 
8. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na Sesji Rady 
Miejskiej Szczawnica w IV kwartale 2008 r. w zależności od 
terminu sesji. 
9. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Komisja 
Konkursowa. 
10. Interpretacje niniejszego regulaminu należą wyłącznie 
do Organizatora.

Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Grzegorz Niezgoda	

Uchwały XXIII sesji Rady miejskiej w Szczawnicy 
z dnia 28 maja 2008r.:

  
Uchwała Nr XXIII/159/08

w sprawie zmian w Statucie Miasta Szczawnica. 
§1

W Statucie Miasta Szczawnica zatwierdzonym Uchwałą Rady 
Miasta Nr V/32/2003 z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Szczawnica wprowadza się następu-
jące zmiany:
1. § 3 otrzymuje brzmienie:
„ Ilekroć w niniejszym statucie występują następujące nazwy, 
należy przez to rozumieć ujęte w odpowiedniej formie i przy-
padku:
1. Miasto  - Miasto i Gmina  
2. Miasto Szczawnica – Miasto i Gmina Szczawnica
3. Urząd Miasta – Urząd Miasta i Gminy Szczawnica 
4. Burmistrz  - Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica (odpo-
wiednio Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik)
5. Rada Miasta  - Rada Miejska”
2. Rozdział X otrzymuje brzmienie:

Jednostki pomocnicze Miasta i Gminy Szczawnica
§122

1. Jednostki pomocnicze tworzone są na podstawie uchwały Rady 
Miejskiej podjętej:
1) Z inicjatywy Rady Miejskiej po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami,
2)  Z inicjatywy mieszkańców potwierdzonej uchwałą zebrania 
wiejskiego lub osiedlowego
2. Przy podziale Miasta i Gminy na jednostki pomocnicze 
uwzględnia się przede wszystkim naturalne uwarunkowania 
przestrzenne, funkcjonalne, historyczne i kulturowe oraz więzi 
między mieszkańcami. 

§123
1. Jednostkami pomocniczymi Miasta i Gminy są osiedla i sołe-
ctwa. Wykaz osiedli i sołectw zawiera załącznik nr 2 do statutu. 
2. Jednostkami pomocniczymi Miasta i Gminy mogą być inne 
jednostki jak przysiółki i dzielnice, wymaga to jednak dokonania 
zmian niniejszego statutu, a ich utworzenie wymaga zastosowa-
nia trybu określonego w §122 ust. 1 i 2. 

3. Zasady określone §122 ust. 1 i 2 obowiązują jednakowo przy 
łączeniu, podziale, zmianie i znoszeniu granic jednostek pomoc-
niczych. 

§124
Granice jednostek pomocniczych, organizację, zakres i zasady 
ich działania określają szczegółowo, odrębne statuty uchwalone 
przez Radę Miejską w Szczawnicy po przeprowadzeniu konsul-
tacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w 
szczególności:
1) Nazwę i obszar jednostki pomocniczej 
2) Zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej 
3) Organizację i zadania organów jednostki pomocniczej 
4) Zakres zadań przekazywanych jednostce przez Miasto i Gminę 
Szczawnica oraz sposób ich realizacji 
5) Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Miasta i gminy 
nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

§125
Rada Miejska odrębną uchwałą może przekazać jednostce pomoc-
niczej wyodrębnioną część mienia komunalnego, którą ta zarządza, 
korzysta z niej oraz rozporządza pochodzącymi z niej dochodami 
w zakresie i na zasadach określonych w swoim statucie.

§126
�. Jednostki pomocnicze mogą prowadzić gospodarkę finansową 
wyłącznie w ramach budżetu Miasta i Gminy, jeśli Rada Miejska 
wydzieli i określi w budżecie wielkość środków przeznaczonych 
do ich dyspozycji. 
2. Gospodarowanie środkami finansowymi odbywa się z zasto-
sowaniem przepisów o rachunkowości, ustawy o finansach pub-
licznych i na zasadach obowiązujących jednostki organizacyjne 
miasta i gminy. 

§127
1. Nadzór nad działalnością jednostek pomocniczych sprawuje 
Rada Miejska 
2. Kontrolę nad działalnością jednostek pomocniczych sprawuje 
Burmistrz a kontrole działalności finansowej Skarbnik. 
3. Przewodniczący Zarządów Osiedli oraz Sołtysi mogą uczestni-
czyć w pracach Rady Miejskiej przez udział w sesjach, bez prawa 
głosowania
4. Przewodniczący Rady Miejskiej jest każdorazowo zobowiąza-
ny do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych 
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Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz Sołtysów  o sesji Rady 
Miejskiej.
5. Rada może podjąć uchwałę o przyznaniu Przewodniczącym 
Zarządów Osiedli oraz Sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży, 
o ile związane są one z uczestnictwem w pracach Rady Miejskiej 
lub działalnością zleconą przez Radę. 
3. § 47 ust 2 otrzymuje brzmienie: „Przebieg sesji nagrywany 
jest na określonym przez Burmistrza nośniku i przechowywany do 
czasu przyjęcia protokołu”
4. W § 49 ust.1 słowa” i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z 
przebiegu sesji” zastępuje się słowami „i przesłuchaniu nagrania 
z przebiegu sesji”
5. W załączniku nr 2 do statutu Miasta wyrażenie „1. Osied-
le Szczawnica – Jaworki” zastępuje się wyrazem „ 1. Sołe-
ctwo Jaworki”. 
6. W załączniku nr 2 do statutu Miasta wyrażenie „2. Osied-
le Szczawnica – Szlachtowa” zastępuje się wyrazem „ 2. 
Sołectwo Szlachtowa”. 
7. Załącznikowi nr 4 do statutu nadaje się brzmienie w treści 
załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku nr 5 do statutu wykreśla się pozycje 5, 7 i 9. 

§2
Pozostała część statutu Miasta i Gminy Szczawnica nie ulega 
zmianie.

§3
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy 

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

Uchwała Nr XXIII/160/08
w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Szczawnicy.     
§  �

Uchwala się  Statut Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Szczawnicy w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
uchwały.         

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

§ 3
Z dniem wejścia wżycie uchwały traci moc Uchwała  Nr 
XVI/95/2004 Rady Miasta Szczawnica z dnia 14 czerwca 2004r 
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Spo-
łecznej w Szczawnicy.

§ 4
Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskie-
go.

Uchwała Nr XXIII/161/08
w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej 

w Szczawnicy przy ul. Szalaya.    
§ �

Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Szczawnicy 
przy ul. Szalaya o powierzchni 12 m2 stanowiącej zabudowaną  
kioskiem Ruch działkę ewidencyjną  nr  1665/3.

§ 2
 Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz  „Ruch” S.A. ul. 
Wronia 23, 00-958 Warszawa Oddział w Krakowie Al. Pokoju 5, 
31-548 Kraków Dział Sieci i Marketingu 34-400 Nowy Targ ul. 
Nadwodnia 1 nieruchomości  szczegółowo opisanej w § 1 na  okres 
5 lat z przeznaczeniem jej  na  funkcjonowanie kiosku „Ruch”.	

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXIII/162/08
w sprawie  oddania w  dzierżawę nieruchomości położonej 

w Szczawnicy.     

§ �
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Szczawnicy 
przy ul. Zdrojowa oraz przy ul. Flisackiej o powierzchni ogólnej 
1,5 m2 stanowiących część działek ewidencyjnych  nr 1453/1 i 
528/26.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz Telekomunikacji 
Polskiej S.A. z siedziba w 00-105 Warszawa ul. Twarda 18 nieru-
chomości  szczegółowo opisanej w § 1 na  okres 3 lat z przezna-
czeniem jej  na  posadowienie 2 kabin telefonicznych. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gmi-
ny.

 § 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXIII/163/08
w sprawie oddania w najem nieruchomości położonej 

w Szczawnicy przy ul. Szalaya.    
§ �

Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
najmu nieruchomości gruntowej położonej w Szczawnicy przy ul. 
Szalaya o powierzchni 321 m2 stanowiącej zabudowaną pawilo-
nem handlowym działkę ewidencyjną  nr  1668/8 .

§ 2
Wyraża się zgodę na oddanie w najem na rzecz Pana Macieja 
Zachwieja nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1 na  okres 
5 lat z przeznaczeniem jej na prowadzenie działalności handlowo 
usługowej. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gmi-
ny.

 § 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXIII/164/08
w sprawie oddania w najem nieruchomości położonej 

w Szczawnicy przy ul. Głównej.    
§ �

Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  
najmu  nieruchomości gruntowej położonej w Szczawnicy przy ul. 
Głównej o powierzchni 9,60 m2 stanowiącej zabudowaną straga-
nem handlowym nr 1  część działki ewidencyjnej  nr  1220/28.

§ 2
Wyraża się zgodę na  oddanie w najem na rzecz Pana Pawła Za-
sadni prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Firmy 
Handlowej” ul. Zawodzie 6D 34-460 Szczawnica nieruchomości 
szczegółowo opisanej w § 1 na  okres  od 01.07.2008 do 31.10.2008 
r. z przeznaczeniem jej  na prowadzenie działalności handlowej. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 § 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXIII/165/08
w sprawie wydzierżawienia części działki  ewid.  nr  124/1  

położonej w  Jaworkach.    
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§ �
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy nieruchomości położonej w  Jaworkach  o powierzchni  
682 m2 stanowiącej część niezabudowanej działki ewidencyjnej  
nr  124/1  w  Jaworkach.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz Pani Stanisławy 
Marszyckiej części działki ewid. nr 124/1 o powierzchni ogólnej 
682 m2 na okres 3 lat celem wykorzystywania dzierżawionej 
nieruchomości  na cele rolnicze.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gmi-
ny.

 § 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXIII/166/08
w sprawie  wydzierżawienia  działki  ewid.  nr  289/2 

z obrębu  Szlachtowa.    
§ �

Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowę  
dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Szlachtowa  o 
powierzchni  192 m2 stanowiącej niezabudowaną działkę ewiden-
cyjną nr 289/2 w obrębie Szlachtowa.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz Państwa Bernadety 
i Rajmunda Witek działki ewid. nr 289/2 o powierzchni ogólnej 
�92 m2 na okres 5 lat celem wykorzystania dzierżawionej nieru-
chomości  na  rozbudowę budynku mieszkalnego znajdującego 
się na działce ewid. zmod. nr 290.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gmi-
ny.

 § 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr  XXIII/167/08
w sprawie  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny.

§ �
Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny nieruchomości stano-
wiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica, objętej księgami 
wieczystymi nr 67100 i 118708 prowadzonymi przez Sąd Rejo-
nowy w Nowym Targu, figurującej w operacie ewidencji gruntów 
i budynków jako niezabudowane działki ewid. nr 484/1, 485, 
483/1, 483/3 i 486 o powierzchni ogólnej 0.4384 ha położone 
w obrębie Szlachtowa, – na rzecz Województwa Małopolskiego 
z przeznaczeniem pod budowę  Skansenu Pienińskiego   wraz z  
parkingiem.

§ 2
W przypadku nie przystąpienia do realizacji celu określonego 
w § 1 w ciągu 3 lat od podpisania umowy oraz nie zakończenia 
inwestycji w ciągu 6 lat od podpisania umowy darowizna może 
zostać odwołana.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr  XXIII/168/08
w sprawie  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.

§ �
Wyraża się zgodę na przyjęcie darowizny nieruchomości sta-
nowiącej własność Pana Czesława Bodziucha, objętej księgą 
wieczystą nr 38210 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Nowym 
Targu, figurującą w operacie ewidencji gruntów i budynków 

jako niezabudowana działka ewid. nr  262 o powierzchni ogólnej 
0.0374 ha położona w obrębie Szlachtowa – na mienie komunalne 
z przeznaczeniem pod drogę.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXIII/169/08
w sprawie  powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 

do komunalizacji mienia komunalnego.    
§ �

Powołuje się Komisje Inwentaryzacyjną do komunalizacji mienia 
w następującym składzie:
1. Przewodniczący  Pan Kazimierz Zachwieja
2. Z-ca Przewodniczącego Pani Urszula Korus
3. Członek Komisji Pani Jolanta Poręba
4. Członek Komisji Pan Wiesław Warzecha

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gmi-
ny.

 § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXIII/170/08
sprawie zmian w budżecie miasta i gminy rok 2008.

§ �
Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na 
rok 2008 w zakresie dochodów i  wydatków budżetowych zgodnie 
z załącznikami Nr 1 i 2. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gmi-
ny.

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

Informacja do uchwał Rady Miejskiej podjętych 
na XXIII sesji w dniu  28 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIII/159/08 w sprawie zmian w Statucie Miasta 
Szczawnica.

W związku ze zmianami administracyjnymi Gminy Szczaw-
nica, koniecznym jest dostosowanie dokumentów ustrojowych 
gminy do obowiązującego stanu rzeczy. Zmiany w statucie mają 
charakter porządkowy i polegają głównie na aktualizacji urzę-
dowych nazw oraz archaicznych zapisów nie adekwatnych do 
rzeczywistości. 
  
Uchwała Nr XXIII/160/08 w sprawie uchwalenia Statutu Miej-
sko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy. 
Podobnie jak w przypadku Statutu Miasta, zmiany administracyjne 
wymusiły konieczność wprowadzenia zmian w Statucie Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zawiera on zaktualizowane 
nazewnictwo, jak również jest dostosowany do zmian, jakie w 
ostatnim czasie nastąpiły w przepisach, na podstawie których 
działa MGOPS.  

−	 Uchwała Nr XXIII/161/08 w sprawie oddania w dzier-
żawę nieruchomości położonej w Szczawnicy przy ul. 
Szalaya.

−	 Uchwała Nr XXIII/162/08 w sprawie oddania w dzierżawę 
nieruchomości położonej w Szczawnicy.

−	 Uchwała Nr XXIII/163/08 w sprawie oddania w najem nie-
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ruchomości położonej w Szczawnicy przy ul. Szalaya.
−	 Uchwała Nr XXIII/164/08 w sprawie oddania w najem 

nieruchomości położonej w Szczawnicy przy ul. Głów-
nej.

−	 Uchwała Nr XXIII/165/08 w sprawie wydzierżawienia 
części działki ewid. nr 124/1 położonej w Jaworkach.

−	 Uchwała Nr XXIII/166/08 w sprawie wydzierżawienia 
działki ewid. nr 289/2 z obrębu Szlachtowa. 

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 obwiązu-
jących stawek. 
Konieczność podjęcia uchwał wynika z nowelizacji ustawy o go-
spodarce 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 XXIII/167/08 w sprawie wyrażenia zgody na 
dokonanie darowizny. 
Uchwala dotyczy terenu w Szachtowej, znajdującego się po drugiej 
stronie drogi, poniżej dawnej siedziby Straży Granicznej. Teren 
jest własnością miasta i gminy. O przekazanie działek w drodze 
darowizny na rzecz Województwa Małopolskiego wystąpił Zarząd 
Województwa. 
Darowizna ma na celu umożliwienie budowy Skansenu Pienińskie-
go, który ma stanowić całościowy kompleks z Muzeum Pienińskim 
utworzonym w budynkach po Straży Granicznej. 

W uchwale znajduje się zapis określający termin przystąpienia do 
realizacji Skansenu i jej ukończenia oraz konsekwencje wynikające 
z niezrealizowania tej inwestycji.  

Uchwała Nr XXIII/168/08 w sprawie wyrażenia zgody na 
przyjęcie darowizny. 
Z wnioskiem o przekazanie w formie darowizny na rzecz Mia-
sta i Gminy Szczawnica działki nr 262 wystąpił jej właściciel 
Pan Czesław Bodziach. Działka jest położona w Szachtowej, 
w operacie ewidencji figuruje jako droga i w taki sposób jest 
wykorzystywana.

Uchwała Nr XXIII/169/08 w sprawie powołania Komisji In-
wentaryzacyjnej do komunalizacji mienia. 
Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej jest wymagane dla prze-
prowadzenia inwentaryzacji działek przeznaczonych do komuna-
lizacji. W najbliższym czasie procedura komunalizacyjna zostanie 
rozpoczęta przez Urząd Miasta i Gminy w odniesieniu do kilku 
działek.

Uchwała Nr XXIII/170/08 w sprawie zmian w budżecie miasta 
i gminy na rok 2008. 
Zmiany w budżecie Miasta i Gminy obejmują dochody i wydatki 
budżetu. Polegają na wprowadzeniu dotacji otrzymanych w dzia-
łach oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza 
oraz realizacji porozumień zawartych z innymi jednostkami i 
podmiotami na realizację zadań oświatowych i inwestycyjnych. 
Jedna zmiana dotyczy przesunięcia planu finansowego w wydat-
kach budżetu.

Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia
1 2 3 4 5

600 Transport i łączność 149 500 74 750
60016 Drogi publiczne gminne 149 500 74 750

z tego: wydatki bieżące 74 750
z tego: wydatki majątkowe 149 500

700 Gospodarka mieszkaniowa 200 000
70095 Pozostała działalnośc 200 000

z tego: wydatki majątkowe 200 000
750 Administracja publiczna 28 000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28 000
z tego: wydatki majątkowe 28 000

801 Oświata i wychowanie 28 346
80101 Oświata i wychowanie 346

z tego wydatki bieżące 346
80195 Pozostała działalność 28 000

z tego wydatki bieżące 28 000
w tym: wynagrodzenia i pochodne 26 320

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30 109
85495 Pozostała działalność 30 109

z tego: wydatki bieżące 30 109

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 28 000

z tego: wydatki bieżące 8 000
z tego: wydatki majatkowe 20 000

435 955 102 750

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/170/08 z dna 28 maja 2008 roku.   
WYDATKI
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Wnioski o fundusze unijne 
składane przez Urząd Miasta 

i Gminy Szczawnica

 Korzystając z możliwości pozyskiwania środków finan-
sowych z funduszy europejskich, Urząd Miasta i Gminy w 
Szczawnicy złożył kolejny wniosek o dofinansowanie zadania 
pod nazwą „ Odnowa Centrum Wsi Jaworki”. Projekt skła-
dany jest w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego, działanie 6.2 rozwój obszarów wiejskich, 
schemat A odnowa centrów wsi. 
 Jako że główny ruch turystyczny  kończy się tak napraw-
dę na obrzeżach Jaworek (główny parking obsługujący osoby 
udające się do Homoli znajduje się u wrót Jaworek) istnieje 
potrzeba sprowadzenia ruchu turystycznego  do centrum wsi. 
Wykorzystać należy w tym momencie również fakt, iż Jawor-
ki wraz z ich naturalnym centrum były zarazem centrum Rusi 
Szlachtowskiej.  Stare centrum wsi znajdowało się u zbiegu 
dwóch potoków – Białej Wody i Czarnej Wody- tworzących 
w tym miejscu Ruski Potok, zwany obecnie Grajcarkiem. 
Z biegiem lat w tym miejscu połączyły się wszystkie szlaki 
prowadzące zarówno na wschód (aż do Piwnicznej) jak i na 
północ (Prehyba, Stary Sącz), zachód (Szczawnica) i połu-
dnie (Velky Lipinik na Słowacji). Z biegiem lat miejsce to 
stało się również skrzyżowaniem kilkudziesięciu szlaków 
turystycznych. Faktycznie też pełni taką funkcję. Odwiedza-
jący po zejściu z trudnych ścieżek odpoczywają lub szykują 
się na wspinaczkę. Mieszkańcy spotykają się w najbardziej 
zabudowanej części wsi. Dlatego trzeba zagospodarować to 
miejsce zgodnie z jego dotychczasowym charakterem. 
Planuje się wydzielenie placu  w sposób umożliwiający 
bezpieczne oddzielenie części przeznaczonej na pobyt ludzi 
od części przeznaczonej dla ruchu pojazdów. W ten sposób 
powstały mini rynek zapewniłby wytchnienie gościom oraz 
miejsce np. do organizowania wystaw plenerowych, koncer-
tów.  Pobielony mur ożywiony podświetlanymi kamiennymi 
wieżyczkami zwieńczonymi gontowymi, stożkowymi dacha-
mi bezpośrednio nawiązuje do starej zabudowy wiejskiej rus-
nackich Jaworek, jednocześnie nadając rustykalny charakter 
miejscu. Elementem nowoczesnym są fantazyjne kamienne 
schody (z rampą dla niepełnosprawnych) zachęcające swoimi 
biegami do zejścia na placyk. Surowa tradycyjna kolorystyka 
muru ożywiona jest kwietnikami z roślinami skalniakowymi. 
Rośliny te dodatkowo wzbogacają centralne miejsca siedzisk 
(ławek) nawiązujących do charakteru obiektu. Pośrodku placu 
znajduje się słup stylizowany na XIX – wieczny słup ogłosze-
niowy, nawiązujący jednak detalem do architektury górskiej, 
wykończony kamieniem i podświetlony od środka. Na tym 
słupie oraz wbudowane w mur znajdują się tablice z krótkimi 
historiami czterech rusnackich wsi oraz ze wskazaniem dodat-
kowych atrakcji i ciekawostek oferowanych przez Jaworki. 
Dzięki temu plac spełni funkcję wypoczynkową. Jednocześnie 
zachęci turystów do udania się w głąb wsi. Mieszkańcom 
Jaworek pozwoli na organizowanie imprez pod gołym niebem 
(obecnie nie ma takiego miejsca w Jaworkach).
Dopełnieniem wystroju placu będzie umieszczenie stylowych 

żeliwnych ławek, kilku latarni oraz nawierzchnia w kostki 
brukowej (kocie łby). Aby skierować ruch turystyczny w 
miejsca opisane przez informacje znajdujące się na placu 
wybudowane zostaną chodniki (jednostronne, dwustronne) 
w stronę Białej Wody, Czarnej Wody, Homoli i starej części 
wsi. Przewiduje się przeniesienie przystanku autobusowego 
w głąb wsi, w miejsce (koło budynku szkoły podstawowej), 
gdzie faktycznie ruch busów się kończy. Ze względów este-
tycznych i bezpieczeństwa przewiduje się wymianę w moście 
bezpośrednio sąsiadującym z placem dyliny mostowej i barier 
na drewniane ozdobne.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi za kilka tygodni a w tym 
czasie przygotowywane są  kolejne  projekty w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Tomasz Hurkała 

- Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica

 
Centrum wsi Jaworki – plac główny 

Kierownik ZEAO w Szczawnicy ogłasza 
konkurs na stanowisko urzędnicze –  

Główny Księgowy Zespołu Ekonomiczno 
– Administracyjnego Oświaty w Szczawnicy.

(szczegóły na stronie internetowej   
Miasta i Gminy Szczawnica  

 
www.szczawnica.pl)


