
Biuletyn Informacyjny - wrzesień 2005  
 

 

 

BIULETYN INFORMACYJNY NR 2 
MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA 

 
 

Środki pomocowe z funduszy unijnych i nie tylko... 
(ponad 14.000.000 zł w ciągu trzech lat) 
 
 

Inwestycje i remonty stanowią bardzo ważny element w gospodarce Gminy. Są one 
z niecierpliwością oczekiwane przez większość mieszkańców, a lista potrzeb, i to 
pilnych, jest długa. Dochody własne nie są w stanie zaspokoić tych potrzeb. Stąd też 
istotnym jest poszukiwanie pieniędzy zewnętrznych, które mogą wesprzeć budżet 
Gminy. Poszukiwanie właściwych, dostępnych dla Gminy programów i prawidłowe 
przygotowanie wniosków (niesamowicie rozbudowanych i zbiurokratyzowanych) 
umożliwiło, w ostatnich trzech latach, pozyskanie środków o łącznej wartości 
4.800.654 zł. Kwota ta nie obejmuje zadania „Budowa mostu granicznego Leluchów-
Ćirć”. Ponadto otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 2.402.644 zł, które 
będzie wydatkowane końcem bieżącego roku oraz w roku przyszłym. Łącznie środki 
pochodzące z funduszy unijnych dają do naszego budżetu kwotę w wysokości 
7.203.298 zł. Są jednak istotne ograniczenia: 
1) środki te można przeznaczyć na określone zadanie, nie zawsze zgodne 

z priorytetami prezentowanymi przez mieszkańców, chociaż niezwykle potrzebne, 
2) stanowią one globalnie około 50% kosztów poszczególnych zadań (pozostałe 

trzeba przeznaczyć z budżetu), 
3) proces przygotowania wniosku, a później jego oceny i przyznania środków jest 

długotrwały (przekracza nawet 1 rok, a bywają też przypadki wieloletnie), 
4) środków tych jest niewiele w stosunku do zgłaszanych przez gminy potrzeb 

i niestety nie wystarcza dla wszystkich. 
Mimo tych ograniczeń w ostatnich trzech latach uzyskaliśmy wyżej wymienione 
środki z programów SAPARD, PHARE CBC, ZPORR, SPO-ROL, PAOW, 
INTERREG III A. 
Kolejnym źródłem są środki pozyskiwane z budżetu Państwa, Województwa 
i Powiatu. W przypadku dwóch pierwszych źródeł stanowią około 50% wartości 
zadania lub pewne zwiększenie dotacji przy inwestycjach wspieranych środkami 
unijnymi. Łącznie w opisywanym okresie dały one kwotę 5.010.684 zł. 
Trzecim źródłem wspierania inwestycji realizowanych w Gminie są środki od różnych 
przedsiębiorstw: 
1) Spółdzielnia Pracy „Muszynianka” Krynica-Zdrój przekazała kwotę w wysokości 

1.490.000 zł,  
2) „Multivita” sp. z o.o. Tymbark przekazała darowiznę w wysokości 350.000 zł, 
3) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Mineral Complex” Krynica-Zdrój przekazało 

kwotę w wysokości 47.100 zł,  
4) Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „INEX” sp. j. Klecza Dolna przekazał 

kwotę w wysokości 30.000 zł. 
Istotną formą wzbogacenia infrastruktury gminnej są również inwestycje powiatowe 
realizowane przy udziale Gminy takie chociażby jak droga i chodnik w Szczawniku 
czy droga ze Złockiego do Jastrzębika. A także wojewódzkie takie jak nowa 
nawierzchnia w Andrzejówce. 
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Tegoroczne ważniejsze inwestycje w szczegółach 
 
Remont Ośrodka Zdrowia w Muszynie wykonany przed planowanym terminem - 
ocieplenie i zmiana przekrycia za kwotę 485.738,34 zł 
 
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie jest 
naszym zakładem administracyjnym świadczącym podstawowe usługi medyczne na 
terenie Gminy. Obejmuje swoim zasięgiem zarówno mieszkańców Miasta i Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna jak i mieszkańców sąsiedniej gminy Piwniczna – sołectwo 
Zubrzyk. Funkcjonuje w nim laboratorium oraz gabinet fizykoterapii. Wyposażony jest 
w aparaturę do EKG, USG i spirometrii. Obiekt składający się z dwóch pawilonów 
połączonych przewiązką zajmuje łącznie powierzchnię 1308 m2.  
Remont obejmował wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie 
ścian i stropu nad ostatnią kondygnacją budynków wraz z wykonaniem nowego 
dachu. Zamontowana została stolarka okienna o współczynniku U=1,1 W/m2K. 
Ocieplono ściany zewnętrzne styropianem i wełną mineralną oraz strop budynku 
wełną mineralną o grubości 10 – 15 cm. Zastąpienie stropodachu, wykonaniem 
nowego dachu krytego blachą o stromych połaciach wraz z dociepleniem stropu, ma 
korzystny wpływ na zarówno efektywność termoizolacyjną przedsięwzięcia jak 
i poprawę warunków eksploatacyjnych obiektu zwłaszcza w okresie zimowym. Dobór 
ocieplenia nastąpił na podstawie stosownych obliczeń. W trakcie prac stwierdzono, iż 
ściana zewnętrzna grozi katastrofą budowlaną, co zmusiło inwestora (Gminę) do 
podjęcia dodatkowych prac polegających na ankrowaniu ścian (spięciu stalowymi 
opaskami). 
Umowa z Wykonawcą podpisana została w dniu 04.04.2005 r. Roboty miały być 
prowadzone do 04.08.2005 r. W dniu 28.06.2005 r. Wykonawca robót zakończył 
wykonywanie prac i zgłosił obiekt do odbioru. Protokół odbioru robót spisany został 
w dniu 21.07.2005 r. Komisja odbiorowa uznała roboty za wykonane bez wad. 
Jakość robót oceniona została jako dobra.  
Ostateczna wartość robót wynosi 485.738,34, zł w tym dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. 
Nasze zadanie było jednym z 24 na terenie województwa małopolskiego 
zaakceptowanych do finansowania w pierwszej turze naboru wniosków (złożonych 
zostało 320 wniosków). Dodatkowo w tym samym czasie z tego funduszu 
współfinansowane było drugie zadanie w naszej gminie, a realizowane przez Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Krakowie tj. budowa mostu na potoku Muszynka.  
Byliśmy jedyną w tym naborze gminą w województwie, w której realizowane były 
równocześnie dwa zadania współfinansowane z tego funduszu.  
 
 
Ścieki z „Korony”, „Muszyny” i „Boruty” nie będą płynęły do Popradu 
 
W ramach realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Zapopradzie - Al. 
Zdrojowa w Muszynie” wykonano: kanał główny Ø 200 o długości 1086 m, 
przykanaliki Ø 160 o długości 562 m, przepompownię, kanał ściekowy Ø 90 
o długości 536 m, nawierzchnię asfaltową o pow. 2 700 m2. 
Inwestycja została zakończona 30 czerwca 2005 r. Nie obejmuje ona budynków 
między wałem a chodnikiem oraz kilku zabudowań na Wesołówce.  
Całkowity koszt zadania, realizowanego przy udziale środków z programu SAPARD, 
wyniósł 819.888,72 zł. 
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Budowa centrum rekreacji i wypoczynku na Zapopradziu - etap I to amfiteatr 
 
15 lipca br. przy Alei Zdrojowej rozpoczęta została budowa centrum rekreacji 
i wypoczynku obejmująca wybudowanie amfiteatru z widownią na 500 miejsc 
siedzących, budynku socjalno – gastronomicznego, dróg dojazdowych i parkingu 
o pow. 2.376m2, stacji transformatorowej, urządzenia placu zabaw dla dzieci 
(huśtawki, zestawy zabawowe, sprężynowce, mini rampa, piaskownice, ławeczki, 
stoliki), oświetlenia terenu, oraz zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego. 
Koszt zadania wynosi 1.928.029,13 zł realizowany jest przy udziale środków 
z Programu Współpracy Przygranicznej Polska – Słowacja PHARE CBC.  
Inwestycja jest w końcowej fazie realizacji. Niestety procedura uzyskania pieniędzy, 
po ich przyznaniu oraz długa procedura przetargowa spowodowały, iż rozpoczęcie 
prac było możliwe dopiero w lipcu.  
W ramach prac przygotowawczych do I i II etapu dokonaliśmy wykupu niezbędnych 
gruntów na łączną kwotę 182.310 zł, a także dokumentację o wartości 184.220 zł. 
W etapie II planowana jest budowa m.in. kompleksu basenów, plaży, placu zabaw 
dla dzieci, boiska do siatkówki plażowej i koszykówki. Wokół obiektów alejki parkowe 
z ławkami, małą architekturą i zielenią.  
 
 
Złockie bogatsze o 775.862,70 zł, a Powroźnik o 580.074,93 zł  
 
Kolejne starania o środki unijne zakończyły się dla naszej Gminy sukcesem. 
W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” uzyskaliśmy 
środki finansowe na modernizację wsi Złockie oraz Powroźnik.  
W ramach tych środków planowana jest modernizacja części uzdrowiskowej centrum 
wsi Złockie poprzez wykonanie 4.998 m2 ciągów spacerowych z kostki brukowej, 
wykonanie 5 konstrukcji stalowych (figur zwierząt) wypełnionych ziemią, 
przystosowanych do obsadzenia kwiatami, a także wymiana 12 lamp oświetlenia 
parkowego wzdłuż wybranych odcinków spacerowych (przy pozostałych są już 
wymienione lampy). Całość prac realizowana będzie poza pasem drogowym 
w ścisłym centrum strefy "A" uzdrowiska Złockie. W wyniku realizacji projektu 
wykonany zostanie I etap odnowienia podstawowej infrastruktury spacerowej Złockie 
tj. trakt spacerowy prowadzący od Muszyny wzdłuż potoku Szczawnik przechodzący 
następnie przed obiektami sanatoryjno-wczasowymi i kierujący się do zabytkowej 
drewnianej cerkiewki. Łączna wartość zadania wyniesie do 775.862,70 zł. 
Z kolei w Powroźniku planowana jest modernizacja centrum wsi poprzez wykonanie 
3.280m2 ciągów spacerowych z kostki brukowej, humusowanie, plantowanie 
i obsianie trawą terenów rekreacyjnych - zielonych 2.100 m2, posadzenie 50 drzew, 
montaż 20 ławek parkowych i 20 ulicznych koszy na śmieci oraz zakup i montaż 
urządzeń ogólnodostępnego placu zabaw. W wyniku realizacji projektu powstanie 
w centrum wsi (geometrycznym i funkcjonalnym w okolicach kościoła i sklepu) teren 
zieleni urządzonej z utwardzonymi alejkami, obsadzony drzewami, wyposażony 
w urządzenia placu zabaw dla dzieci. Spełniać będzie funkcję centralnego placu 
wiejskiego - RYNKU - koncentrującego życie wsi, służącego rekreacji 
i wypoczynkowi zarówno mieszkańców jak i wczasowiczów wypoczywających 
w obiektach agroturystycznych jak i zlokalizowanym w pobliżu ośrodku 
wypoczynkowym. Łączna wartość zadania wyniesie do 580.074,93 zł. 
Jesteśmy jedną z nielicznych gmin, które otrzymały dofinansowanie na dwa zadania, 
a suma dofinansowań jest jedną z najwyższych w województwie.  
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Żegiestów-Zdrój ma nowy chodnik, będzie miał kanalizację i wodociąg, których 
wartość szacowana jest na kwotę 2.553.000 zł 
 

Zakończony został II etap budowy chodnika i barier na odcinku od Żegiestowa Wsi 
do „Malutkiej” o wartości 648.480 zł.  
Sukcesem zostały uwieńczone starania Gminy o uzyskanie środków finansowych 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ang. ERDF) - Inicjatywa 
Wspólnotowa INTERREG IIIA Polska – Słowacja na dokończenie budowy kanalizacji 
sanitarnej w Żegiestowie-Zdroju. Przy okazji wymieniony zostanie przedwojenny 
wodociąg oraz zmodernizowana nawierzchnia drogi wojewódzkiej.  
Zakres robót obejmuje budowę kolektora sanitarnego Ø 250 mm długości 1976 m, 
kolektora sanitarnego Ø 160 mm długości 148,5 m – przyłącza wraz z renowacją 
drogi po robotach kanalizacyjnych etap I. Szacunkowa wartość tego zakresu wynosi 
2.000.000 zł. Równocześnie planowana jest budowa wodociągu długości 1748,5 m 
oraz kanalizacji deszczowej 368,04 m o wartości 456.644 zł. W skali kraju do 
realizacji wybrane zostały 4 projekty z 21 złożonych. 
 
 

Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Muszyny 
 

Na kolejnym posiedzeniu w dniu 31 sierpnia br. Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Krakowie oddalił, złożone przez czterech mieszkańców Muszyny, skargi do 
projektu planu. Po uprawomocnieniu się wyroku procedura uchwalenia planu 
zostanie wznowiona.  
 

Ogłoszenia o przetargach 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ogłasza: 
1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania „Przebudowa chodnika przy 

drodze gminnej w Szczawniku - etap II”. Termin przetargu 10 października 2005 r. 
godz. 1000. Osoby upoważnione do udzielania dodatkowych informacji 
i wyjaśnień: Włodzimierz Tokarczyk - sprawy techniczne tel. (0-18) 4714009, 
Elżbieta Jędrzejek-Półtorak - sprawy formalne tel. (0-18) 4714009 wew. 37 lub  
(0-18) 4725937 

2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania „Budowa nowego oświetlenia 
ulicznego we wsi Szczawnik - etap III”. Termin przetargu 10 października 2005 r. 
godz. 1015. Osoby upoważnione do udzielania dodatkowych informacji 
i wyjaśnień: Włodzimierz Tokarczyk - sprawy techniczne tel. (0-18) 4714009, 
Elżbieta Jędrzejek-Półtorak - sprawy formalne tel. (0-18) 4714009 wew. 37 lub  
(0-18) 4725937 

 

Współpraca z zagranicą 
 

Umowa z Lipanami i Lubotinem  
Burmistrz MiGU Muszyna podpisał z miastem Lipany na Słowacji umowę 
o współpracy obejmującą: rozwój gospodarczy, działalność kulturalną, sport 
i turystykę, działalność administracji samorządowej, działania na rzecz ochrony 
środowiska, oświatę, wychowanie i edukację, rozwój komunikacji i transportu, 
rozwiązywanie problemów bezrobocia.  
Zawarta została także umowa o partnerstwie i transgranicznej współpracy ze 
Związkiem Mikroregion Minćol z siedzibą w Lubotinie na Słowacji. Na podstawie tej 
umowy strony partnerskie będą dążyć do tworzenia odpowiednich warunków do 
realizacji inicjatyw społecznych INTERREG III A i rozwoju współpracy 
transgranicznej.  


