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Początek nowego roku dla każdego z nas wiąże się z nadziejami 
i planowaniem nowych działań, ale również wywołuje refleksje nad tym, co w roku 
minionym udało się nam osiągnąć, zrealizować. Pozwolę, więc sobie na takie 
podsumowanie dla naszej całej społeczności widziane przez pryzmat 
poszczególnych miejscowości.  

Wędrówkę rozpocznę od Żegiestowa gdzie zakończyliśmy II etap budowy 
chodnika wraz z barierami ochronnymi o długości 2000 mb a kolejny ostatni element 
barier (ok. 600 mb) jest w trakcie realizacji, a ich montaż nastąpi w bieżącym roku. 
Rozpoczęliśmy także wymianę stolarki okiennej w budynku szkoły i zakończyliśmy 
przygotowania do realizacji w bieżącym roku kanalizacji sanitarnej i wodociągu 
w Żegiestowie-Zdroju wraz z przebudową drogi.  

Andrzejówka to prace związane z wykonaniem kilku przepustów na drogach 
do pól, poprawa niewielkich odcinków dróg, wykonanie obarierowania barierami 
sprężystymi a także zagospodarowanie otoczenia szkoły.  

Milik to finalizowanie remontu budynku OSP, przekazanie stalowego mostu 
na przejazd przez potok oraz wykonanie odcinka drogi asfaltowej o długości 200 mb 
na końcu wsi.  

Dla obu ww. miejscowości istotnym było również wykonanie 5,5 km 
nawierzchni drogi wojewódzkiej i dokończenie dokumentacji na sieć kanalizacyjną 
i oczyszczalnię ścieków. Tym bardziej jest to ważne, iż w ostatnich dniach grudnia 
(28.12.2005 r.) zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych.  

W Szczawniku w minionym roku została zakończona budowa chodnika 
wzdłuż drogi głównej o długości 800 mb oraz wykonaliśmy nowe oświetlenie uliczne 
w centrum miejscowości. I to, co moim zdaniem najważniejsze nie tylko dla 
Szczawnika - przygotowany, uchwalony i prawomocny plan zagospodarowania dla 
terenów narciarskich. A teraz wszystko w rękach inwestora i będziemy mogli mówić 
o nowej jakości wypoczynku zimowego w naszej gminie.  

Złockie to rozpoczęta przebudowa centrum uzdrowiskowego wraz 
z połączeniem (budowaną wzdłuż Szczawniczka) ścieżką pieszo - rowerową 
z Muszyną oraz dojściem do kościoła o wartości prac przekraczającej 750 000 zł. 
Prace te będą kontynuowane w bieżącym roku.  

Jastrzębik to przede wszystkim prace na drogach gminnych gruntowych jak 
również położenie podbudowy i nawierzchni asfaltowej o łącznej powierzchni 3510 
m2. 

W Powroźniku prace koncentrowały się na wykonaniu nawierzchni asfaltowej 
na dwóch drogach bocznych (powierzchnia 1200 m2), obudowie potoku przy 
cmentarzu. Przedłużono również oświetlenie uliczne. Prace wykonywane były także 
przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej przy umacnianiu koryta potoku Młynne, 
na którym w roku bieżącym będziemy wykonywali przekrycie umożliwiające przejazd. 
Przygotowane zostały również dokumenty i uzyskano środki na przebudowę centrum 
Powroźnika, dla którego zakończenie prac planujemy na czerwiec br. Drobnym, ale 
istotnym zadaniem jest przebudowa kotłowni w przedszkolu. Na ukończeniu znajdują 
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się prace geodezyjne umożliwiające budowę drogi po prawej stronie Muszynki. 
 Kolejne metry położonego asfaltu pozwalają bez przeszkód dojechać do 
Wojkowej, w której przy pomocy środków gminy (przeznaczonych na materiały 
budowlane) mieszkańcy, po raz kolejny wykazując olbrzymie zaangażowanie, 
wykonali piękne schody prowadzące wzdłuż drogi do kościoła.  

Dubne to jedyna miejscowość naszej gminy, w której w roku minionym nie 
zostały wykonane żadne istotniejsze prace.  

W Leluchowie na najgorszym odcinku drogi gminnej położonych zostało 100 
mb nawierzchni asfaltowej.  

Muszyna to przede wszystkim oddanie do użytku nowego mostu pod Basztą. 
Inwestycja o tyle uciążliwa, jak i niezbędna, a zarazem rozwiązująca problem na 
wiele lat. Muszynka doczekała się również nowej kładki obok kościoła, a także 
remontu mostu Słoneczna - Grunwaldzka. Poprzez wykonanie nawierzchni 
asfaltowej o powierzchni 6500 m2 na ul. Polnej, Słonecznej oraz pod Basztą 
mieszkańcy tych ulic nareszcie przestali brodzić w błocie, a zarazem stworzony 
został piękny ciąg spacerowy połączony z biegnącym nad Szczawniczkiem. Prace 
drogowe realizowane były również na licznych drogach bocznych ulic Słonecznej, 
Grunwaldzkiej, a przede wszystkim Ogrodowej, gdzie łącznie położyliśmy 1000 m2 
asfaltu, 1400 m2 betonowych płyt ażurowych, 150 m2 kostki chodnikowej. Dodatkowo 
ulica Grunwaldzka doczekała się nowej nawierzchni asfaltowej na długości 800 mb. 
Wykonany został również bardzo ważny odcinek kanalizacji sanitarnej (około 2500 
mb) na Al. Zdrojowej wraz z nawierzchnią asfaltową (3400 m2). Realizacja tego 
zadania będzie kontynuowana w bieżącym roku poprzez wykonanie kanalizacji 
sanitarnej dla grupy budynków i terenu pod baseny przy Al. Zdrojowej oraz drogi 
dojazdowej do tych budynków, co umożliwi likwidację dotychczasowej biegnącej 
przez środek terenów rekreacyjnych. Pozwoli to przygotować w pełni w tym roku II 
etap zagospodarowania Zapopradzia, które w roku ubiegłym zyskało na swoim 
wyglądzie i funkcjonalności przez realizację za 1 900 000 zł amfiteatru wraz 
z otoczeniem i wyposażeniem. Jego wykorzystanie w roku bieżącym zaowocuje 
imprezami kulturalnymi. Zadaniem służącym znacznej liczbie mieszkańców naszej 
gminy był przeprowadzony remont ośrodka zdrowia. Do tych prac dodać należy 
uzupełnienie w różnych miejscach oświetlenia ulicznego. Nowym zadaniem stało się 
przygotowanie w ubiegłym roku koncepcji obwałowania Popradu dla ulicy Kościuszki 
i Leśnej oraz podpisanie z marszałkiem umowy na opracowanie dokumentacji tego 
zadania w bieżącym roku, co pozwoli w latach 2007-2011 na zabezpieczenie tej 
dzielnicy Muszyny przed corocznymi powodziami. Zakończone zostały również prace 
przygotowawcze (dokumentacja, prace geologiczne, zezwolenia) do stabilizacji 
osuwiska na drodze do Leluchowa. Po wszystkich uzgodnieniach kosztorys 
inwestorski wzrósł do 10 mln zł. Na koniec pragnę dodać, iż po raz pierwszy został 
wydany materiał promocyjny miasta i gminy. Jest to tym ważniejsze, że przed nami 
niebagatelny jubileusz 800-lecia Muszyny.  
 Patrząc, więc na rok miniony przez pryzmat wykonanych, a także 
przygotowanych do realizacji zadań wydaje się on owocny. Mam nadzieję, że 
również Państwo dostrzegacie zachodzące pozytywne zmiany. Jestem przekonany, 
iż zrealizowanie zadań zaplanowanych na rok bieżący pozwoli na usunięcie 
kolejnych problemów i dalszy rozwój naszej gminy.  
 

Waldemar Serwiński 
Burmistrz  

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
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Ważniejsze dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2006 
  

Dnia 29 grudnia 2005 r. Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 
uchwałą nr XXXIV/408/2005 przyjęła budżet gminy na 2006 r. Ustalono dochody 
i przychody, a zatem i wydatki na poziomie 35.836.999 zł.  
Do najistotniejszych planowanych dochodów gminy należą:  
− wpływy z ustalonych i pobieranych podatków obliczonych szacunkowo oraz na 

podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów - 9.584.832 zł  
− przyznana część oświatowa subwencji ogólnej - 5.865.412 zł 
− dotacja z funduszy unijnych na współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnych 

w Andrzejówce, Miliku i Żegiestowie - 4.751.412 zł 
− dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia z opieki społecznej 

- 3.553.400 zł 
− przyznana część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.671.678 zł 
− dochody z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste gruntów 

gminnych, najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych - 1.402.800 zł 
Planowane ważniejsze wydatki w 2006 r. to między innymi: 
− wydatki na zadania komunalne inwestycyjne i bieżące, w tym m.in.: budowa 

kolektorów sanitarnych w Żegiestowie-Zdroju, Miliku i Andrzejówce wraz 
z oczyszczalnią ścieków, wydatki na oświetlenie uliczne (zużycie energii, 
konserwacja punktów świetlnych, modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. 
Piłsudskiego), oczyszczanie letnie i zimowe na terenie całej gminy, utrzymanie 
zieleni wraz z obsadą kwiatową na terenie całej gminy - 9.385.274 zł  

− wydatki na zadania związane z oświatą i wychowaniem dzieci i młodzieży, 
obejmujące utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, dowożenie uczniów do 
szkół, utrzymanie klas „0” przy szkołach podstawowych oraz inwestycje 
oświatowe (rozpoczęcie budowy dodatkowego pawilonu przy szkole w Złockiem) - 
7.922.600 zł 

− wypłata świadczeń z opieki społecznej obejmujących: świadczenia rodzinne oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 
zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze - 4.070.520 zł  

− koszty na administrację publiczną, w tym: wykonywanie przez gminę zadań 
z zakresu administracji rządowej (USC, wydawanie dowodów osobistych, 
ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, oraz zadania z zakresu 
obrony cywilnej), zryczałtowane diety radnych, przewodniczących komitetów 
osiedlowych i sołtysów, utrzymanie administracji samorządowej wykonującej 
zadania własne gminy oraz koszty eksploatacji budynku Urzędu, a także 
promocja gminy - 2.839.906 zł 

− zadania w zakresie upowszechniania turystyki obejmujące m.in. promocję 
i zagospodarowanie turystyczne wsi Złockie, budowę obiektów małej architektury 
w centrum Powroźnika - 670.093 zł  

− koszty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym: prace 
geodezyjne związane z podziałem, wyceną, synchronizacją gruntów, opłaty 
sądowe i notarialne, wypłata odszkodowań, wykup gruntów, należny podatek VAT 
od gruntów - 520.000 zł 

− wydatki na utrzymanie biblioteki publicznej wraz z filiami, Miejsko - Gminnego 
Ośrodka Kultury wraz z świetlicami wiejskimi - 458.000 zł  

− finansowanie zadań własnych gminy z zakresu sportu i rekreacji oraz organizację 
imprez masowych dla społeczności lokalnej - 308.490 zł 
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− wydatki na remonty bieżące i inwestycyjne dróg gminnych - ok. 2.000.000 zł 
środków własnych. 

W budżecie gminy ujmowane są zadania i zabezpieczenie środków na ich realizację 
w postaci zgody na zaciągnięcie kredytów, aby można było składać wnioski do 
programów unijnych.  
 

Obrót nieruchomościami gminnymi w 2005 r. 
  

Gospodarka gruntami jest jednym z istotnych zadań gminy. Podejmowane 
działania w zakresie sprzedaży mienia odbywają się każdorazowo za wiedzą 
samorządu lokalnego (komitetów osiedlowych i rad sołeckich) i na podstawie uchwał 
Rady MiGU. Podstawową formą sprzedaży jest sprzedaż w drodze przetargu 
nieograniczonego.  

W ubiegłym roku gmina sprzedała grunty stanowiące własność Miasta i Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna o łącznej powierzchni 1,53 ha za kwotę 201.410 zł. 
Sprzedaż obejmowała nieruchomości w Muszynie - 0,30 ha za kwotę 55.700 zł, 
Złockiem (Pomirki) - 0,93 ha za kwotę 17.610 zł, Powroźniku - 0,25 ha za kwotę 
123.600 zł, Żegiestowie - 0,05 ha za kwotę 4.500 zł. 

W ubiegłym roku gmina zakupiła grunty przy Al. Zdrojowej o łącznej 
powierzchni 0,56 ha za kwotę 224.410 zł. Grunty te były niezbędne do wybudowania 
amfiteatru oraz są konieczne do zrealizowania drugiego etapu centrum rekreacji 
i wypoczynku. Pozostała jeszcze do wykupienia jedna działka umożliwiająca 
likwidację obecnej drogi biegnącej przez środek terenów rekreacyjnych.  

Ponadto przejęte zostały od PKP, za długi podatkowe, grunty przy ul. Polnej 
i Ogrodowej o łącznej powierzchni 0,96 ha o wartości 120.830 zł. Pozyskanie tych 
gruntów umożliwiło m.in. położenie nawierzchni asfaltowej przy ul. Polnej.  

Skomunalizowany został las przy Al. Zdrojowej na wysokości amfiteatru 
o pow. 0,84 ha z docelowym przeznaczeniem na utworzenie parku zdrojowego oraz 
przejęte zostały grunty rolne Skarbu Państwa w Leluchowie o pow. 1,52 ha i Dubnem 
o pow. 0,24 ha.  
 
Kanalizacja sanitarna w Miliku i Andrzejówce  
 

Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał projekty, które będą 
dofinansowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego, w działaniu 3.1 „Obszary wiejskie”.  

Ogółem do II naboru zostało zgłoszonych 211 projektów. Przez ocenę 
formalną, panel ekspertów i Regionalny Komitet Sterujący przeszły 94 projekty, 
natomiast na liście projektów wybranych do dofinansowania zarząd umieścił 48 
projektów.  

Wśród tych wniosków na pozycji piątej znalazł się nasz projekt „Kompleksowe 
uzupełnienie sieci wodnokanalizacyjnej Gminy Muszyna” obejmujący budowę 
kanalizacji sanitarnej w Miliku i Andrzejówce wraz z budową oczyszczalni ścieków. 
Wysokość dofinansowania z funduszu europejskiego to 60% wartości projektu. 
Ponadto otrzymamy 10% dofinansowanie z budżetu państwa. Całkowita wartość 
projektu wynosi 4.785.302,08 zł, a wnioskowana kwota to 3.349.711 zł. 
Zadanie realizowane będzie w bieżącym roku. 

Pozytywnie oceniony i wstępnie zakwalifikowany do udzielenia dotacji został 
również nasz kolejny projekt dotyczący remontu dróg gminnych, plasujący się na 34 
pozycji po ocenie Panelu Ekspertów. Ostatecznie Zarząd Województwa umieścił go 
na liście rezerwowej. Argumentem Zarządu Województwa była przyjęta zasada, że 
jedna gmina może otrzymać dofinansowanie ZPORR tylko do jednego projektu.  


