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GRUDZIEŃ 2008

„Niechaj gasną wszelkie spory, radość w sercach niech zagości
Bo nadchodzi Dziecię Boga,  z Nim zaś czas wielkiej miłości” 

	 Z	okazji	zbliżających	się	Świąt	Bożego	Narodzenia	wszystkim	mieszkańcom	Miasta	i	Gmi-
ny	Szczawnica	jak	również	wypoczywającym	na	jej	terenie	gościom,	życzymy	radości	wspólnego	
świętowania,	ciepła	rodzinnej	atmosfery,	życzliwości	otaczających	osób	oraz	czasu	spędzonego	bez	
pośpiechu,	trosk	i	zmartwień	a	Nowy	Rok	niech	przyniesie	wiarę	w	lepsze	juro,	satysfakcję	z	włas-

nych	dokonań	oraz	obfituje	w	szczęście	i	pomyślność.	

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica           Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczawnicy 
           Grzegorz Niezgoda                                                    Kazimierz Zachwieja 

Szczawnica, 28 listopada 2008 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  
informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w 
terminie od 28.11.2008 do 19.12.2008 r. wywieszono 
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta i 
Gminy Szczawnica przeznaczonych do :
1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 1 

roku części działki ewid. nr 1220/23 o 
powierzchni 117 m2 położonej w Szczawnicy 
przy  ul. Głównej z przeznaczeniem na działalność 
handlową.

2. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 
1 roku część działki ewid. zmod. nr 1220/49 o 
powierzchni 10 m2 położonej w Szczawnicy przy 
ul. Główna z przeznaczeniem na działalność han-
dlową

3. dzierżawy w trybie bezprzetargowym części 
działki ewid. nr 124/1 o powierzchni 1363 m2 
położonej w Jaworkach z przeznaczeniem pod 
uprawy rolne.

 

Szczawnica, 28 listopada 2008 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że w 
budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w 
terminie od 28 listopada 2008 do 28.12.2008 r. w godzinach urzędowa-
nia wyłożono do publicznego wglądu spis nieruchomości stanowiącej 
własność Skarbu Państwa przeznaczonych do komunalizacji    :
1. działka ewid. zmod. nr 309/3 o powierzchni 0.1531 ha z obrębu 3 

m. Szczawnica położona w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej,
2. działka ewid. zmod. nr 1434/18 o powierzchni 0.2628 ha z obrębu 

1 m. Szczawnica położona w Szczawnicy przy ul. Połoniny
3. działka ewid. nr 149/1 o powierzchni 0.8670 ha z obrębu Szlach-

towa
4. działka ewid. nr 204 o powierzchni 0.5643 ha z obrębu Szlachto-

wa
5. udział 124992/833280 w działce ewid. zmod. nr 708/50 o po-

wierzchni 0.0102 ha z obrębu 1 położonej w Szczawnicy przy ul. 
Nad Grajcarkiem,

6. udział 124992/833280 w działce ewid. zmod. nr 708/52 o po-
wierzchni 0.1236 ha z obrębu 1 położonej w Szczawnicy przy ul. 
Nad Grajcarkiem,

7. udziału 124992/833280 w działce ewid. zmod. nr 708/212 o po-
wierzchni 0.0725 ha 
z obrębu 1 położonej w Szczawnicy przy ul. Nad Grajcarkiem, 

8. działka ewid. zmod. nr 1275/3 o powierzchni 0.0574 ha z obrębu 
1 m. Szczawnica położona w Szczawnicy przy ul. Zdrojowej.
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowa-

dzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 
samorządowych / Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 ze zm/. osoba, której 
interes prawny dotyczy, może zgłosić zastrzeżenia do komisji inwen-
taryzacyjnej w w/w terminie.

Szczegółowe informacje udzielane są w referacie Gospodarki 
Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska pokój nr 15 w godzinach urzędowania, tel. 018262 2203 
wew.29.
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Uchwały 29 sesji Rady Miejskiej  
w Szczawnicy z dn. 19 listopada 2008

 Uchwała Nr XXIX/207/08
                                         
w sprawie aktualizacji „Planu Rozwoju 
Lokalnego Miasta Szczawnica na lata 
2007-2009” oraz „Wieloletniego Plan In-
westycyjnego Dla Miasta Szczawnica na 
lata 2007-2013”.

§ � 
Dokonuje się aktualizacji „Planu Rozwoju 
Lokalnego Miasta Szczawnica na lata 2007-
2009” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do ni-
niejszej uchwały oraz „Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego Dla Miasta Szczawnica na 
lata 2007-2013” zgodnie z załącznikiem  Nr 
2 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXIX/208/08
                                         

w sprawie zgody na zaciąganie zobowią-
zań w zakresie wydatków inwestycyjnych 

przekraczających rok budżetowy.
§ �

Wyraża się zgodę na zaciąganie przez Miasto 
i Gminę Szczawnica zobowiązań w zakresie 
wydatków inwestycyjnych przekraczają-
cych rok budżetowy na realizację zadania 
realizowanego pn. PRZEBUDOWA WĘZŁA 
KOMUNIKACYJNEGO KIERUJĄCEGO 
RUCH DO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO 
POLSKO-SŁOWACKIEGO ORAZ DO MIA-
STA SZCZAWNICA do wysokości 750 000 
złotych brutto (słownie siedemset pięćdziesiąt 
tysięcy złotych brutto).

§ 2
Na realizację powyższego zadania zostaną  
zabezpieczone  środki finansowe w budżecie 
Miasta i Gminy na 2009 rok, pochodzące z 
dochodów (własnych) budżetowych. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Projekt uchwały wiąże się z możliwością 
pozyskania środków z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, 
który daje możliwość złożenia przez gminę 
jednego wniosku rocznie o dofinansowanie 
przebudowy lub budowy drogi lokalnej. 
Wniosek nie może przekraczać 3 000 000 zł ( 
słownie  trzech milionów złotych). 
Planuje się wykonanie zadania pn. PRZEBU-
DOWA WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO 
KIERUJĄCEGO RUCH DO PRZEJŚCIA 
GRANICZNEGO POLSKO-SŁOWACKIE-
GO ORAZ DO MIASTA SZCZAWNICA. 
Inwestycja obejmuje zakresem przebudowę 
1 skrzyżowania drogi powiatowej nr K1636 z 
drogą gminną, 2 skrzyżowań dróg gminnych 
(droga odbarczająca centrum miasta, droga 
prowadząca do przejścia granicznego) oraz 
remont mostu.
Zakres rzeczowy obejmuje:

-przebudowa chodnika 465m2,
- przebudowa krawężników 232,5m,
- remont i przebudowa nawierzchni asfalto-
wych 2685,65m2,
- przebudowa drogi(zmiana nawierzchni 
asfaltowej na kostkę brukową, poszerzenie 
drogi) 994,950m2,
- montaż barier ochronnych 474m
- odtworzenie oznakowania poziomego i 
pionowego.
Koszt realizacji zadania wyniesie ok. 750 
tysięcy złotych, z czego wkład własny miasta 
i gminy wyniesie nie więcej niż 400 tysięcy 
złotych. Pozostałe 350 tysięcy pochodzić 
będzie z budżetu państwa. 
Uchwała jest niezbędnym dokumentem 
potwierdzającym możliwość finansowania 
zadania w 2009 roku. 

Uchwały 30. sesji Rady Miejskiej  
w Szczawnicy, z dn. 27 listopada 2008:

Uchwała Nr XXX/209/08 
w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz 

Miasta i Gminy Szczawnica.
§ �

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na rzecz 
Miasta i Gminy Szczawnica następujących nie-
ruchomości przeznaczonych pod poszerzenie 
drogi w obrębie Szlachtowa:
1. działki ewid.  263/7 o powierzchni 0.0017 
ha, objętą kw 126 782.
2. działki ewid. nr 263/9 o powierzchni 
0.0036 ha, objętą kw. 126 453.

§ 2
Koszty umowy notarialnej poniesie Miasto i 
Gmina Szczawnica.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXX/210/08 
w sprawie  wydzierżawienia  działki ewid. 

nr 1220/23.    
§ �

Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej o 
powierzchni  0.0117 ha stanowiącej działkę 
ewidencyjną  nr 1220/23, zabudowaną kio-
skiem handlowym.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz  
Pani Zofii Dubiel działki ewid. nr  1220/23 o 
powierzchni ogólnej 0.0117 ha na  okres 1 
roku celem  wykorzystywania dzierżawionej 
nieruchomości pod  działalność handlową.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                        

Uchwała Nr XXX/211/08 
w sprawie wydzierżawienia części działki 
ewid.  nr  1220/49  położonej w Szczawni-

cy przy ul. Głównej.
§ �

Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy  dzierżawy, nieruchomości 
położonej w Szczawnicy  o powierzchni  10 

m2 stanowiącej  część działki ewid. nr  1220/49  
położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej, za-
budowanej kioskiem handlowym stanowiącym 
własność Dzierżawcy.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz  
Pana Andrzeja Racięgi części działki ewid. nr 
1220/49  o powierzchni ogólnej 10 m2 na  okres 
1 roku celem  wykorzystywania dzierżawionej 
nieruchomości pod działalność handlową.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Ustawą z dnia 24.08.2007 r. o zmianie usta-
wy o gospodarce nieruchomościami oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw Sejm przyjął 
nowelizację do ustawy z dnia 21.08.1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami. W związku 
z powyższym uchwała Rady Miejska jest 
wymagana, gdy po umowie zawartej na czas 
oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne 
umowy, których przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość.  
Z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy 
części działki 1220/49 wystąpił Pan Andrzej 
Racięga. Obecna umowa wygasa z dniem 
31.12.2008 r. Na działce znajduje się kiosk 
handlowy stanowiący własność wniosko-
dawcy, w którym prowadzona jest sprzedaż 
pamiątek.

Uchwała Nr XXX/212/08 
w sprawie wieloletniego programu go-

spodarowania mieszkaniowym zasobem 
Miasta i Gminy Szczawnica w latach 2008 

– 2012.
§ �

Przyjmuje się do realizacji wieloletni program 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Miasta i Gminy Szczawnica w latach 2008 
– 2012, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

UZASADNIENIE: 
Podstawowym aktem prawnym, przesądza-
jącym o konieczności podejmowania uchwał 
rady gminy w zakresie spraw mieszkaniowych 
jest ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o 
ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego 
( Dz.U. z 2001 r nr 71 poz. 733) .Tam też prze-
widziano (art.21 ust.1 pkt.1 i 2 ) obowiązek 
uchwalenia przez rady gmin następujących 
uchwał:
1. Wieloletniego programu gospodarowania 
zasobem mieszkaniowym gminy.
2. Zasad wynajmu lokali wchodzących w skład 
zasobu mieszkaniowego gminy.
Wieloletnie  programy gospodarowania zaso-
bem mieszkaniowym gminy mają z woli usta-
wodawcy obowiązywać  przynajmniej przez 
5 lat ( art.21 ust.2) i zawierać obowiązkowo 
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następujące składniki:
1. Stan zasobu mieszkaniowego gminy 
Szczawnica.
2. Prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu 
technicznego zasobu mieszkaniowego w po-
szczególnych latach.
3. Analizę potrzeb oraz plan remontów i moder-
nizacji wynikający ze stanu technicznego budyn-
ków i lokali z podziałem na kolejne lata. 
4. Źródło finansowania gospodarki miesz-
kaniowej
5. Planowaną sprzedaż lokali w kolejnych 
latach.
6. Zasady polityki czynszowej.
7. Sposób i zasady zarządzania lokalami i 
budynkami   w chodzącymi w skład zasobu  
mieszkaniowego .

Uchwała Nr XXX/213/08 
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbioro-

wego zaopatrzenia w wodę.
§�

Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę określoną w załączniku do 
niniejszej uchwały. 

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Szczawnica.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
obowiązuje począwszy od 01.01.2009 r.

Uchwała Nr XXX/214/08 
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbioro-

we odprowadzanie ścieków.
§�

Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowa-
dzanie ścieków określoną w załączniku do 
niniejszej uchwały. 

 §2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Szczawnica.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
obowiązuje począwszy od 01.01.2009 r.

Uchwała Nr XXX/215/08 
w sprawie wysokości stawek podatku od 

nieruchomości.
§  �

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą 
rocznie:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
– 0,72 zł od � m2 powierzchni, 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 
 3,90 zł od 1 ha  powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pub-
licznego - 0,30 zł od � m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych -  0,62 zł od � m2 powierzchni 
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 19,00 zł od � m2 

powierzchni użytkowej, 
c) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym – 9,24 zł od � m2 
powierzchni użytkowej, 
d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 4,01 zł od � m2 powierzchni 
użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pub-
licznego – 6,56 zł od � m2 powierzchni.
f) od budynków mieszkalnych  lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie wynajmu pokoi gościnnych 
na podstawie wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza 
Miasta Szczawnica obejmującego okres od 
1-go do 6-ciu miesięcy w roku podatkowym 
– 9,50 zł od � m2 powierzchni użytkowej .  

3. Od budowli lub ich części związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej -  2 
% ich wartości określonej na podstawie art. 4 
ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o   podatkach  i 
opłatach lokalnych.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 3
Traci moc Uchwała Nr XVI/80/07 Rady 
Miasta Szczawnica, z dnia 29 listopada 2007 
r w sprawie wysokości stawek od podatku 
nieruchomości. 

§  4
Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 
dni od  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego i ma zastoso-
wanie do podatku należnego od 1 stycznia 
2009 roku. 

Uchwała Nr XXX/216/08
w sprawie  poboru opłaty uzdrowiskowej.

§  �
1. Opłatę uzdrowiskową pobiera się od osób 
fizycznych przebywających dłużej niż dobę 
na terenie Miasta i Gminy Szczawnica, w 
celach zdrowotnych, turystycznych, wypo-
czynkowych lub szkoleniowych – za każdy 
dzień pobytu.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje z 
dniem przybycia do Miasta i Gminy Szczaw-
nica.

§  2
Opłata uzdrowiskowa za jeden dzień pobytu 
wynosi: 2,80 zł.

§ 3
1. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej 
w kwaterach prywatnych, domach wczaso-
wych, sanatoriach, pensjonatach – w drodze 
inkasa, wymienionych w załączniku Nr 1 do 
uchwały.
2. Na inkasentów opłaty uzdrowiskowej wy-
znacza się osoby fizyczne i prawne prowadzące 
wynajem pokoi w kwaterach prywatnych, do-
mach wczasowych, sanatoriach, pensjonatach 
określone w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 4
Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w 
wysokości 5 % od pobranej opłaty uzdrowi-
skowej .

§ 5

1. 1. Na pobraną opłatę inkasenci wydają 
pokwitowanie według wzoru ustalonego w 
przepisach o    rachunkowości.
2. Inkasenci zobowiązani są do wpłaty po-
branej kwoty na rachunek bankowy Urzędu 
Miasta i Gminy Szczawnica Nr 60 8817 0000 
2001 0000 0589 0101  w BS Krościenko n/Du-
najcem co najmniej raz w miesiącu w terminie 
do ostatniego dnia każdego miesiąca.

§ 6
Opłata może być również płatna w kasie Urzę-
du Miasta i Gminy  Szczawnica.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 8
Traci moc uchwała Nr VII/31/07 Rady Miasta 
Szczawnica z dnia 22 marca 2007 roku w spra-
wie poboru opłaty uzdrowiskowej.

§  9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Małopolskiego i ma zastosowanie 
do opłaty należnej od 2009 r.

Uchwała Nr XXX/217/08 
w sprawie opłaty targowej.

§  �
Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na 
terenie miasta i gminy :
1) od sprzedaży odręcznej z koszyka, skrzynki, 
wózka ręcznego itp:

- artykułów spożywczych -   8,00 zł
- artykułów przemysłowych -  15,00 zł

2) od sprzedaży z samochodu o ładowności 
do 1,5 tony (samochody osobowe, osobowo 
– towarowe)  -  40,00 zł
3) od sprzedaży z samochodu o ładowności 
powyżej 1,5 tony  -  60,00 zł 
4) od sprzedaży z wozu konnego  
    -  25,00 zł 
5) od wykorzystania  1 m2 placu do sprze-
daży
- artykułów spożywczych  -  15,00 zł
- artykułów przemysłowych -  30,00 zł
6) straganu  -  28,00 zł

§  2
1. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa.
2.  Na inkasentów opłaty targowej wyznacza 
się:
1) Pana Michała Obłudka zam. w Szczaw-
nicy, dla którego ustala się wynagrodzenie w 
wysokości 80% od wysokości pobranej opłaty 
na placu targowym przy ul. Głównej.
2) Pana Emila Mogilskiego zam. w Szczaw-
nicy reprezentującego Klub Sportowy „Jarmu-
ta”, dla którego ustala się wynagrodzenie w 
wysokości 50% od pobranych opłat na części 
działki ewid. zmod. nr 1220/15 i części działki 
ewid. zmod. nr 1220/28 o łącznej powierzchni 
0,0391 ha położonych w Szczawnicy przy  ul. 
Głównej.

§  3
1. Na pobrana opłatę inkasenci wydają 
pokwitowanie według wzoru ustalonego w 
przepisach o rachunkowości.
2. Inkasenci zobowiązani są do wpłaty 
pobranej kwoty na rachunek bankowy Urzę-
du Miasta i Gminy Nr 60 8817 0000 2001 
0000 0589 0101 w Banku Spółdzielczym w 
Krościenku n/D lub do kasy Urzędu Miasta i 
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Gminy co najmniej raz w miesiącu w terminie 
do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

§ 4
Traci moc uchwała Nr XVI/82/07 Rady Miasta 
Szczawnica z dnia  29 listopada 2007 roku w 
sprawie opłaty targowej.

§  5
Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Szczawnica.

§  6
Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Małopolskiego i ma zastosowanie 
do opłaty należnej w 2009 roku.

Uchwała Nr XXX/218/08 
w sprawie opłaty od posiadania psów.

§  �
1. Wprowadza się na obszarze  Miasta 
i Gminy Szczawnica opłatę od posiadania 
psów.
2. Ustala się roczną stawkę opłaty o jakiej 
mowa w ust. 1  w wysokości  45,00 zł (słownie: 
czterdzieści pięć złotych) od jednego psa.
  §  2
Zgłoszenia posiadania psa należy dokonać w 
Urzędzie Miasta i Gminy w styczniu każdego 
roku lub do końca miesiąca, w którym pies 
ukończył dwa miesiące życia.

§  3
Opłata od posiadania psów jest płatna w kasie 
Urzędu Miasta i Gminy bez wezwania do dnia 
15 lutego z góry za dany rok podatkowy lub 
do końca miesiąca, w którym nastąpiło zgło-
szenie, o którym mowa w  § 2.

§  4
Traci moc uchwała Nr XVI/83/07 r.  Rady 
Miasta Szczawnica z dnia 29 listopada 2007 
roku w sprawie opłaty od posiadania psów.

§  5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Szczawnica.

§  6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Małopolskiego i ma zastosowanie 
do opłaty należnej od 2009 r. 

Uchwała Nr XXX/219/08 
w sprawie  zmian w uchwale nr 

XVII/104/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku 
w sprawie Miejskiego Programu Profilak-
tyki, Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 

rok 2008.
 § �

Dokonuje się zmiany w Załączniku nr 1do 
uchwały Nr XVII/104/07 z dnia 21 grudnia 
2007 roku w sprawie Miejskiego Programu 
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2008 w rozdziale III:
w punkcie I 5  kwotę „79.400” zastępuje się 
kwotą   „86.510”.
w punkcie I 2  kwotę „71.300” zastępuje się 
kwotą   „72.950”

§ 2
 Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/104/2007 
z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie Miej-
skiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2008 otrzymuje brzmienie o 
treści jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§  3
Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§  4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Szczawnica.

§  5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXX/220/08
sprawie zmian w Uchwale Budżetowej 

Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2008  
Nr XVIII/107/07 Rady Miasta Szczawnica 

z dnia 28 grudnia 2007 roku  i budżecie 
miasta i gminy na rok 2008

§ �
1. Dokonuje się zwiększenia dochodów 
budżetowych Miasta i Gminy Szczawnica 
na rok 2008  o kwotę zł: 37.586  zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków 
budżetowych Miasta i Gminy Szczawnica na 
rok 2008 o kwotę zł: 2.458.144  zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W wyniku zmian określonych w załącz-
nikach nr 1 i 2 zmniejszeniu ulega deficyt 
budżetu o kwotę zł: 2.495.730.

§ 2
1. Dokonuje się zmian polegających na 
zmniejszeniu przychodów budżetu o kwotę 
zł: 2.495.730 z tytułu:
a) przychodów pochodzących z poży-
czek krajowych o kwotę zł: 17.418, 
b) przychodów ze sprzedaży papierów 
wartościowych o kwotę zł: 2.478.312.
2. Przychody i rozchody budżetu Miasta i 
Gminy Szczawnica po zmianach przedstawia 
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 3
1. Dokonuje się zmian przychodów i wy-
datków Gminnego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącego 
załącznik  Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian „Prognozy kwoty 
długu publicznego Miasta i Gminy Szczawnica 
na lata 2008 – 2020” zgodnie z załącznikiem 
Nr 5a i 5 b do niniejszej Uchwały.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 5
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

 Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XXX/220/08
z dnia 27 listopada 2008 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY 
BUDŻETU MIASTA i GMINY  SZCZAW-
NICA NA ROK 2008
  

1. DOCHODY  OGÓŁEM:   
               16.586.964 zł                     
2. WYDATKI   OGÓŁEM:          
   19.513.417 zł     
  
3. Wynik – DEFICYT (1-2)   
     2.926.453 zł           
4. Przychody budżetu:     
     3.426.453 zł
z tego:

- wolne środki – jako nadwyżka środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
j.s.t.     297.283 zł 
- przychody ze sprzedaży innych papierów 
wartościowych (emisja obligacji komunal-
nych)    2.921.688  zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kre-
dytów na rynku krajowym      207.482 zł
5. Rozchody budżetu:      500.000 zł
z tego:
- wykup obligacji komunalnych    
        500.000 zł

U Z A S A D N I E N I E

Zmiany budżetowe polegają na zwiększeniach 
i zmniejszeniach budżetu po obu jego stronach 
(dochody i wydatki)  i ich celem jest uporząd-
kowanie budżetu przed końcem roku.; efektem 
czego jest zmniejszenie deficytu budżetowego 
i dostosowanie wielkości budżetu do poziomu 
wielkości przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej 
w sprawie emisji obligacji komunalnych. 
Zmiany przedstawione zostały w czterech (4) 
załącznikach i obejmują:
1) zwiększenia i zmniejszenia dochodów 
własnych j.s.t. wg. stanu na 30 października 
2008 oraz wprowadzenie dotacji na zadania 
zlecone (dział 010 i dział 852) – zgodnie z 
załącznikiem nr 1; w wyniku których powstaje 
różnica dodatnia na kwotę 37.586 zł
2) zwiększenia i zmniejszenia w zakresie 
wydatków, uwzględniających zmiany z zał. 
nr 1 (dochodów) oraz dokonujące zmian 
zmniejszających w zakresie wydatków mająt-
kowych w działach: 400, 600, 630, 710 i 921; 
w związku z przesunięciem tych wielkości i 
zadań inwestycyjnych do projektu budżetu na 
rok 2009 – wyrażone w zał. nr 2.
Ich wielkość i czasookres realizacji nie jest 
zależny wyłącznie od gminy, gdyż dotyczy 
programów unijnych. 
3) załącznik nr 3 pokazuje stan przychodów 
i rozchodów budżetu oraz wielkość deficytu 
po zmianach uwzględniających wprowadzenie 
załączników nr 1 i 2 
4) załącznik nr 4 obrazuje zmianę w zakresie 
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
polegającej na zastąpieniu § w zakresie wy-
datków oznaczonego symbolem 4210 na 4170 
– kwota 3.500 zł nie ulega zmianie i dotyczy 
wypłaty nagród za konkurs estetyzacji miasta 
i gminy osobom fizycznym. 

Uchwała Nr XXX/221/08
w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Mia-

sta i Gminy Szczawnica.
§ �

Przyjmuje się Statut Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica o treści jak w załączniku do ni-
niejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy.

§ 3 
Traci moc uchwała nr XLII/257/2006 Rady 
Miasta Szczawnica z dnia 12 czerwca 2006r. 
w sprawie przyjęcia statutu Urzędu Miasta i 
Gminy Szczawnica 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.
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Informacja do uchwał Rady Miejskiej podjętych na 
XXIX nadzwyczajnej sesji w dniu 19 listopada 2008 roku 

oraz  XXX sesji w dniu 27 listopada 2008 roku.

Uchwała Nr XXIX/207/08 w sprawie aktualizacji „Planu Roz-
woju Lokalnego Miasta Szczawnica na lata 2007 – 2009” oraz 
„Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Szczawnica na 
lata 2007 – 2013”. 
Uchwała została podjęta w celu umożliwienia wystąpienia przez 
Szczawnicę o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008-2011. Program przewiduje możliwość złożenia 
przez gminę jednego wniosku rocznie o dofinansowanie przebudowy 
lub budowy drogi lokalnej. Wartość wniosku nie może przekraczać 
trzech milionów złotych.
Rada Miejska przychyliła się do wniosku Burmistrza, by wniosek 
został złożony na zadanie
pn. „Przebudowa węzła komunikacyjnego kierującego ruch do 
przejścia granicznego polsko – słowackiego oraz do miasta Szczaw-
nica”.
Koszt realizacji zadania wyniesie około 750 tys. zł, z czego wkład 
własny miasta i gminy wyniesie nie więcej niż 400 tys. zł. Pozostałe 
350 tys. zł pochodzić będzie z budżetu państwa. 
Lokalizacja inwestycji została wybrana ze względu na spełnianie 
kryteriów Programu, a także możliwość pozyskania w jej przypadku 
dodatkowych punktów, które są ważnym atutem dla zakwalifikowa-
nia wniosku. 
Pozostałe drogi lokalne nie spełniają kryteriów Programu w takim 
stopniu, by starania o środki mogły się zakończyć sukcesem. 
Ujęcie inwestycji zgłaszanej we wniosku w Planie Rozwoju Lo-
kalnego i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym jest konieczne dla 
złożenia wniosku.

Uchwała Nr XXIX/208/08 w sprawie zgody na zaciąganie zobo-
wiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych przekraczających 
rok budżetowy. 
Uchwała jest bezpośrednio związana z uchwałą Nr 207 i stanowi 
dokument konieczny do złożenia wniosku, potwierdzający możliwość 
finansowania zadania w 2009 roku. 
Zaciąganie zobowiązań przekraczających rok budżetowy jest wy-
łączną kompetencją Rady.

Uchwała Nr XXX/209/08 w sprawie nabycia nieruchomości na 
rzecz Miasta i Gminy Szczawnica. 
Uchwała dotyczy działek położonych w Szlachtowej. Wydzielone 
części działek, za zgodą ich właścicieli, zostaną zakupione przez 
miasto i gminę na cele komunalne, tj. poszerzenie drogi lokalnej, 
przy której są położone. Uchwała Rady Miejskiej jest konieczna dla 
sfinalizowania sprawy, poprzez zawarcie kontraktu notarialnego.

Uchwała Nr XXX/210/08 w sprawie wydzierżawienia działki 
ewid. nr 1220/23. 
W związku z nowelizacją przepisów ustawy o gospodarce nierucho-
mościami,  uchwała Rady Miejskiej jest wymagana, gdy po umo-
wie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne 
umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Jest to 
kolejna uchwała dotycząca przedłużenia dzierżawy, podejmowana 
przez Radę.
Działka ewid. nr  1220/23 jest położona  w Szczawnicy  przy ul. 
Głównej, zabudowana kioskiem handlowym, w którym prowadzona 
jest działalność handlowa (kwiaciarnia). Roczny termin dzierżawy 
wynika stąd, że działka jest objęta roszczeniami własnościowymi.

Uchwała Nr XXX/211/08 w sprawie wydzierżawienia części dział-
ki ewid. nr 1220/49 położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej. 
Podobnie jak w przypadku Uchwały Nr 210, zgoda Rady dotyczy 
przedłużenia dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy.
Na działce znajduje się kiosk handlowy stanowiący własność wnio-
skodawcy, w którym prowadzona jest sprzedaż pamiątek.

Uchwała Nr XXX/212/08 w sprawie wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy 
Szczawnica w latach 2008 – 2012. 
Podstawowym aktem prawnym, przesądzającym o konieczności 
podejmowania przez rady gmin uchwał w zakresie spraw mieszka-
niowych jest ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu 
cywilnego. Tam też przewidziano obowiązek uchwalenia przez rady 
gmin uchwał ustanawiających wieloletni program gospodarowania 
zasobem mieszkaniowym gminy oraz zasady wynajmu lokali wcho-
dzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy.
Wieloletnie  programy gospodarowania zasobem mieszkaniowym 
gminy mają z woli ustawodawcy obowiązywać  przynajmniej przez 
5 lat i zawierać obowiązkowo następujące składniki:
- stan zasobu mieszkaniowego gminy,
- prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu 

mieszkaniowego w poszczególnych latach,
- analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający 

ze stanu technicznego   budynków i lokali z podziałem na kolejne 
lata, 

- źródło finansowania gospodarki mieszkaniowej,
- planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach,
- zasady polityki czynszowej,
- sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami   w chodzą-

cymi w skład zasobu   mieszkaniowego.
Uchwała przyjęta przez Radę spełnia wymogi ustawowe i wprowadza 
regulacje, które będą stosowane w warunkach gospodarki mieszka-
niowej Miasta i Gminy Szczawnica.

Uchwała Nr XXX/213/08 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 
Uchwała została podjęta na wniosek Dyrektora Miejskiego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej, złożony zgodnie z przepisami ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków. 
Rada przyjęła stawkę taryfy zawartą we wniosku, przyjmując kal-
kulację uzasadniającą wzrost ceny wody z 3,27 zł za 1 m3 do 3,64 
zł za 1 m3. 

Uchwała Nr XXX/214/08 w sprawie taryfy za zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków. 
Uchwała została podjęta na wniosek Prezesa Podhalańskiego Przed-
siębiorstwa Komunalnego. Inaczej niż w latach ubiegłych, kiedy 
proponowane stawki taryf nie uzyskiwały akceptacji Rady, na rok 
2009 Rada uchwaliła stawkę wnioskowaną przez PPK, w kwocie 
5,07 zł za 1 m3 ścieków. 
Od roku 2009 wejdzie do stosowania w Spółce PPK zróżnicowanie 
stawki opłaty za ścieki, odpowiadające kosztom występującym w 
poszczególnych gminach – członkach Spółki. Powoduje to, że taryfa 
5,07 zł naliczona dla Szczawnicy jest niższa niż obowiązująca w 
roku bieżącym.
Nie przyjęcie nowej stawki przez Radę Miasta skutkowałoby tym, 
że w roku 2009 nadal obowiązywałaby stawka ubiegłoroczna, a 
więc wyższa. 
Na obecnym etapie nie wiadomo, jakie będą konsekwencje ewen-
tualnego nie przyjęcia zróżnicowanych stawek opłat za ścieki przez 
inne gminy – członków Spółki, tj. czy nie spowoduje to dalszego 
obowiązywania ujednoliconej, ubiegłorocznej stawki. 

Uchwała Nr XXX/215/08 w sprawie wysokości stawek podatku 
od nieruchomości. 
Załączniki ze względu na objętość dostępne są w biurze Rady Miej-
skiej ul. Szalaya 103

Uchwała Nr XXX/216/08 w sprawie poboru opłaty uzdrowi-
skowej. 
Załączniki ze względu na objętość dostępne są w biurze Rady Miej-
skiej ul. Szalaya 103

Uchwała Nr XXX/217/08 w sprawie opłaty targowej. 
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Załączniki ze względu na objętość dostępne są w biurze Rady Miej-
skiej ul. Szalaya 103

Uchwała Nr XXX/218/08 w sprawie opłaty od posiadania psów. 
Załączniki ze względu na objętość dostępne są w biurze Rady Miej-
skiej ul. Szalaya 103

Uchwała Nr XXX/219/08 w sprawie zmian w uchwale Nr 
XVII/104/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie Miejskiego 
Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008. 
Uchwała jest wynikiem większych niż planowano, dochodów z opłat 
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zwiększenie 
dochodów ma związek z rozszerzeniem limitu punktów sprzedaży 
detalicznej alkoholu (z 16 do 25), wpłatą ostatniej, trzeciej raty opłat 
przez przedsiębiorców, jak też przeprowadzoną analizą wydatków 
Programu za III kwartały 2008 roku.

Uchwała Nr XXX/220/08 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej 
Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2008 Nr XVIII/107/07 Rady 
Miasta Szczawnica z dnia 28 grudnia 2007 roku i budżecie miasta 
i gminy na rok 2008. 
Zmiany budżetowe przyjęte uchwałą  polegają na zwiększeniach i 
zmniejszeniach budżetu po stronie dochodów i wydatków, a ich celem 
jest uporządkowanie budżetu przed końcem roku. Efektem zmian jest 
zmniejszenie deficytu budżetowego i dostosowanie wielkości budżetu 
do poziomu wielkości przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie 
emisji obligacji komunalnych. 

Uchwała Nr XXX/221/08 w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu 
Miasta i Gminy Szczawnica.
Przyjęcie nowego statutu Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica związa-
ne jest ze zmianami administracyjnymi Szczawnicy wprowadzonymi 
1 stycznia 2008r. W proponowanym statucie jednostki zaktualizowane 
zostały jedynie nazwy urzędowe obecnie funkcjonujące na terenie 
Miasta i Gminy Szczawnica. 

REGULAMIN 
KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ 

DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ 
NA TERENIE MIASTA I GMINY 

SZCZAWNICA W ROKU 2008/2009

1. Cel :   odświętny, świąteczno-noworoczny wygląd 
miasta
2. Organizator:   Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica
3. Uczestnicy:   
I kategoria: - sanatoria, zakłady pracy, placówki 
gastronomiczne oraz handlowe
II kategoria: - właściciele budynków prywatnych 
(nie prowadzący działalności handlowej i gastro-
nomicznej)
4.  Ocena wyników: Oceny dokona Komisja Kon-
kursowa w składzie:
• przedstawiciele Komisji Edukacji i Spraw Społecz-
nych RM
• przedstawiciele Klubu TPSP Koło „PIENI-
NY”
• przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy

Świąteczna dekoracja Szczawnicy

Szczawnica konsekwentnie kontynuuje rozpoczęte w ze-
szłym roku działania związane z oświetleniem świąteczno – no-
worocznym swojego miasta. Przypomnijmy, iż w zeszłym roku 
za wygraną nagrodę Grand Prix w kwocie 50.000zł Wielkiego 
Odkrywania Małopolski 2007, zakupione zostało oświetlenie 
świąteczne zamontowane na ulicach Miasta Szczawnica. 
Wygląd naszego miasta w zimie dzięki tej inwestycji nabrał 
nowego blasku i zachwycał nie tylko mieszkańców, ale rów-
nież przybywających do nas kuracjuszy, turystów oraz gości. 
W tym roku Urząd Miasta i Gminy w Szczawnicy postanowił 
uzupełnić brakujące elementy oświetlenia przeznaczając na 

ten cel 15.000zł. Dzięki tegorocznym zakupom udekorowany 
zostanie m.in. wjazd do Szczawnicy w okolicach Kotońki, jak 
również nowo odremontowana ulica Św. Krzyża oraz inne 
miejsca Szczawnicy. Oświetlenie świąteczno – noworoczne 
montowane na ulicach Szczawnicy to nie tylko promocja 
miasta, poprawa jego wizerunku i estetyki ale przede wszyst-
kim wyjątkowy nastrój i klimat obchodzonych świąt, o który 
warto zadbać. Zachęcamy więc wszystkich mieszkańców 
Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek do świątecznej dekoracji 
swoich domostw, by wspólnymi siłami zadbać o wizerunek 
naszej miejscowości oddając w ten sposób jej prawdziwy, 
wyjątkowy charakter. 

• przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Kultury i 
Sportu
5. Skala ocen:   od 1-10 punktów za:
 • efekt świetlny
 • elementy dekoracji
 • pomysłowość
6. Termin rozstrzygnięcia: Komisja w okresie  
od 24. 12. 2008 r. do 12. 01. 2009 r. dokonywać  
będzie  oceny  dekoracji,  a  ustalenie  wyników  
nastąpi  15. 01. 2009 r.
7. Nagrody: 
I kategoria – łączna pula nagród 2.000,00 zł /z  
 podziałem na miejsca/
II kategoria – łączna pula nagród 3.000,00 zł /z  
 podziałem na miejsca/
8. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na Sesji 
Rady Miejskiej w Szczawnicy w I kwartale 2009 
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 Szczawnica
  Grzegorz Niezgoda
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INWESTYCJA KOSZT

� Wykonanie nawierzchni chodnika na os. Połoniny 126 466,05 zł

2
Odbudowa nawierzchni drogi na długości 550 m ul. Św. Krzyża (odcinek górny 
w stronę ul. Sopotnickiej) 273 353,81 zł

3
Remont chodnika ul. Pienińska na dł. ok. 240 m oraz drogi ul. Zyblikiewicza na 
odcinku 650 m 480 459,57 zł

4 Odbudowa korpusu ścieżki pieszo – rowerowej Szczawnica – Leśnica na odcin-
ku km 0+650 do 0+850 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

324 232,72zł

5 Przebudowa odcinka drogi osiedlowej XX – lecia – etap II 82 263,12 zł

6 Wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych na tzw. Bereśnik 74 669,61zł

7 Wykonanie remontu drogi ul. Św. Krzyża wraz z infrastrukturą techniczną od 
ul. Szalaya do skrzyżowania z ul. Połoniny na odcinku ok. 365 m

1 773 218,55 zł

8
Wykonanie utwardzenia terenu z wykonaniem miejsc postojowych (10 stano-
wisk i 7 stanowisk) przy budynku Urzędu Miasta i Gminy 106  670,13 zł

9
Budowa budynku mieszkalnego socjalnego dla Romów przy ul. Szlachtowskiej 
– etap II (80% dotacji) 296 168,35 zł

10 Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum 426 327,55 zł

11 Wykonanie remontu drogi ul. Maćka zza Ławy – etap II 93 892,01zł

13
Wykonanie bariery ochronnej z rur stalowych na os. XX – lecia oraz zabezpie-
czenie ścieku wód płytami ażurowymi na ul. Maćka zza Ławy 26 260,00 zł

14 Wykonanie poręczy ochronnych z rur stalowych na ul. Zawodzie 36 000,00 zł

15 Wykonanie poręczy ochronnych na ul. Samorody 53 800,00 zł

16
Remont drogi nr ewid. 268 obr. Szlachtowa – korytowanie, podbudowa, wyrów-
nanie tłuczniem na dł. 100 mb 31 000,00 zł

17 Remont dróg – wyrównanie podbudowy tłuczniem ul. Potok, Widok, Głównej, 
Gabańka 33 700,00 zł

18 Remont murków kamiennych na odcinku 60 mb ul. Samorody 22 000,00 zł

19 Wykonanie poręczy ochronnej ul. Języki na dł. 31 mb 8 000,00 zł

20 Zatoczka postojowa dla dorożek ul. Zdrojowa 39 000,00 zł

21 Wyrównanie podbudowy tłuczniem Biała Woda 42 700,00 zł

22 Montaż barier łańcuchowych oraz słupków przystankowych 5 900,00 zł

23 Wykonanie fundamentu pod przystanek Sewerynówka 3 100,00zł

24 Wykonanie przepustu oraz rowu odwadniającego ul. Szlachtowa 16 000,00 zł

26 Łapacz wody wraz z rowem odwadniającym ul. Widok 7 400,00 zł

27 Odwodnienie wraz z łapaczem z kraty stalowej ul. Sopotnicką 27 000,00 zł

28 Wykonanie bariery zabezpieczającej – przystań flisacka 17 960,00 zł

29 Zakup i montaż 13 ławek ul. Pienińska 15 343,94 zł

30 Plac wypoczynkowy pod grotą na ul. Pienińskiej 13 417,55 zł

31 Poręcze ochronne na ścieżce pieszo – rowerowej Leśnica – Szczawnica 27 000,00 zł

32 Remont stojaków informacyjnych 2 440,00 zł

33 Zakup i montaż 60 koszy typu DIN 8 296,00 zł

34 Zakup i montaż znaków przystankowych 14 536,00 zł

35 Zakup słupków stalowo – żeliwnych i łańcuchów 6 739,28 zł

36 Zakup znaków i progów zwalniających 12 626,45 zł

38 Zabezpieczenie korpusu drogi ul. Staszowa 17 000,00 zł

39 Wykonanie poręczy ochronnej z rur stalowych – Szlachtowa 20 000,00 zł

40
Wykonanie remontu schodów kamiennych obok budynku Przedszkola Publicz-
nego 3 120,39 zł

41 Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia ul. Św. Krzyża 20 000,00 zł

42
Wykonanie elewacji z blachy trapezowej w Gimnazjum Publicznym w Szczaw-
nicy 20 000,00 zł

43 Remont chodnika początkowego odcinka ul. Samorody 26 812,88 zł

Wykaz wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Szczawnica na dzień 28 listopada 2008rWykaz wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Szczawnica na dzień 28 listopada 2008r

Tab. Wykaz wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Szczawnica na dzień 28 listopada 2008r. W tabeli nie ujęto wy-
datków na ukwiecenie Miasta, figury kwiatowe oraz wykonania asfaltowych nawierzchni dróg ul. Szalaya boczna, 
Główna boczna i Biała Woda z materiału pozyskanego z ul. Św. Krzyża w ramach oszczędności, jak również zadań 
realizowanych w grudniu 2008. 
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BURMISTRZ    MIASTA   I GMINY  SZCZAWNICA
OGŁASZA KONKURS NA  STANOWISKO   

PRACY - STRAŻNIKA MIEJSKIEGO                                                                               
/1 etat /

I. Nazwa i adres jednostki:
Straż Miejska  Szczawnica,  34 - 460 Szczawnica, ul. Szalaya 84
II. Określenie stanowiska urzędniczego:
     Strażnik miejski - aplikant
III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem :                  

1.Wymagania niezbędne :
a) obywatelstwo polskie
b) ukończone 21 lat
c) korzystanie z pełni praw publicznych 
d) wykształcenie co najmniej średnie 
e) nienaganna opinia 
f) pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym
g) niekaralność sądowa
h) uregulowany stosunek do służby wojskowej.

2.Wymagania dodatkowe oraz cechy osobowościowe :
a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
b) odporność na stres,
c) umiejętność analitycznego podejścia do problemów,
d) umiejętność i doświadczenie w pracy w grupie,
e) zdecydowanie i samodzielność w działaniu,
f) zachowanie życzliwości w kontaktach z obywatelami, podwładnymi 
, przełożonymi i współpracownikami 
g) dyspozycyjność,
h) kreatywność, skrupulatność terminowość, cierpliwość,
i) poczucie odpowiedzialności,
j) posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień  np. prawo 
jazdy  
k) gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.  Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2.  Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie 
określonym w przepisach o ruch drogowym ,
3.  Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania 
życia i zdrowia  obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych 
i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4.  Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego po-
dobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed 
dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, 
do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalanie, w miarę 
możliwości świadków zdarzenia,
5.  Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności pub-
licznej,
6.  Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie 
porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

7.  Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub 
miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają 
powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicz-
nościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i 
zdrowiu innych osób,
8.  Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, 
a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu 
zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom 
kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwo-
wymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9.  Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub 
wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,

Zadania realizowane są w czasie służby patrolowej w miejscu i 
czasie zgodnie z wytycznymi postawionymi na codziennej odprawie 
zadaniowej.

V. Wymagane dokumenty:
1. życiorys zawodowy ze zdjęciem,
2. list motywacyjny,
3. oświadczenie o niekaralności,
4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane 
wykształcenie i kwalifikacji ,
5. kopie świadectw pracy,
6. dowód osobisty (kopia )

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem  
„ Konkurs na Strażnika Miejskiego”  w  terminie  do  dnia 17 
grudnia 2008 r.
- osobiście w Urzędzie Miasta i  Gminy Szczawnica ul. Szalaya 
103,  sekretariat  pok.nr.10 ,
- lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczawnicy ul. 
Szalaya 103,  34-460 Szczawnica.

Oferty które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie 
będą rozpatrywane .
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe 
CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) 
powinny być opatrzone klauzulą :
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawar-
tych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r, o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002. Nr 101 , poz. 926 ) oraz ustawą z dnia 
22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych   (Dz. U. z 2001 . Nr 
142, poz. 1593 z  póź. zm.)”. 

VI. Informacje dodatkowe :
1. kandydaci zostaną listownie powiadomieni o terminie konkursu,
2. więcej informacji na temat konkursu pod numerem telefonu  (018) 
262 22 03.

Szczawnica, dnia 3 grudnia  2008  r.

Czas rozliczeń
Zbliżają się terminy rozliczeń z wyko-

nania zadań publicznych realizowanych 
przez organizacje pozarządowe a wspie-
ranych finansowo przez Urząd Miasta i 
Gminy Szczawnica. W roku 2008 na re-
alizację zadań publicznych w Szczawnicy 
Burmistrz Szczawnicy  przeznaczył kwotę 
w wysokości 45.000zł. W drodze otwar-
tego konkursu ofert skorzystało z niej 
siedem organizacji pozarządowych, które 
dzięki otrzymanemu wsparciu mogły zre-
alizować zaplanowane działania. Związek 
Podhalan dzięki wsparciu finansowemu 
zorganizował w trakcie wakacji „Piąty 
Góralski Festyn Rodzinny”, uatrakcyjnia-
jąc sobotnie popołudnie mieszkańcom i 

gościom Szczawnicy, zaś Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym Koło w Szczawnicy miało moż-
liwość zapewnić swoim podopiecznym 
aktywne formy spędzania wolnego czasu 
oraz dowóz do ośrodka przez cały 2008 
rok. Spora kwota została przeznaczona na 
dofinansowanie zadania Szczawnickiego 
Chóru Kameralnego, polegającego na no-
woczesnej interpretacji dawnych śpiewów 
górali szczawnickich.  Pokazowy występ 
chóru prezentującego część repertuaru 
można było wysłuchać 17 października 
br. w kościele parafialnym w Szczawnicy. 
O środki na realizację zadań wystąpiły 
również jednostki straży pożarnej z naszej 
miejscowości. W ramach finansowego 
wsparcia udzielonego przez Urząd Miasta 

i Gminy Szczawnica, OSP Szczawnica 
oraz OSP Szlachtowa zorganizowały 
aktywne zajęcia dla młodzieży ze swoich 
miejscowości, propagujące zagadnienia 
ochrony przeciwpożarowej oraz właś-
ciwej postawy wobec zagrożeń. Dzięki 
wsparciu finansowemu Klub Sportowy 
Jarmuta dokończył budowę pomieszczeń 
szatni piłkarskich, które dzięki temu 
nadają się już do użytku. Ze wszystkich 
tych zadań, na które przeznaczone zostało 
wsparcie finansowe, organizacje muszą 
rozliczyć się do czasu określonego w 
umowie, lecz nie później niż do końca 
roku budżetowego. 

Informacje przygotował
Sekretarz Miasta Tomasz Hurkała


