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BIULETYN INFORMACYJNY
BURMISTRZA I RADY MIASTA SZCZAWNICA

Czerwiec 2006

INFORMACJE
Szczawnica, 30 maja  2006 r.

 Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, że na tablicach 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Szczawnica przy ul. 
Szalaya 103 w terminie od 30.05.2006r. do 20.06.2006r.
wywieszono wykaz nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta Szczawnica przeznaczonych do :
 I. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnio-
skodawcy na okres 3 lat:
1. Cz.działki ewid.  nr 252  o powierzchni 0.9911ha z 

obrębu Jaworki z przeznaczeniem na cele rolnicze.
2. Działki ewid. nr 537/2 o powierzchni 94 m2 z obrębu 

Szlachtowa – zabudowanej stacją trafo
II.  sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najem-

cy:
1.  lokal mieszkalny nr 27 w bloku nr 2 na os.XX-lecia w 
Szczawnicy.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.11, art.13, art.15, art.16 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) oraz na podstawie 
Uchwały Nr XL/241/2006 Rady Miasta Szczawnica z dnia 
20 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia na rok 2006 Pro-
gramu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego, Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza ot-
warty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 
w roku 2006.

Zakres rzeczowy otwartego konkursu ofert obejmuje na-
stępujący obszar współpracy:
Porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i 
ochrona ludności
a) Współdziałanie w realizacji zadań z zakresu porządku 

publicznego, bezpieczeństwa oraz ratownictwa i 
ochrony ludności.
Na zadanie określone w pkt. a, przeznaczono kwotę 
w wysokości 2.000,00 zł.
Merytorycznie za obszar współpracy dotyczący „Po-
rządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i 
ochrony ludności” odpowiedzialny jest Pełnomocnik 
d/s Informacji Niejawnych.

Termin realizacji zadania.
Termin realizacji zadania wymienionego w zakresie rze-
czowym otwartego konkursu ofert obejmuje okres od dnia 
24 lipca 2006 roku do dnia 30 listopada 2006 roku.
Termin składania ofert.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w 

terminie do dnia 10 lipca 2006 r. oferty na dzienniku 
podawczym w Sekretariacie Urzędu Miasta Szczawni-
ca ul. Szalaya 103 lub przesłanie oferty na w/w adres 
korespondencyjny (liczy się data wpływu) z dopiskiem 
„KONKURS OFERT”

Wzór formularza oferty określa Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 
2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania pub-
licznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania 
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego 
zadania /Dz. U. Nr 264 poz. 2207/
Formularze są również dostępne w Zespole Rozwoju 
Lokalnego Urzędu Miasta Szczawnica, ul. Szalaya 103,  
pok.14 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl

Zasady przyznawania dotacji, termin, tryb i kryteria 
stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty reguluje Za-
rządzenie Burmistrza Miasta Szczawnica Nr OW – 15/06 
z dnia 31 maja 2006 r., które umieszczone jest na stronie 
internetowej miasta Szczawnica www.szczawnica.pl, na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, a także dostępne jest 
na żądanie w Urzędzie Miasta Szczawnica, ul. Szalaya 
103, 34-460 Szczawnica, pokój nr 14 
 

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych Miasta Szczawnica w roku 2006

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie oraz na podstawie Uchwały Nr 
XL/241/2006 Rady Miasta Szczawnica z dnia 20 mar-
ca 2006 r. w sprawie przyjęcia na rok 2006 Programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicz-
nego, Burmistrz Miasta dnia 03 kwietnia 2006 r. ogłosił 
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 
roku 2006.

Zakres rzeczowy otwartego konkursu ofert obejmował 
następujące obszary współpracy:
1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
a) Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i tradycji (np. organizacja i prowadzenie amatorskiego 
ruchu artystycznego i twórczości ludowej, organizacja 
festiwali, konkursów, przeglądów plenerów, warszta-
tów wystaw artystycznych i historycznych, spektakli 
teatralnych, itp.) 
Na zadanie określone w pkt. a przeznaczono kwotę w 

wysokości 6.000,00 zł.
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L.p.
Nazwa organizacji pozarzą-
dowej/ jednostki organiza-

cyjnej/podmiotu
Tytuł zadania Kwota 

dofinansowania

�.
Towarzystwo Przyjaciół 
Sztuk Pięknych

„Organizacja obchodów 20-lecia istnienia Klubu 
Twórczego TPSP w Szczawnicy”

3.500,00 zł

2.
Zarząd Główny Związku 
Podhalan

„Trzeci Górski Festyn Rodzinny” 2.500,00 zł

3.

Klub Sportowy JARMUTA „Zagospodarowanie terenu przez Klub Sportowy 
JARMUTA Szczawnica pod działalność rekre-
acyjno-sportową na terenie miasta Szczawnica 
zlokalizowanego w „Malinowie” – montaż siatek 
maskujących za bramkami piłkarskimi oraz wy-
kończenie pomieszczeń szatni piłkarskiej obej-
mujących szatnie poszczególnych zespołów oraz 
pomieszczenie sędziowskie i magazyn sprzętu”.

9.000,00 zł

4.

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

„Aktywizacja osób niepełnosprawnych z terenu 
Miasta Szczawnica poprzez ich udział w zajęciach 
terapeutycznych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych 
prowadzonych w placówkach Stowarzyszenia, 
oraz transport i opieka nad uczniami w czasie 
przewozu do placówek edukacyjnych”

20.000,00 zł

RAZEM: 

 

 35.000,00 zł

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
a)  Zwiększenie dostępności obiektów sportowych i rekre-
acyjnych dla dzieci i młodzieży.
b) Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i 

sportu, organizowanie imprez sportowych.
c)  Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu 

dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych i niepełno-
sprawnych

d) Wspieranie przedsięwzięć w zakresie podejmowanych 
działań na rzecz kontaktów i współpracy międzyna-
rodowej
Na zadania określone w pkt. a – d przeznaczono kwotę 

w wysokości 9.000,00 zł.
3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

a) Organizacja międzypokoleniowych spotkań i im-
prez integracyjnych, aktywizacja osób starszych i 
niepełnosprawnych

b) Promowanie aktywnych form spędzania wolnego 
czasu dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych i 
niepełnosprawnych

c) Transport uczniów niepełnosprawnych i opieka 
nad nimi w czasie przewozu do placówek oświa-
towych

      Na zadania określone w pkt. a – c  przeznaczono 
kwotę w wysokości 20.000,00 zł.
4. Porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo 
i ochrona ludności

a) Współdziałania w realizacji zadań z zakresu porząd-
ku publicznego, bezpieczeństwa oraz ratownictwa 
i ochrony ludności

 Na zadanie określone w pkt. a przeznaczono kwotę 
w wysokości 2.000,00 zł.

W wymaganym terminie tj. do dnia 06 maja 2006 
r. złożonych zostało osiem ofert /dziewiąta oferta 
wpłynęła dnia 08 maja 2006 r., czyli po wymaganym 
terminie/.

Powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Komisja 
Konkursowa składająca się z przedstawicieli Rady 
Miasta, koordynatora ds. organizacji pozarządowych 
oraz pracownika merytorycznie właściwego dla rozpa-
trywanej sfery zadań, dokonała w dniu 10 maja 2006 
r. oceny terminowo złożonych ofert, biorąc pod uwagę 
przede wszystkim kryteria określone w ogłoszeniu o 
konkursie oraz elementy wynikające bezpośrednio z 
ustawy a mianowicie:
- możliwość realizacji zadania przez oferenta,
- kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczo-
wego zadania oraz
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację zadania.

W wyniku przeprowadzonej analizy spośród ośmiu 
terminowo złożonych ofert, cztery spełniały wymogi 
formalne określone w ogłoszeniu o konkursie.
Wypracowana przez członków Komisji Konkurso-
wej opinia dotycząca złożonych przez organizacje 
pozarządowe ofert na realizację zadań publicznych 
została przedłożona w formie protokołu Burmistrzowi 
Miasta. 
Ostatecznie, w drodze decyzji podjętej przez Burmi-
strza Miasta, dotację otrzymały następujące organiza-
cje pozarządowe:


