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BIULETYN INFORMACYJNY
BURMISTRZA I RADY MIASTA SZCZAWNICA

Lipiec 2005

Szczawnica, 23 czerwca  2005 r.

 Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, że na tablicach ogłoszeń w budyn-
ku Urzędu Miasta Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w terminie 

od  23.06.2005 do 14.07.2005 r.   wywieszony został następujący wykaz nieru-
chomości stanowiącej własność Miasta Szczawnica przeznaczonych do :

 
1. Dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat na rzecz  wnioskodawcy 

działki ewid. zmod. nr  206,207,218/1 z obrębu Jaworki o powierzchni 1.1714 
ha położonej  z przeznaczeniem na powiększenie gospodarstwa rolnego.

2. Dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat 
działki ewid. nr 211/1 o powierzchni ogólnej 1.8576 ha  położonej w obrebie 
Jaworki z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarstwa rolnego.

3. Dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy na czas do 
31.03.2008 r. działkę 534/7 o powierzchni 0.3948 ha położonej w Szczawnicy 
w obrębie Szlachtowej z przeznaczeniem na składowanie materiałów sypkich 
potrzebnych do zimowego utrzymania dróg.

4. Sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 8 
w budynku wielorodzinnym nr 13a w Jaworkach.

Szczawnica,   8 czerwca 2005 r.       
O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica ogła-
sza I  ustny nieograniczony przetarg na 
sprzedaż z zasobu miasta niezabudowa-
nej działki ewid. zmod. nr 1355 o po-
wierzchni 0.2456 ha z obrębu 1 położo-
nej w Szczawnicy przy ul. Kowalczyk.
 Działka objęta jest księgą wieczystą nr 
67390 prowadzoną przez Sąd Rejonowy 
w Nowym Targu. W planie zagospoda-
rowania przestrzennego m. Szczawnica 
działka położona jest w terenach rol-
nych.
Działka nie posiada dostępu do drogi 
publicznej.
Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosi 8 100,00 zł+ 22 % Vat. 
Wadium wnosi się w pieniądzu w 
wysokości 988,20 zł co stanowi 10 % 
ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.07. 
2005 r. o godzinie 9.30 w budynku 
Urzędu Miejskiego w Szczawnicy ul. 
Szalaya 103.

Wadium należy wpłacić na konto 
Urzędu Miasta Szczawnica PKO BP  
O/Szczawnica 

Nr 7410203466 0000960200043828 
do dnia 21.07. 2005r. Przed przystąpie-
niem do przetargu należy okazać dowód 
wpłaty wadium oraz dowód tożsamo-
ści. 

Wadium wniesione w pieniądzu 
przez osobę, która wygrała przetarg 
zaliczone zostanie na poczet ceny nie-
ruchomości. Wadium wpłacone przez 
pozostałych uczestników zwraca się 
niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi 
osobę ustaloną jako nabywcę nieru-
chomości o miejscu i terminie zawar-
cia 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 wpła-
cone wadium przepada na rzecz sprze-
dającego.

Bliższe informacje udzielane są 
w Referacie Geodezji, Gospodarki 
Gruntami w Urzędzie Miasta Szczaw-
nica ul. Szalaya 103, pokój nr 12, 
tel.262222-03.

Burmistrz Miasta Szczawnica
Roman  Trojnarski

Wiadomości samorządowe
- Została wykonana droga na ul. Kunie, Partyzantów, aż pod leśniczówkę – odcinek 
kilkusetmetrowy, będący kontynuacją wykonywania nawierzchni tej drogi.

- Zaistniała realna możliwość rozpoczęcia już w tym roku prac przy budowie sali gim-
nastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szczawnicy, która służyłaby nie tylko 
uczniom szkoły ale i podopiecznym „Perły” z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Szczawnicy. W tym roku mamy dofinanso-
wanie w wysokości 100 tys. zł. przy własnym funduszu 200 tys. zł, a w przyszłym roku 
mamy obiecaną  kwotę 340 tys. zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej poprzez 
Marszałka Województwa Małopolskiego na finansowanie rozwoju bazy sportowej wo-
jewództwa małopolskiego.

- Gorące podziękowania dla wszystkich pedagogów i wychowawców za całoroczną 
pracę dydaktyczno – wychowawczą wraz z życzeniami dla dzieci i młodzieży – miłych 
i słonecznych wakacji i udanego wypoczynku

składa burmistrz Roman Trojnarski

I N F O R M A C J A
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnicy 

przypomina osobom korzystającym ze świadczeń rodzinnych, 
iż od dnia 1 września 2005r. 

rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy, 
w związku z powyższym  tut. ośrodek rozpocznie wydawanie nowych druków 

wniosków na świadczenia rodzinne od dnia 1 lipca 2005r. 
Jednocześnie informujemy, że przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 

nastąpi od dnia 15 lipca 2005r.
Ponadto informujemy, iż osoby, które złożą wnioski na świadczenia rodzinne do 

31 lipca 2005 r otrzymają wypłatę pierwszego świadczenia 
do dnia 30 września 2005r. natomiast osoby składające wnioski 

od dnia 1 sierpnia  do 31 sierpnia 2005 
pierwsze świadczenie otrzymają 

do 31 października 2005 z wyrównaniem 
za miesiąc wrzesień 2005r.
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L.p.

 
Nazwa organizacji pozarządowej/ jed-

nostki organizacyjnej/podmiotu
 

Tytuł zadania
Kwota 

dofinansowania

     1. Ochotnicza Straż Pożarna Jaworki
„Ćwiczenia pożarnicze OSP Jaworki i OSP Spiskiej 
Soboty integrujące społeczności przygraniczne”
 

1.500,00 zł

     2. Klub Sportowy JARMUTA

„Zagospodarowanie terenu przez Klub Sportowy 
JARMUTA Szczawnica pod działalność rekreacyj-
no-sportową na terenie miasta Szczawnica zlokali-
zowanego w Malinowie”
 

5.000,00 zł

     3.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w 
Szczawnicy

„Zorganizowanie II międzynarodowych, polonij-
nych zawodów sportowych osób niepełnospraw-
nych w dziesięcioboju /decathlonie/”
 

2.200,00 zł

     4.
Polski Związek Wędkarski Okręg Nowy 
Sącz Koło Szczawnica

„EKO Rzeka 2005 - integracja nad wodą” 1.780,00 zł

     5. Ochotnicza Straż Pożarna Szczawnica
„Sprawność fizyczna i bezpieczeństwo mieszkań-
ców to atut strażaka”
 

1.620,00 zł

     6. Klub Sportowy PIENINY
„Organizacja 45 międzynarodowych Regat Slalo-
mowych - Memoriał Anny i Artura Wernerów”

1.500,00 zł

     7.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka 
Sienkiewicza w Szczawnicy 

„W małej i dużej ojczyźnie” 500,00 zł

     8. Ochotnicza Straż Pożarna Szczawnica 
„Popularyzacja tradycji i kultury regionu pieniń-
skiego”

2.000,00 zł

     9. Oddział Pieniński Związku Podhalan „Drugi Góralski Festyn Rodzinny” 1.500,00zł
  

          Razem:           17.600,00zł

ZARZĄDZENIE NR OW 19/2005
BURMISTRZA MIASTA SZCZAWNICA 

z dnia 30 maja 2005 roku 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na reali-

zację zadań publicznych Miasta Szczawnica w roku 2005

 § 1.
1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej 

opiniującej wnioski   o dotację na realizację zadań publicz-

nych w roku 2005 z budżetu Miasta Szczawnica, Burmistrz 

Miasta postanowił udzielić dotacji celowych na dofinansowa-

nie zadań publicznych zgodnie z wykazem, o którym mowa 

w ust.2. 

2. Wykaz zadań i realizujących je podmiotów oraz wysokość 

udzielonych dotacji zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 2.
Środki na realizację zarządzenia znajdują się w budżecie 

Miasta Szczawnica w następujących rozdziałach: 75412 - 

Ochotnicze Straże Pożarne, 92195 - Pozostała działalność 

w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz 

92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 3.
Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umo-

wie zawartej pomiędzy Burmistrzem, a Organizacją.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Zespołowi Rozwoju 

Lokalnego Urzędu Miasta Szczawnica.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OW 19/2005  

Burmistrza Miasta  

Szczawnica 

  dnia 30 maja 2005 r

 

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela 

się dotacji z budżetu Miasta Szczawnica w ramach otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2005:
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Uchwała Nr XXVIII/176/2005
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 30 maja 2005 roku

w sprawie  uzgodnienia projektu planu ochrony dla Po-

pradzkiego  Parku Krajobrazowego.

§ 1

Nie uzgadnia się projektu planu ochrony dla Popradzkiego 

Parku Krajobrazowego w zakresie ustaleń dotyczących in-

frastruktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, 

sposobu użytkowania gruntów, eliminacji lub ograniczania 

zagrożeń zewnętrznych oraz ustaleń do studiów uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzenne-

go w odniesieniu do nieruchomości nie będących  własno-

ścią Skarbu Państwa. 

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Szczaw-

nica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXVIII/177/2005
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 30 maja 2005 roku

w sprawie  zaopiniowania projektu planu ochrony dla Po-

pradzkiego Parku Krajobrazowego.

§ 1

Opiniuje się negatywnie projekt planu ochrony dla Popradz-

kiego Parku Krajobrazowego.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Szczaw-

nica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXVIII/178/2005
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 30 maja 2005 roku

w sprawie  wydzierżawienia działek ewidencyjnych nr  147, 

148 z obrębu Jaworki oraz 702/1 i 702/2 z obrębu 3 m.  

Szczawnica

§ 1

Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Szczawnicy  

o powierzchni  3.5709 ha oznaczonej jako działki ewiden-

cyjne nr 702/1, 702/2 z obrębu 3  oraz 147 i 148 z obrębu 

Jaworki m. Szczawnica.

§ 2

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz  PHUP 

„Mount Tour” ul. Główna 11 34-460 Szczawnica działek 

ewidencyjnych nr  702/1, 702/2 z obrębu 3 oraz  147 i 148 

z obrębu Jaworki m. Szczawnica o powierzchni łącznej  

3.5709 ha na  okres 10 lat pod warunkiem, że nieruchomość 

będzie wykorzystywana przez dzierżawcę wyłącznie na  

cele rolnicze.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXVIII/180/2005
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 30 maja 2005 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu 

Nowotarskiego.

§ 1

Miasto Szczawnica  udziela pomocy finansowej  na rzecz 

Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na sfinanso-

wanie zadania przewidzianego do realizacji w roku 2005r 

a polegającego na  przebudowie drogi powiatowej nr 78 

ul. Szlachtowska w Szczawnicy  w km 0 + 000 do km 0 + 

321,85.

§ 2

1. Szacunkowy koszt realizacji zadania, o którym mowa 

w § 1, wynosi 400.000 zł brutto. 

2. Miasto Szczawnica udziela pomocy finansowej w wy-

sokości 50% kosztów realizacji zadania jednak nie więcej 

niż 200.000 zł brutto.

3. Ostateczna kwota pomocy finansowej zostanie określo-

na po podpisaniu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym 

Targu umowy z wykonawcą zadania wybranym zgodnie 

z przepisami regulującymi udzielanie zamówień publicz-

nych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXVIII/179/2005
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 30 maja 2005 roku

w sprawie zmian w uchwale Nr XXII/137/2004  z dnia 29 

grudnia 2004 roku w sprawie Miejskiego Programu Profi-

laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2005.

§ 1

Dokonuje się zmiany w Załączniku nr 2 do uchwały Nr 

XXII/137/2004  z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probl 

emów Alkoholowych na rok 2004 zgodnie z Załącznikiem 

nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 do Uchwały XXII/137/2004 z dnia 29 grud-

nia 2004 roku w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 

otrzymuje brzmienie o treści jak załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały.

§  3

Wykonanie zadania powierza się Burmistrzowi Miasta.

§  4

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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                                  Załącznik Nr 1
       do Uchwały Rady Miasta 

Nr XXVIII/181/2005

DOCHODY

Dział
Treść Zwiększenia Zmniejszenia

1 2 3 4
852 Pomoc Społeczna 13.100

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje wła-

snych zadań bieżących gmin 13.100
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 31.887

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje wła-

snych zadań bieżących gmin
31.887

                                      O G Ó Ł E M : 44.987

     

W Y D A T K I

Dział Rozdz. Treść Zwiększenia Zmniejszenia

1 2 3 4 5
600 Transport i łączność 200.000 200.000

60014 Drogi publiczne powiatowe 200.000
Z tego: wydatki majątkowe 200.000

60016 Drogi publiczne gminne 200.000
Z tego: wydatki majątkowe 200.000

851 Ochrona zdrowia 9.000 9.000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 9.000 9.000

Z tego wydatki bieżące 
W tym: dotacje

9.000
9.000

9.000

852 Pomoc Społeczna 13.100

85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez-

pieczenia społeczne 13.100
Z tego: wydatki bieżące 13.100

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 31.887
85415 Pomoc materialna dla uczniów 31.887

Z tego: wydatki bieżące 31.887

                    O G Ó Ł E M : 253.987 209.000
 

Uchwała Nr XXVIII/181/2005
Rady  Miasta  Szczawnica, z dnia 30 maja 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2005
§  1

Wprowadza się zmiany budżetowe w zakresie dochodów i 
wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikami nr 1 do ni-
niejszej uchwały. 

§ 2
1. Dochody budżetowe po zmianach  wynoszą:     
           12.410.220 zł

2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą:     
               12.736.560 zł    
3. Deficyt  budżetowy wynosi     
                    326.340 zł            

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta.

§  4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogło-
szeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopol-
skiego.


