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Burmistrz Miasta Szczawnica  infor-
muje, że na tablicach ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miasta Szczawnica przy ul. Szalaya 
103 w terminie od  27.09.2005 do 18.10.2005 
r. wywieszony został wykaz nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Szczawnica 
przeznaczonych do :

 
I. Sprzedaży w trybie beprzetargowym 

na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej L-W 
„Połoniny” w Szczawnicy następujących 
działek: 

1.  1917/230 o pow. 0,0851 ha
1917/226 o pow. 0,0771 ha
1917/186 o pow. 0,0040 ha
1917/195 o pow. 0,0600 ha
1917/196 o pow. 0,0639 ha
1917/179 o pow. 0,1309 ha
1917/239 o pow. 0,1402 ha
1917/237 o pow. 0,0028 ha
1917/145 o pow. 0,0084 ha
1917/147 o pow. 0,0242 ha
1917/149 o pow. 0,0199 ha
1917/150 o pow. 0,0046 ha
1917/162 o pow. 0,0019 ha
1917/163 o pow. 0,0118 ha
1917/165 o pow. 0,0070 ha
1917/166 o pow. 0,0204 ha
1917/168 o pow. 0,0221 ha
1917/225 o pow. 0,0026 ha
1917/118 o pow. 0,0365 ha
1917/123 o pow. 0,0013 ha
1917/120 o pow. 0,0027 ha
1917/114 o pow. 0,0570 ha
1917/121 o pow. 0,0103 ha
1917/157 o pow. 0,0593 ha
1917/155 o pow. 0,0560 ha
1917/154 o pow. 0,0522 ha
1917/151 o pow. 0,1466 ha
1917/141 o pow. 0,0031 ha
1917/129 o pow. 0,0332 ha
1917/130 o pow. 0,0358 ha
1917/135 o pow. 0,0274 ha
1917/138 o pow. 0,2653 ha
1917/126 o pow. 0,1073 ha
stanowiące tereny zieleni osiedlo-

wej o łącznej pow. 1,5809 ha,

2.  1917/143 o pow. 0,1204 ha
1917/158 o pow. 0,2394 ha
1917/125 o pow. 0,2278 ha
1917/115 o pow. 0,0005 ha
1917/139 o pow. 0,1103 ha
1917/182 o pow. 0,1125 ha
1917/188 o pow. 0,1137 ha
1917/159 o pow. 0,0946 ha
1917/134 o pow. 0,0497 ha
stanowiące tereny zabudowy wie-

lorodzinnej o łącznej pow. 1,0689 ha,

3.  1917/198 o pow. 0,0037 ha
1917/199 o pow. 0,0034 ha
1917/200 o pow. 0,0037 ha
1917/201 o pow. 0,0035 ha
1917/202 o pow. 0,0033 ha
1917/203 o pow. 0,0028 ha
1917/204 o pow. 0,0028 ha

1917/205 o pow. 0,0027 ha
1917/206 o pow. 0,0029 ha
1917/207 o pow. 0,0027 ha
1917/208 o pow. 0,0028 ha 
1917/209 o pow. 0,0028 ha
1917/169 o pow. 0,0024 ha
1917/170 o pow. 0,0027 ha
1917/171 o pow. 0,0028 ha
1917/172 o pow. 0,0029 ha 
1917/173 o pow. 0,0030 ha
1917/183 o pow. 0,0031 ha
1917/194 o pow. 0,0031 ha
1917/210 o pow. 0,0063 ha
1917/211 o pow. 0,0031 ha
1917/212 o pow. 0,0031 ha
1917/213 o pow. 0,0031 ha
1917/214 o pow. 0,0032 ha
1917/215 o pow. 0,0032 ha
1917/216 o pow. 0,0032 ha
1917/217 o pow. 0,0032 ha
1917/218 o pow. 0,0033 ha
1917/233 o pow. 0,0034 ha
1917/238 o pow. 0,0001 ha
1917/234 o pow. 0,0034 ha
1917/235 o pow. 0,0034 ha
1917/236 o pow. 0,0038 ha
1917/94 o pow. 0,0006 ha
1917/95 o pow. 0,0006 ha
1917/96 o pow. 0,0007 ha
stanowiące teren zabudowany ga-

rażami o łącznej pow. 0,1048 ha,

4.  1917/181 o pow. 0,0041 ha
1917/174 o pow. 0,0027 ha
1917/113 o pow. 0,0040 ha
stanowiące teren zabudowany 

śmietnikami o łącznej pow. 0,0108 ha,

5.  1917/124 o pow. 0,0068 ha
1917/224 o pow. 0,1338 ha
stanowiące teren placu zabaw o 

łącznej pow. 0,1406 ha,

6.  1917/178 o pow. 0,0259 ha
1917/176 o pow. 0,0281 ha
1917/152 o pow. 0,0131 ha
1917/131 o pow. 0,0087 ha
1917/133 o pow. 0,0246 ha
stanowiące teren zatok parkingo-

wych o łącznej pow. 0,1004 ha,

7.  1917/180 o pow. 0,0084 ha
1917/184 o pow. 0,0149 ha
1917/185 o pow. 0,0023 ha
1917/187 o pow. 0,0125 ha
1917/189 o pow. 0,0046 ha
1917/190 o pow. 0,0001 ha
1917/177 o pow. 0,0021 ha
1917/148 o pow. 0,0021 ha
1917/164 o pow. 0,0009 ha
1917/142 o pow. 0,0063 ha
1917/132 o pow. 0,0048 ha
1917/119 o pow. 0,0045 ha
1917/122 o pow. 0,0003 ha
1917/112 o pow. 0,0008 ha

stanowiące tereny zajęte pod chodniki 
0,0646 ha,

BIULETYN INFORMACYJNY
BURMISTRZA I RADY MIASTA SZCZAWNICA

Październik 2005

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Szczawnica  in-

formuje, że na tablicach ogłoszeń w bu-
dynku Urzędu Miasta Szczawnica przy 
ul. Szalaya 103 w terminie od  23.09.2005 
do 07.10.2005 r. wywieszony został wy-
kaz nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta Szczawnica przeznaczonych do :

 
I .Sprzedaży w trybie bezprzetargo-

wym na rzecz najemców:
1. lokal mieszkalny nr 35 w bloku nr 2 

na oś.XX-lecia w Szczawnicy
2. lokal mieszkalny nr 2 w budynku 

przy ul. Jana Wiktora 7a w Szczaw-
nicy

II. Najmu w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego na okres 3lat działki 
ewid. zmod. nr 1220/12 o powierzchni 
111m2 położonej w Szczawnicy przy ul. 
Głównej zabudowanej kioskiem handlo-
wo usługowy o powierzchni 38 m2. 

III. Dzierżawy na okres 3 lat działki 
ewid. nr 239/2 o powierzchni 0.2703 ha 
z obrębu Jaworki. Przedłużenie na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy.

WYBORY 2005
W wyborach do Sejmu i Senatu RP, 

które odbyły się 25 września br. wzięło 
udział 2354 osoby ze Szczawnicy, co 
stanowi 40,16% uprawnionych. Oddano 
2231 głosów ważnych.

Najwięcej głosów ważnych otrzyma-
ły listy okręgowe i umieszczeni na nich 
kandydaci:

Lista nr 8 – Platforma Obywatelska 
RP – 744

Lista nr 6 – Prawo i Sprawiedliwość 
– 708

Lista nr 3 – Liga Polskich Rodzin 
– 238

Lista nr 7 – SLD – 172
Lista nr 15 – Samoobrona RP – 150
Pozostałe listy i kandydaci uzyskali 

poniżej 100 głosów.

W głosowaniu na kandydatów na 
senatorów najwięcej głosów otrzymali 
w Szczawnicy: Jan Hamerski (LPR) – 
1362, Franciszek Adamczyk (PO) – 578, 
Stanisław Kogut (PiS) – 576, Tadeusz 
Józef Nowak – 206. Pozostali uzyskali 
poniżej 200 głosów.
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Rada Miasta Szczawnica podczas podjęła uchwały:

Uchwała Nr  XXIX/182/2005
w sprawie  nabycia nieruchomości na rzecz Miasta 
Szczawnica.

§  1
Wyraża się zgodę na nabycie w drodze darowizny na rzecz 
Miasta Szczawnica działkę ewid. zmod. nr 1938/1 o po-
wierzchni 0.0055 ha, objętą kw.79083A z przeznaczeniem 
na poszerzenie  ulicy  Św. Krzyża.

§  2
Koszty umowy notarialnej poniesie miasto Szczawnica

§  3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Szczawnica

§   4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała  Nr XXIX/183/2005
w sprawie zgody na zaciągnięcie zobowiązań w zakresie 
wydatków bieżących przekraczających rok budżetowy.

§ 1
Wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie 
wydatków bieżących przekraczających rok budżetowy 
na pokrycie opłaty rocznej za użytkowanie przez Miasto 
Szczawnica w okresie do dnia 31.12.2034 r.gruntów Skarbu 
Państwa położonych w Szczawnicy o łącznej powierzchni 
0,1466 ha pokrytych wodami pod ujęcia wody „Pokrzywy” 
i „Sewerynówka” na potoku Sopotnickim.

§ 2
Zaciągnięte zobowiązanie zostanie pokryte z budżetu gmi-
ny w latach:
• 2005 w kwocie 1214,89 zł
• 2006 – 2034 w kwocie 2228,32 zł w każdym roku
plus należny podatek VAT, z zastrzeżeniem, że wysokość 
opłaty rocznej może ulec zmianie  w przypadku wydania 
stosownego rozporządzenia Rady Ministrów lub innego 
aktu normującego jej wysokość.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta 

§  4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr  XXIX/184/2005
w sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru  zajęć pedagoga szkolnego.  

§ 1
Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko pedagoga 
w szkole  lub  placówce oświatowo - wychowawczej,  usta-
la się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć  w wysoko-
ści  24 godzin.  

§ 2
Wykonanie uchwały powierza  się Burmistrzowi Miasta.

§ 3
Uchwała  wchodzi w życie  z  dniem  podjęcia z mocą  obo-
wiązującą  od  1 września 2005 roku.

Uchwała Nr  XXIX/185/2005
w sprawie: nadania „Medalu za zasługi dla miasta 
Szczawnicy im. Józefa Szalaya” dla Pani Anieli Krup-
czyńskiej.

§  1
Wyrażając uznanie za szczególne zasługi i wkład pra-
cy w rozwój społeczno – gospodarczy miasta Szczawni-
ca, na wniosek Burmistrza Miasta Szczawnica nadaje się 
Pani Anieli Krupczyńskiej „Medal za zasługi dla miasta 
Szczawnicy im. Józefa Szalaya” .

§  2
Medal zostanie wręczony podczas uroczystości jubileuszo-
wych 120 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczaw-
nicy.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr  XXIX/186/2005
w sprawie: nadania „Medalu za zasługi dla miasta 
Szczawnicy im. Józefa  Szalaya” dla Pana Karola 
Krupczyńskiego.

§  1
Wyrażając uznanie za szczególne zasługi i wkład pracy w 
rozwój społeczno – gospodarczy miasta Szczawnica, na 
wniosek Burmistrza Miasta Szczawnica nadaje się Panu 
Karolowi Krupczyńskiemu „Medal za zasługi dla miasta 
Szczawnicy im. Józefa Szalaya” .

§  2
Medal zostanie wręczony podczas uroczystości jubile-
uszowych 120 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Szczawnicy.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr  XXIX/187/2005
w sprawie: nadania „Medalu za zasługi dla miasta 
Szczawnicy im. Józefa Szalaya” dla Pana Stanisława 
Mastalskiego.

§  1
Wyrażając uznanie za szczególne zasługi i wkład pracy w 
rozwój społeczno – gospodarczy miasta Szczawnica, na 
wniosek Burmistrza Miasta Szczawnica nadaje się Panu 
Stanisławowi Mastalskiemu „Medal za zasługi dla mia-
sta Szczawnicy im. Józefa Szalaya”.

§  2
Medal zostanie wręczony podczas uroczystości jubile-
uszowych 120 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Szczawnicy.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr  XXIX/188/2005
w sprawie: nadania „Medalu za zasługi dla miasta 
Szczawnicy im. Józefa Szalaya” dla Pana Kazimierza 
Sowy.

§  1
Wyrażając uznanie za szczególne zasługi i wkład pracy 
w rozwój społeczno – gospodarczy miasta Szczawnica, 
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na wniosek Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady 
Miasta nadaje się Panu Kazimierzowi Sowie „Medal za 
zasługi dla miasta Szczawnicy im. Józefa Szalaya”.
 

§  2
Medal zostanie wręczony podczas uroczystości jubileuszo-
wych 75 – lecia Klubu Sportowego Pieniny w Szczawni-
cy.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXX/189/2005
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację za-
dania pt. „Poprawa bazy oświatowej w mieście Szczaw-
nica: rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 o salę gim-
nastyczną”.

§  1
Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania 
na realizację zadania pn. „Poprawa bazy oświatowej w 
mieście Szczawnica: rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 
1 o salę gimnastyczną” przekraczającego granicę wydat-
ków ustalonych w budżecie gminy na rok 2005.

§  2
Zaciągnięte zobowiązanie zostanie pokryte z budżetu 
gminy w latach
• 2005 w kwocie 200 000 złotych
• 2006 w kwocie 615 400 złotych

§  3
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§  4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXX/190/2005
w sprawie  weksla „In blanco”.

§ 1   
Wyraża zgodę na zawarcie przez Burmistrza Miasta umo-
wy na dofinansowanie przedsięwzięcia „Poprawa bazy 
oświatowej w Mieście Szczawnica: rozbudowa Szkoły 
Podstawowej Nr 1 o salę gimnastyczną” do kwoty 440,0 
tys. zł. (czterysta czterdzieści tysięcy zł) ze środków Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej i zabezpieczenia pra-
widłowego wydatkowania tych środków w formie weksla 
„In blanco” Miasta Szczawnica na zasadach określonych 
w tejże umowie i deklaracji do weksla.

§ 2
Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z docho-
dów budżetu miasta.

§ 3
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta i wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Uchwała Nr XXX/192/2005
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

§ 1
Wyraża się zgodę na  sprzedaż w  trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego z zasobu miasta Szczawnica następują-

ce niezabudowane nieruchomości :
1. działki ewid. nr  616/1, 616/2, 616/6, 616/8, 616/10, 
617/1, 617/2, 617/5, 618/1, 618/2,  618/5 z obrębu Szlach-
towa m. Szczawnica o powierzchni  1.2134  ha  objęte 
księgą wieczystą nr 67100, 103416.
2. działkę ewid. nr 621/4 z obrębu Szlachtowa m. 
Szczawnica o powierzchni 0.3298 ha 
objętą księgą wieczystą nr 67377 wraz z udziałem wy-
noszącym 1/3 w działkach ewid. nr 621/3, 620/26 o po-
wierzchni  0.0367 ha objętych księgą wieczystą nr 67377, 
103416 stanowiących drogę dojazdową.
3. działki ewid. nr 616/7, 616/9, 616/11, 621/2, 617/6, 
617/4, 620/25, 618/6, 618/4 z obrębu Szlachtowa m. 
Szczawnica o powierzchni 0.3000 ha objęte księgą wie-
czystą nr 67100, 103416 wraz z udziałem wynoszącym 
1/3 w działkach ewid. nr 621/3, 620/26 o powierzchni  
0.0367 ha objętych księgą wieczystą nr 67377, 103416 
stanowiących drogę dojazdową.
4. działki ewid. nr 333/1, 334/3 z obrębu Szlachtowa m. 
Szczawnica o powierzchni 0.3030 ha objęte księgą wie-
czystą nr 118707 i 67100.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXX/193/2005
w sprawie odwołania Sekretarza Miasta.

§ 1
Na wniosek Burmistrza Miasta Szczawnica odwołuje się 
Panią Stanisławę Szołtysek ze stanowiska Sekretarza Mia-
sta Szczawnicy z dniem 30 września 2005 roku.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXI/199/20005
Rady  Miasta  Szczawnica, z dnia 26 września 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 i 2 
do niniejszej uchwały. 

§ 2
1. Dochody budżetowe po zmianach  wynoszą:    
              12.979.717   zł
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą:     
                  13.312.224   zł     
3. Deficyt  budżetowy wynosi     
                  332.507 zł 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta.

§  4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ma-
łopolskiego.
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Dział Rozdz. Treść Zwiększenia Zmniejszenia

1 2 3 4 5

400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i 

wodę 
50.000

40002 Dostarczanie wody 50.000
Z tego: wydatki majątkowe 50.000

600 Transport i łączność 315.000
60016 Drogi publiczne gminne 182.000

Z tego: wydatki bieżące 42.000
Z tego: wydatki majątkowe 140.000

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 133.000
Z tego: wydatki majątkowe 133.000

 751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa

30.692

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 9.732
Z tego: wydatki bieżące 9.732

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 16.960
Z tego: wydatki bieżące 16.960

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz refe-

renda gminne, powiatowe i wojewódzkie
4.000

Z tego: wydatki bieżące 4.000
801 Oświata i wychowanie 3.486

80101 Szkoły Podstawowe 631
Z tego: wydatki bieżące 631

80195 Pozostała działalność 2.855
Z tego: wydatki bieżące 2.855

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90.000

90001 Gospodarka ściekowa o ochrona wód 90.000
Z tego: wydatki majątkowe 90.000

                    O G Ó Ł E M : 349.178 140.000

Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia

1 2 3 4
600 Transport i łączność 142.000

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

42.000

100.000

700 Gospodarka mieszkaniowa 37.000
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 37.000
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon-

troli i ochrony prawa oraz sądownictwa 26.692
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami 26.692

801 Oświata i wychowanie 3.486
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 
organami administracji rządowej

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin 

2.855

631
                                      O G Ó Ł E M : 209.178

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/199/2005      DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/199/2005     WYDATKI


