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STYCZEŃ 2008

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza I  publicz-
ny przetarg ustny nieograniczony na najem na okres  2 
lat  nieruchomości stanowiącej część działki ewid. zmod. 
nr 1151/2 
o powierzchni  460  m2 położonej w Szczawnicy przy ul. 
Parkowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
parkingowej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego 
przedmiotowej nieruchomości wynosi  12.000,00 zł  
brutto.
  
Wadium wynosi  1 200,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 15.01.2008r. o godzinie 
10.00 w budynku Urzędu Miasta Szczawnica ul. Szalaya 
103.

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie 
wadium , które należy wpłacić na konto Urzędu Mia-
sta Szczawnica Bank Spółdzielczy w Krościenku 
Nr 22 8817 0000 2001 0000 0589 0106 do dnia 
27.11.2007 r. 

Dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości na-
leży okazać Komisji Przetargowej.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg 
zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu nierucho-
mości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od 
zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wynajmują-
cego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników 
zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od 
przetargu i prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn.
Z warunkami przetargu oraz projektem umowy i za-
sadami prowadzenia parkingu można zapoznać się w 
Referacie  Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 
Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska w 
Urzędzie Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 
15, tel.262222-03.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza I  publiczny 
przetarg ustny nieograniczony na najem  do 31.12.2008r.  
nieruchomości stanowiącej część działek ewid. nr 161 i 5/6 
o powierzchni  2140  m2 położonej w Szczawnicy przy ul. 
Jaworki obok Wąwozu Homole z przeznaczeniem na prowa-
dzenie działalności parkingowej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego przed-
miotowej nieruchomości wynosi  32.000,00 zł  brutto / 
trzydzieści dwa tysiące złotych / 
  
Przetarg odbędzie się w dniu 15.01.2008r. o godzinie 10.30 
w budynku Urzędu Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie wadium 
w kwocie 3 200,00 zł / słownie trzy tysiące dwieście złotych/, 
które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Szczawnica 
Bank Spółdzielczy w Krościenku Nr 22 8817 0000 2001 
0000 0589 0106 do dnia 11.01.2008 r. 
Dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości należy okazać 
Komisji Przetargowej, a w przypadku osoby prawnej dowód 
wpłaty wadium oraz stosowne dokumenty rejestracyjne.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg 
zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu nieruchomości, 
a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia 
umowy, wadium przepada na rzecz wynajmującego. Wadium 
wpłacone przez pozostałych uczestników  zostanie zwrócone 
niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od 
przetargu i prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn.
Ze szczegółowymi warunkami przetargu oraz projektem 
umowy i zasadami prowadzenia parkingu można zapoznać 
się w Referacie  Gospodarki Nieruchomościami i Plano-
wania Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska w 
Urzędzie Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 15, 
tel.262222-03.

Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, że 
na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Szczaw-
nica przy ul. Szalaya 103 w terminie od 20.12.2007 r. do 
10.01.2008 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowią-
cej własność Miasta Szczawnica przeznaczonych do :
1. Sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy 

lokalu mieszkalnego nr 15 w bloku nr 5 na os.XX-klecia 
w Szczawnicy,
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Uchwały z XVII sesji Rady Miasta Szczawnica, 
z dnia 21 grudnia 2007 roku 

Uchwała Nr XVII/92/07
w sprawie  wydzierżawienia działki ewid. zmod. nr 1220/13 
oraz części działki ewid. zmod. nr 1220/18.   

§ �
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umo-
wy  dzierżawy nieruchomości położonej w Szczawnicy  o 
powierzchni  0.0103 ha stanowiącej działkę ewidencyjną zmod. 
nr  1220/13 oraz część działki ewidencyjnej zmod. nr 1220/18, 
położonych w Szczawnicy przy ul. Głównej, zabudowanych 
kioskiem handlowym stanowiącym własność Dzierżawcy.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz  Państwa Ma-
riana i Antoniny Łabuda działki ewid. zmod. nr 1220/13 oraz 
części działki ewid. zmod. nr 1220/18  o powierzchni ogólnej 
0.0103 ha na  okres 3 lat celem  wykorzystywania dzierża-
wionej nieruchomości pod działalność handlową (handlem 
pamiątkami).

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVII/93/07
w sprawie  oddania w najem części działki ewid. zmod. nr  
869/26. 

§ �
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  
najmu nieruchomości położonej w Szczawnicy  o powierzchni  
0.0250 ha stanowiącej część działki ewidencyjnej nr  869/26, 
położonej w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej, stanowiącej 
część parkingu.

§ 2
 Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz  Wspólnoty 
Leśno Gruntowej z siedzibą w 34-460 Szczawnicy ul. Szalaya 
84 części działki ewidencyjnej zmod. nr  869/26  o powierzchni 
0.0250 ha na  okres 3 lat celem  wykorzystywania dzierżawionej 
nieruchomości na  prowadzenie parkingu.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVII/94/07
w sprawie  wydzierżawienia działki ewid. zmod. nr 
1220/23.    

§ �
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umo-
wy  dzierżawy nieruchomości położonej w Szczawnicy  o 
powierzchni  0.0117 ha stanowiącej działkę ewidencyjną zmod. 
nr  1220/23  w Szczawnicy przy ul. Głównej, zabudowaną 
kioskiem handlowym.

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

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVII/95/07
w sprawie uznania środków z tytułu opłat za zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych nie wykorzystanych 
w 2007 roku za środki nie wygasające z upływem roku 
budżetowego.

§ �
Z uwagi na nie wykorzystanie w 2007 roku środków prze-
znaczonych na realizację  Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2007 
ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2007 oraz termin dokonania każdego wy-
datku objętego wykazem w brzmieniu załącznika do niniejszej 
uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/95/07

WYKAZ wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 
2007 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych
Klasyfikacja budżetowa  Określenie rodzaju wydatku  Wydatki Termin 
Dział     Rozdział     Paragraf                                               w zł   realizacji
 851         85154          4300  Zakup usług pozostałych       2.800  30.03.2008
                                              - udział 5 dzieci z rodzin
                                              z problemem alkoholowym
                                              w obozie terapeutyczno – 
                                              szkoleniowym dla liderów
                                              grup samopomocowych

                                                                     Razem:          2.800

Uchwała Nr XVII/96/07
w sprawie wydatków nie wygasających z upływem roku 
budżetowego 2007. 

§ �
1. Ustala się, że nie wykorzystane w 2007 roku wydatki na 
realizację zadania  pn. „opracowanie kompletnej dokumentacji 
projektowej rozbudowy i modernizacji ujęć i stacji uzdatniania 
wody dla miasta Szczawnica z elementami ochrony środowi-
ska” nie wygasają z upływem 2007 roku.
2. Ostateczny termin dokonania wydatków o których mowa 
w ust.1 ustala się na dzień 30 września 2008 r.

§ 2                                                 
Ustala się plan finansowy wydatków o których mowa w § 1 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr  XVII/96/07
WYKAZ
wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2007
w  dziale Gospodarki  Komunalnej.

Klasyfikacja budżetowa Określenie rodzaju wydatku  Wydatki Termin
                                                                                               w zł    realizacji
Dział     Rozdział     Paragraf                                   
400         40002          6050                                          134.298,00        2008 r
                                                  Zakup usług projektowych pn.
                                                  „opracowanie kompletnej dokumentacji
                                                  projektowej rozbudowy i modernizacji                                                                      
                                                  ujęć i stacji uzdatniania wody dla miasta
                                                  Szczawnica  z elementami ochrony 
                                                  środowiska”        

                          Razem:        134.298,00
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Uchwała  Nr XVII/97/07
w sprawie   wydatków nie wygasających z upływem roku 
budżetowego 2007.

§ �
1. Ustala się , że nie wykorzystane w 2007 roku wydatki 
na zakup  umundurowania dla  Strażnika Miejskiego nie 
wygasają z upływem 2007 roku. 
2. Ostateczny termin dokonania wydatków o których mowa 
w ust. 1 ustala się na  dzień 31 marca 2008 r.

§ 2
Ustala się plan finansowy wydatków o których mowa w § 1 
zgodnie z załącznikiem    Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XVII/97/07
W Y K A Z Wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 
2007 w dziale  Straż Miejska

Klasyfikacja budżetowa  Określenie rodzaju wydatku  Wydatki Termin
Dział   Rozdział  Paragraf                                                     w zł  realizacji

754      75416      4210        Zakup umundurowania dla       2400,00     2008 r
                                             Strażnika Miejskiego

                                                            Razem:                     2400,00

Uchwała  Nr XVII/98/07
w sprawie wydatków nie wygasających z upływem roku 
budżetowego 2007.  

§ �
1. Ustala się, że nie wykorzystane w 2007 roku wydatki na  
udzielenie  Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej w 
realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powia-
towej nr K1636 Krościenko-Szczawnica (odcinek ul. Szalaya 
w Szczawnicy) wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od 
km ok.5+920 do km ok. 6+062 ,nie wygasają z upływem 2007 
roku.
2. Ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa 
w ust.1 ustala się na dzień 30 czerwca 2008 r.

§ 2
Ustala się plan finansowy wydatków o których mowa w § 1 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały    Nr XVII/98/07

WYKAZ
wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2007
w Dziale Gospodarka Komunalna

Klasyfikacja budżetowa  Określenie rodzaju wydatku  Wydatki Termin
Dział     Rozdział     Paragraf                                               w zł   realizacji               

 600         60014          6620                                                 39.500    30.06.08
                                                Udzielenie pomocy Finansowej        
                                                Powiatowi Nowotarskiemu na 
                                                przebudowę częściową nawierzchni     
                                                ul. Szalaya w Szczawnicy      

            Razem:                 39.500

                                             
Uchwała Nr XVII/99/07

w sprawie  zmian w uchwale nr III/16/2006 z dnia 19 grudnia 
2006 roku w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki, 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdzia-
łania Narkomanii na rok 2007.

§ �
Zmienia się uchwałę Rady Miasta Szczawnica nr III/16/2006 
z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie Miejskiego Programu 
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii w ten sposób, że załącznik nr 
2 do tej uchwały – Preliminarz kosztów realizacji Miejskiego 
Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 otrzymuje 
brzmienie jak załącznik do uchwały niniejszej.

§ 2
 Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§  3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Szczawnica.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XVII/99/07
Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/16/2006

 
PRELIMINARZ KOSZTÓW REALIZACJI
MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI, ROZ-
WIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W  2007 R.
Dział  756   rozdz. 75618
Par. 0480 -  wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych   195 990   
dział 851 rozdz. 85153   ZWALCZANIE NARKOMANII
dział 851    rozdz. 85154  PRZECIWDZIAŁANIE ALKO-
HOLIZMOWI

Paragraf Wydatek Kwota

4170

wynagrodzenia bezosobowe
/ świadczenia z tyt. umowy zlecenia: dyżury w Punkcie Konsultacyjnym, prowadzenie pozalekcyj-
nych zajęć sportowych oraz zajęć w Świetlicach Profilaktycznych, realizacja programów profilak-

tycznych, zajęć psychoedukacyjnych, warsztaty dla liderów środowiskowych/

20 800

4210
zakup materiałów i wyposażenia 

/publikacje, materiały do realizacji programów profilaktycznych, sprzęt sportowy/
  13 590                   

4300 
zakup usług pozostałych

/ dyżury w Punkcie Konsultacyjnym, warsztaty dla liderów młodzieżowych, szkolenia/
13.400

Razem:                    47 790
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Paragraf Wydatek Kwota

4010
wynagrodzenie osobowe pracowników

/ wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza ds. RPA/
18 250

4040 dodatkowe wynagrodzenia 1 500

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 3 410

4120 składki na Fundusz Pracy 490

4170

wynagrodzenia bezosobowe
/ świadczenia z tyt. umowy zlecenia: dyżury w Punkcie Konsultacyjnym, prowadzenie pozalekcyj-
nych zajęć sportowych oraz zajęć w Świetlicach Profilaktycznych, realizacja programów profilak-
tycznych, zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych, wynagrodzenia członków Miejskiej 

Komisji RPA/

41 200

4210
zakup materiałów i wyposażenia 

/publikacje, wyposażenie świetlic, materiały do realizacji programów profilaktycznych      i zajęć w 
świetlicach profilaktycznych oraz wyposażenie świetic, sprzęt sportowy, środki czystości,/

   41 630                   

4260 zakup energii       6 170

4300 
zakup usług pozostałych

/dyżury w Punkcie Konsultacyjnym, obóz terapeutyczny, szkolenia/
32 000

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet       1 150

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług sieci telefonii stacjonarnej    1 300

4410 podróże służbowe krajowe      500

4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 400

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200

Razem:                    148 200

Uchwała Nr XVII/100/07
w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/70/07 Rady Miasta 
Szczawnica z dnia 26 września 2007 r.

§ �
Uchyla się uchwałę Rady Miasta Szczawnica z dnia 26 września 
2007 r. Nr XIV/70/07 w sprawie emisji obligacji komunalnych 
oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 § 2
Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta Szczawnica

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłosze-
niu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

                                  Uchwała Nr XVII/101/07
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Szczawnica 
na rok 2007 Nr  VII/35/2007 z dnia 22 marca 2007 r.

§ �
Dokonuje się zmian w treści zapisów Uchwały Budżetowej 
Miasta Szczawnica na rok  2007 Nr  VII/35/2007 z dnia 22 marca 
2007 roku w następujący sposób:
1. Dokonuje się zmian przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Plan przychodów i wydatków GFOŚ i GW po zmianach przed-
stawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

Uchwała Nr  XVII/102/07
sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007.

§  �
1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Miasta 
Szczawnica na rok 2007 o kwotę zł: 69.099 zgodnie z załączni-
kiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu Miasta 
Szczawnica na rok 2007 o kwotę zł: 1.392.253 zgodnie z za-
łącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. W wyniku zmian określonych w ust.1 i 2 zmniejszeniu o 
kwotę zł: 1.461.352 ulega deficyt budżetu. 

§  2
1. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Miasta pole-
gających na:
a) Zmniejszeniu przychodów pochodzących z obligacji ko-
munalnych o kwotę zł: 2.000.000
b) Zwiększeniu wolnych środków o kwotę zł: 200.000 tj. do 
kwoty zł: 900.000 
c) Zwiększeniu przychodów pochodzących z kredytu banko-
wego o kwotę zł: 338.648 
1. Przychody i rozchody budżetu miasta po zmianach przed-
stawia załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały. 
              § 3
Wprowadzony do uchwały Budżetu Miasta Szczawnica na rok 
2007 (Uchwałą Nr XII/59/07 z dnia 27 czerwca 2007 r. § 10 
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ust. 1 a) zapis otrzymuje brzmienie: 
„ 1 a. Ustala się roczny limit dla zobowiązań z tytułu kredytu 
bankowego zaciągnietego na sfinansowanie planowanego defi-
cytu budżetu do kwoty zł: 338.648”

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ �
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłosze-
niu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

Załącznik Nr 3 do Uchwały RM  
Nr XVII/102/07 z dnia 21.12.2007 r. 

PRZYCHODY I ROZCHODY 
BUDŻETU MIASTA SZCZAWNICA NA ROK 2007

1. DOCHODY  OGÓŁEM:     17.194.911,88 zł 
2. WYDATKI   OGÓŁEM:     17.933.559,88 zł
3. Różnica  (1-2) - deficyt:             738.648  zł
4. Przychody budżetu:               1.238.648 zł
z tego: 
• kredyt bankowy               338.648 zł
• wolne środki – jako nadwyżka środków pieniężnych na ra-
chunku bieżącym budżetu j.s.t. w tym wynikające z rozliczeń 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych    900.000 zł  
5. Rozchody budżetu:                      500.000 zł   
z tego:
- wykup obligacji komunalnych          500.000 zł   

Uchwała Nr XVII/103/07
w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę.

§ �
Zatwierdza się na okres jednego roku tj. od 01.01.2008 
– 31.12.2008 następujące taryfy opłat dotyczące zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Szczawnica: 
1. Opłata za 1 m3 pobranej wody – 3,27 zł + VAT
2. Opłata stała miesięczna za wodomierz:
 a) o średnicy 15 do 20 mm –   4,20 zł + VAT 
 b) o średnicy 25 do 40 mm –   8,40 zł + VAT
 c) o średnicy 50 do 80 mm – 20,56 zł + VAT
na wniosek i według kalkulacji sporządzonej przez Miejski 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy, stanowiącej 
załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3 
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy ogłosi 
taryfę w lokalnej prasie w terminie 7 dni licząc od dnia jej za-
twierdzenia przez Radę Miasta.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                               

Uchwała Nr XVII/104/07
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narko-
manii na rok 2008

§� 
Przyjmuje się Miejski Program Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2008 o treści jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Akceptuje się preliminarz kosztów realizacji Miejskiego Progra-
mu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii w 2008 roku o treści jak załącznik 
Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do  uchwały Nr XVII/104/07

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI, ROZWIĄZY-
WANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZE-
CIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2008

Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Miejski Program Profilaktyki, Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii / dalej 
Miejski Program PRPAiPN /stanowi spis działań podejmowa-
nych w celu wykonania zadań własnych gminy określonych 
w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie z dnia 
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, które będą 
realizowane w 2008 roku. Cele działań określone w Programie 
są celami długofalowymi, przeznaczonymi do realizacji w ciągu 
najbliższych lat.
2. Realizatorzy Miejskiego Programu Profilaktyki, 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdzia-
łania Narkomanii:
1/  Burmistrz Miasta Szczawnica działający w zakresie :
- przygotowanie projektu  Miejskiego Programu Profilaktyki, 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii oraz preliminarza na jego wykonanie,
- przedstawienie Radzie Miasta sprawozdania z realizacji 
Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
- koordynacji działań poszczególnych podmiotów realizujących 
zadania określone w Miejskim Programie PRPAiPN,
- tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwościowej,
- współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w sfe-
rze profilaktyki,        rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii,
- prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów prawa dotyczą-
cych sprzedaży       i podawania napojów alkoholowych  oraz 
reklamy napojów alkoholowych.

2/   Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
działająca w zakresie: 
- inicjowania i koordynowania polityki miasta wobec problemów 
alkoholowych,
- współpracy z pracownikiem merytorycznym Urzędu Miasta 
ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom przy konstru-
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owaniu Miejskiego Programu PRPAi PN,
- podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o za-
stosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku 
poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
- opiniowania wniosków podmiotów gospodarczych wystę-
pujących o wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie 
napojów alkoholowych pod względem zgodności z uchwałami 
Rady Miasta,
- prowadzenia kontroli przestrzegania warunków sprzedaży 
napojów alkoholowych.
 4/   Inne podmioty, którym zlecane są zadania Miejskiego Pro-
gramu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii.

3.  Źródłem finansowania zadań Miejskiego Programu 
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii są środki finansowe budżetu 
miasta pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych.

4. Mając na względzie wypełnienie obowiązków usta-
wowych dotyczących ograniczania dostępności alkoholu utrzy-
muje się limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych za-
wierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem 
piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  i 
w miejscu sprzedaży oraz zasady usytuowania miejsc sprzeda-
ży ,podawania i spożywania napojów alkoholowych określony 
w odrębnych uchwałach  Rady Miasta.

Rozdział II
Podstawowe cele i metody działań
1.  Zmniejszenie ilości alkoholu i narkotyków spożywanych 
przez młodzież
• prowadzenie w szkołach nowoczesnych programów profilak-
tycznych oraz  metod uczenia postaw i  umiejętności służących 
zdrowemu i trzeźwemu życiu,
• realizowanie w gimnazjum procedury interwencji profilak-
tycznej wobec uczniów eksperymentujacych z substancjami 
psychoaktywnymi,
• edukacja rodziców i wychowawców w zakresie pomagania 
młodzieży w utrzymywaniu abstynencji od alkoholu, narkoty-
ków i nikotyny,
• inicjowanie tworzenia się grup liderów młodzieżowych pro-
mujących zdrowy styl życia oraz wspieranie działań podejmo-
wanych przez nie,
• systematyczne monitorowanie zjawiska używania środków 
psychoaktywnych przez młodzież,
• ograniczanie możliwości zakupu i spożycia alkoholu przez 
niepełnoletnich,
• tworzenie warunków umożliwiających zdrowe i bezpieczne 
spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

2. Zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnienia oraz 
rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem 
alkoholu i używania narkotyków

• wspieranie udziału lekarzy i pielęgniarek podstawowej 
opieki zdrowotnej w szkoleniach w zakresie stosowania 

metod wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji wobec osób 
nadużywających alkohol, narkotyki
• edukacja społeczna na temat sytuacji i czynników ryzyka 
oraz sposobów  zapobiegania zagrożeniom alkoholowym i 
narkotykowym.

3.   Zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej 
osób uzależnionych
• zwiększanie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeu-
tycznych,
• zwiększanie dostępności informacji o miejscach pomocy tera-
peutycznej dla osób uzależnionych,
• wspieranie tworzenia i działalności środowisk wzajemnej 
pomocy,
• podejmowanie przez Miejską Komisję Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych rozmów motywujących oraz czynności 
zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uza-
leżnionych obowiązku podjęcia leczenia odwykowego.

4. Zmniejszanie ilości i dolegliwości alkoholowych zabu-
rzeń życia rodzinnego (przemocy i zaniedbań)
• zwiększanie dostępności i skuteczności zorganizowanych 
form pomocy psychologicznej i prawnej dla członków rodzin 
dotkniętych problemem alkoholowym i narkomanią m.in. przez 
dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym, organizację 
pomocy socjoterapeutycznej dla dzieci, wspieranie działalności 
grup samopomocowych,
• szkolenie pracowników OPS oraz innych grup zawodowych 
stykających się z problemem przemocy domowej w celu stwo-
rzenia lokalnego systemu pomocy ofiarom przemocy.

5. Zmniejszanie udziału nietrzeźwości wśród przyczyn 
naruszania prawa i porządku publicznego

• kontrola przestrzegania przepisów zabraniających sprzedaży 
napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym,
• kontrola przestrzegania porządku publicznego w miejscach 
publicznych, a szczególnie w czasie imprez masowych.

6.   Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku 
alkoholowym
• prowadzenie systematycznych kontroli w punktach sprzedaży 
alkoholu,
• organizacja szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholo-
wych.

7.   Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilak-
tyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciw-
działania narkomanii

• udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych,
• budowanie akceptacji społecznej dla niezbędnych decyzji, 
które częściowo ograniczają dostępność i zmniejszają swobodę 
konsumpcji alkoholu i narkotyków
• współpraca z lokalnymi mediami w zakresie edukacji dotyczą-
cej profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
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Sposób realizacji Koszt 
w zł

1. Realizacja programów profilaktycznych (zakup materiałów do realizacji; szkolenie realiza-
torów):
a/ „Sobą być dobrze żyć” – klasy I gimnazjum,   

         
2. Działalność świetlic profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – prowadzenie zajęć profilak-

tycznych, opiekuńczo – wychowawczych, kół zainteresowań; współpraca ze szkołami; 
zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, środków czystości, media
a/ Świetlica „JAWORKI”,                                                       
b/ Świetlica „SZLACHTOWA”, 

      c/ Świetlica „POŁONINY”.

3. Zatrudnienie koordynatora świetlic

  4. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych i psychokorekcyjnych dla 
dzieci i młodzieży oraz warsztatów dla młodzieżowych liderów środowiskowych.    

 
  5.   Dofinansowanie pozalekcyjnych  zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży.

6.  Dofinansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki, socjoterapii, rozwiązywania  problemów 
alkoholowych i przemocy w rodzinie dla wychowawców świetlic profilaktycznych, na-
uczycieli, pracownika merytorycznego ds. profilaktyki i uzaleznień, członków Komisji 
RPA, lekarzy POZ oraz innych grup zawodowych związanych z pomaganiem; delegacje. 

7. Szkolenia dla rodziców uczniów placówek oświatowych z zakresu zapobiegania używaniu 
narkotyków i alkoholu przez dzieci. 

8. Zakup literatury dotyczącej problematyki profilaktycznej dla potrzeb Komisji RPA, Punktu 
Konsultacyjnego oraz szkół.

      600

      

   71.300

   22.000
   22.000
   23.000   

     4.300
    
    
      4.600

      
   54.400
    
    2.000
     
     
     

      1.000
     
     
       600

Rozdział III
Zadania Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

I.   Prowadzenie profilaktycznej   działalności  edukacyjno – informacyjnej 

II.   Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i re-
habilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narko-
tyków
 

Sposób realizacji Koszt 
w zł

1.  Kontynuacja dyżurów informacyjno – terapeutycznych w Punkcie Konsultacyjnym dla osób 
uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 
- zatrudnienie terapeuty, 
- media, sprzątanie, 

   
      

               6.240
               2.780
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 III. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy 
alkoholowe pomocy psychospołecznej, a w szczególności 
ochrony przed przemocą     w rodzinie
 

Sposób realizacji
Koszt 
W zł

 

1.	 	 Dyżury	 psychologa	 i	 prawnika	 w	 Punkcie	 Konsultacyjnym	 –	 pomoc	 w	 zakresie	 przemocy	 w	
rodzinie	oraz	problemów	wychowawczych.

2.	 	Udział	20	dzieci	z	rodzin	z	problemem	alkoholowym	w	obozie	terapeutycznym.

3.	 	Udostępnienie	grupie	Al.-ateen	lokalu	na	spotkania.

4.	 	 Podejmowanie	 stosownych	 działań	 zmierzających	 do	 orzeczenia	 wobec	 osób	 uzależnionych	
obowiązku	poddania	się	leczeniu	odwykowemu.

5.	 	Współpraca	z	Ośrodkiem	Pomocy	Społecznej	oraz	Policją	w	zakresie	pomocy	rodzinom,	w	których	
występują	problemy	związane	z	przemocą								i	uzależnieniem	od	alkoholu.

         600
         

    15.000

-   

         200

-     

IV.  Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami 

alkoholowymi

Sposób realizacji Koszt 
w zł 

1.		Prowadzenie	przez	pracowników	Urzędu	Miasta,	członków	Miejskiej	Komisji	RPA	przy	współpracy	
z	 Policją	 i	 Strażą	 Graniczną	 kontroli	 punktów	 sprzedaży	 napojów	 alkoholowych	 w	 zakresie	
przestrzegania	przepisów	ustawy		o	wychowaniu	w	trzeźwości	i	przeciwdziałaniu	alkoholizmowi.		

         
									-

   V.  Zadania pozostałe 

Sposób realizacji Koszt 
w zł

1.	Koordynacja	 i	 nadzór	 nad	 realizacją	 zadań	 Miejskiego	 Programu	 Profilaktyki	 i	 Rozwiązywania	
Problemów	Alkoholowych	przez	pracownika	merytorycznego	Urzędu	Miasta.
-		wynagrodzenie	pracownika	merytorycznego	wraz	z	pochodnymi	½	etatu

2.	Działania	podejmowane	przez	Miejską	Komisję	RPA	wynikające		z	ustawy	o	wychowaniu	w	trzeźwości	
i	przeciwdziałaniu	alkoholizmowi	oraz	Miejskiego	Programu	PiRPA	(wynagrodzenie	członków).	

3.	Współpraca	z	organizacjami,	instytucjami	prowadzącymi	działania	mające	na	celu	profilaktykę	oraz	
przeciwdziałanie	uzależnieniu	od	alkoholu	i	narkotyków	oraz	przemocy	domowej.

18.180
  

  2.500

-

 

Rozdział IV

Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych

1. Członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych przysługuje  wynagrodzenie za udział w posie-
dzeniu w wysokości 2,5 krotność diety służbowej ustalanej 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo-

łecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz 
warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi 
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce 
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej  na obszarze kraju 
(Dz.U. z 2002r. .Nr 236 poz. 1990)z póżn.zmianami. 

2. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu przysługuje za 
posiedzenie odbyte poza godzinami pracy.
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3. Przez posiedzenie rozumie się również udział członków 
Komisji w kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholo-
wych, rozmowach z osobami uzależnionymi oraz członkami 
ich rodzin oraz innych pracach wynikających z Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych.

4. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu ustalane i wypła-
cane będzie w oparciu o dokumentację pracy Komisji.

5. Wysokość wynagrodzenia członków Komisji podlega 
automatycznej zmianie każdorazowo przy zmianie stawki diety 
służbowej, bez konieczności zmiany niniejszego programu.
                                                                                         

                   Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/104/07
   
PRELIMINARZ KOSZTÓW REALIZACJI MIEJSKIE-
GO PROGRAMU PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWA-
NIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIW-
DZIAŁANIA NARKOMANII W  2008 ROKU

Dział  756   rozdz. 75618
Par. 0480 -  wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych           180 000   
dział 851  rozdz. 85153   ZWALCZANIE NARKOMANII

dział 851    rozdz. 85154  PRZECIWDZIAŁANIE ALKO-
HOLIZMOWI

Uchwała Nr XVII/105/07
w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę 
Szczawnica oraz zwrotu wydatków poniesionych na po-
krycie kosztów pogrzebu. 

§ �
1. Gmina sprawia pogrzeb osobom:
1) samotnym zamieszkałych  na terenie Gminy Szczawnica;
2) bezdomnym i o nie ustalonej tożsamości, zmarłym na terenie 
Gminy;
3) będącym członkami rodziny, której dochody nie przekraczają 
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o 
pomocy społecznej przy jednoczesnym braku uprawnień do 
zasiłku pogrzebowego 
2. Pogrzeb powinien być dokonany zgodnie z wyznaniem 
zmarłego, a w przypadku braku danych o wyznaniu zmarłego 
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Paragraf Wydatek Kwota

4170 wynagrodzenia bezosobowe
/ świadczenia z tyt. umowy zlecenia: dyżury w Punkcie Konsultacyjnym, prowadzenie pozalekcyj-
nych zajęć sportowych oraz zajęć w Świetlicach Profilaktycznych, realizacja programów profilak-
tycznych, zajęć psychoedukacyjnych, warsztaty dla liderów środowiskowych/

3 000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 
/publikacje, materiały do realizacji programów profilaktycznych, sprzęt sportowy/

   13 500                   

4300 zakup usług pozostałych
/ dyżury w Punkcie Konsultacyjnym, warsztaty dla liderów młodzieżowych, szkolenia/

20 900

Paragraf Wydatek Kwota

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników
/ wynagrodzenie pracownika merytorycznego na 1/2 etatu/

14 120

4040 dodatkowe wynagrodzenia 1 080
4110 składki na ubezpieczenie społeczne 2 600
4120 składki na Fundusz Pracy 380
4170 wynagrodzenia bezosobowe

/ świadczenia z tyt. umowy zlecenia: dyżury w Punkcie Konsultacyjnym, prowadzenie pozalekcyj-
nych zajęć sportowych oraz zajęć w Świetlicach Profilaktycznych, realizacja programów profilak-
tycznych, zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych, wynagrodzenia członków Miejskiej 
Komisji RPA/

70 050

4210 zakup materiałów i wyposażenia 
/publikacje, wyposażenie świetlic, materiały do realizacji programów profilaktycznych      i zajęć w 
świetlicach profilaktycznych oraz wyposażenie świetic, sprzęt sportowy, środki czystości,/

   16 510                   

4260 zakup energii       5 060
4300 zakup usług pozostałych

/dyżury w Punkcie Konsultacyjnym, obóz terapeutyczny, szkolenia/
30 600

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet       1 000

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług sieci telefonii stacjonarnej     900
4410 podróże służbowe krajowe      300
4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  -
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  -

Razem:                    142 600
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§ 2
1. Zakres usług pogrzebowych obejmuje wszystkie podsta-
wowe czynności, które w danym przypadku są niezbędne do 
sprawienia pochówku, a w szczególności:
1) zakup trumny , tabliczki, krzyża
2) zakup niezbędnego ubrania-w razie potrzeby,
3) korzystanie z chłodni lub prosektorium;
4) przygotowanie zwłok;
5) przewóz zwłok;
6) przygotowanie grobu;
7) obsługa przy pochówku, 
2. Gmina może zlecić sprawienie pogrzebu Zakładowi Po-
grzebowemu, po wcześniejszym uzgodnieniu przez Kierownika 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej niezbędnych czynności 
oraz kosztów z tym związanych.

§ 3
1.  Gmina dokonuje zapłaty za sprawienie  pogrzebu na pod-
stawie:
1) wniosku i rachunków przedstawionych przez osoby, które 
dokonały pochówku,
2) rachunku wystawionego przez Zakład Pogrzebowy, 
  - do kwoty nie wyższej niż kwota wypłacana przez ZUS z tytułu 
zasiłku pogrzebowego.
2.   Źródłem pokrycia kosztów pogrzebu zgodnie z ww. uchwałą 
są dochody własne Miasta Szczawnica na dany rok budżeto-
wy.

§ 4
Poniesiony przez gminę koszt pogrzebu  podlega zwrotowi  w 
całości:
1) z zasiłku pogrzebowego, jeżeli przysługuje zasiłek z ubez-
pieczenia społecznego
2) z masy spadkowej.

§ �
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczaw-
nica.

§ 6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Małopolskiego  i wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia.

Uchwały Rady Miasta Szczawnicy z XVIII sesji, 
w dniu 28 grudnia 2007r.:                                               

Uchwała Nr XVIII/106/07
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007.

§ �
Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczawnica na rok 
2007 w zakresie dochodów i  wydatków budżetowych zgodnie 
z załącznikami Nr 1 i 2 

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłosze-
niu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

(załączniki do wglądu w BIP)

Uchwała Budżetowa Miasta Szczawnica na rok 2008
Nr  XVIII/107/07

§  1
1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 15.814.845 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 20.812.128 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 2. 
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany 
deficyt budżetowy w kwocie 4.997.283 zł, który zostanie pokryty 

przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych 
oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu -  zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł: 5.497.283  oraz 
rozchody budżetu w kwocie zł: 500.000 – zgodnie z załączni-
kiem Nr 3.

§  2
Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją za-
dań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
miastu ustawami, jak załącznik Nr 4.

§  3
Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na 
realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5 

§  4
Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości 7.484.000 
zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§  5
Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:
1) dla instytucji kultury na łączną kwotę 402.470 zł, zgodnie z 
załącznikiem Nr 7.
2) dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicz-
nych przedszkoli - na łączną 
     kwotę 495.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
3) dla innych j.s.t. na pomoc finansową w kwocie 425.000 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 8 

§  6
Tworzy się:
1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w 
kwocie: 195.000  zł
2) rezerwę celową budżetu na dofinansowanie zadań zleconych 
organizacjom pożytku publicznego na kwotę  25.000 zł
3) rezerwę celową na zabezpieczenie potencjalnej spłaty udzie-
lonego kredytu poręczenia dla Podhalańskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego w kwocie: 73.925 zł
4) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie zł: 5.000

§  7
Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych 
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§  8
Ustala się Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki    Wodnej - zgodnie z za-
łącznikiem Nr 10.

§  9
Przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Miasta Szczawnica na lata 
2008 – 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 11 a i b 

§  10
1. Ustala się roczny limit dla:
a) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 
(obligacji komunalnych) na sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetowego do kwoty zł: 4.997.283
b) zobowiązań na sfinansowanie wykupu uprzednio wy-
emitowanych obligacji komunalnych do kwoty zł: 500.000
c) zobowiązań z tytułu nowych kredytów lub pożyczek 
zaciągniętych  na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 
– do kwoty 300.000 zł

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego 
w trakcie roku niedoboru budżetowego do maksymalnej wyso-
kości 300.000  zł
b) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych 
środków budżetowych na  rachunkach w innym banku niż bank 
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prowadzący obsługę budżetu,
c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w grani-
cach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczegól-
ności: zmianę kwot wydatków zaplanowanych na dotacje, na 
koszty obsługi długu publicznego, na wynagrodzenia i pochodne 
oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe
d) zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących z 
tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009)  jest 
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin 
zapłaty upływa w 2009 roku – na łączną kwotę 200.000 zł 
e) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych 
uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w 
zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji 
budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i 
pochodne oraz z wyłączeniem zmian wydatków majątkowych
3. Upoważnia się Kierowników Zakładów Budżetowych (Miej-
skiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Przedszkola Publicz-
nego) do dokonywania w planie finansowym zakładu budżeto-
wego innych zmian niż określonych w art. 24 ust. 10 ustawy z 
dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 
poz. 2104) pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia 
wpłat do budżetu oraz zwiększenia dotacji z budżetu. 

§  11
1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
2. Ustala się szczegółowość:
1) informacji z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze 
półrocze 2008 roku – co najmniej jak zakres szczegółowości 
budżetu w niniejszej uchwale
2) informacji o wykonaniu w I półroczu roku 2008 planu 
finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej co najmniej w szczegółowości odpowiada-
jącej planom przyjętym przez kierowników z wyodrębnieniem 
stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań 
wymagalnych).

§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązują-
cą od dnia 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta. 

(załączniki do wglądu w BIP)

Uchwała Nr XVIII/108/07
zmieniająca Uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Ekono-
miczno Administracyjnego   Oświaty w Szczawnicy.

§ � 
1. Zmienia się Uchwałę Nr X/52/07 Rady Miasta Szczaw-
nica z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie utworzenia Zespołu 
Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty w ten sposób, że 
§ 3 ust. 1 załącznika do tej uchwały otrzymuje brzmienie: „§3 
ust. 1. Siedzibą Zespołu jest Szczawnica. Adres: ul. Główna 12, 
34-460 Szczawnica”
2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu  w  Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Małopolskiego i  wchodzi w życie  14 dni od daty 
ogłoszenia.

Uchwała Nr XVIII/109/07
w sprawie uchwalenia „Regulaminu wynagradzania nauczy-
cieli, ustalania wysokości oraz warunków przyznawania 
nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, 
za warunki pracy,  wysługę lat  oraz niektórych innych                    
składników wynagrodzenia”.

§ �
Uchwala się „Regulamin wynagradzania nauczycieli, ustala-
nia wysokości  oraz warunków przyznawania nauczycielom  
dodatków  motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,  
wysługę lat oraz niektórych  innych składników wynagrodzenia 
nauczycieli” stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta 
Szczawnica

§ 3
Traci moc: Uchwała Rady Miasta  Nr XLV/274/2006 z dnia 
19 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
wynagradzania nauczycieli, ustalania wysokości oraz warun-
ków przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy,  wysługę lat  oraz niektórych 
innych składników wynagrodzenia”.

§ 4
Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Małopolskiego  i wchodzi w życie 14 dni od daty 
ogłoszenia z mocą obowiązującą od  01 stycznia 2008 r.

Uchwała Nr XVIII/110/07
w sprawie  limitu punktów sprzedaży napojów zawierających 
powyżej 4,5%  alkoholu  (z wyjątkiem piwa) dla miasta 
Szczawnica.

§ �
Ustala się dla  miasta Szczawnica limit punktów sprzedaży 
napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem 
piwa):
1) 25 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przezna-
czonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
2) 45 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przezna-
czonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2 
Traci moc uchwała Nr XII/72/2004 z dnia 29 stycznia 2004 
roku w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawiera-
jących powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) dla miasta 
Szczawnica.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopol-
skiego.

Uchwała Nr XVIII/111/07
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta.

§  �
Ustala się dla Burmistrza Miasta Szczawnica Pana Grzegorza 
Niezgody miesięczne wynagrodzenie w wysokości :
- wynagrodzenie zasadnicze : 4.400,00 zł
- dodatek funkcyjny:  1.200,00 zł
- dodatek stażowy 9 % wynagrodzenia zasadniczego: 
        396,00 zł
- dodatek specjalny w wysokości 25 % wynagrodzenia      
zasadniczego i dodatku funkcyjnego: 1.400,00 zł
Łączne wynagrodzenie brutto:  7.396,00 zł 

§  2
Traci moc Uchwała Nr II/4/06 Rady  Miasta  Szczawnica, z 
dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza 
Miasta.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowią-
zującą od 1 stycznia 2008 roku.      
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Informacja do uchwał Rady Miasta podjętych na XVII 
sesji w dniu  21 grudnia 2007 roku:

Uchwała Nr XVII/92/07 w sprawie wydzierżawienia 
działki ewid. zmod. nr 1220/13 oraz części działki ewid. 
zmod. nr 1220/18. 

Uchwała Nr XVII/93/07 w sprawie oddania w najem 
części działki ewid. zmod. nr 869/26. 

Uchwała Nr XVII/94/07 w sprawie wydzierżawienia 
działki ewid. zmod. nr 1220/23. 

Konieczność podjęcia uchwał wynika z nowelizacji usta-
wy o gospodarce nieruchomościami, dokonanej ustawą z 24 
sierpnia 2004 roku. Ustawa ta stanowi, że zawarcie kolejnej 
umowy po umowie zawartej na okres do 3 lat (jak w tym 
przypadku), na dzierżawę tej samej nieruchomości, wymaga 
uchwały Rady Miasta. Zawierane umowy dotyczą: 

Uchwała Nr XVII/92/07 działki przy placu targowym,
Uchwała Nr XVII/93/07 części parkingu przy ul. Skot-

nickiej, 
Uchwała Nr XVII/94/07 kiosku handlowego przy ul. 

Głównej – kwiaciarnia.

Uchwała Nr XVII/95/07 w sprawie uznania środków 
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alko-
holowych nie wykorzystanych w 2007 roku za środki nie 
wygasające z upływem roku budżetowego. 

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narko-
manii realizowanego w 2007 roku, w ostatnich dniach roku 
pięcioro dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym 
wyjechało  na obóz terapeutyczno – szkoleniowy dla liderów 
grup samopomocowych. 

Ze względu na to, że obóz zakończył się w pierwszych 
dniach 2008 roku i płatność nastąpi również w 2008 roku, 
pieniądze zaplanowane na ten cel w ramach Miejskiego 
Programu nie zostaną wykorzystane w roku 2007 (jak były 
planowane). Aby było możliwe ich „przeniesienie” na rok 
2008, wymagana była zgoda Rady Miasta, uznająca środki 
za nie wygasające z upływem roku budżetowego. 

Uchwała Nr XVII/96/07 w sprawie wydatków nie wy-
gasających z upływem roku budżetowego 2007. 

Podobnie jak w przypadku uchwały Nr XVII/95/07, Rada 
w drodze uchwały uznała za nie wygasające z upływem roku 
budżetowego 2007, środki zaplanowane na opracowanie 
dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji ujęć i 
stacji uzdatniania wody. 

Kwota 134.298 zł nie została wydatkowana w roku 2007, 
ponieważ płatność nastąpi w roku 2008.

Uchwała Nr XVII/97/07 w sprawie wydatków nie wy-
gasających z upływem roku budżetowego 2007. 

Kwota 39.500 zł, uznana Uchwałą za środki nie wygasają-
ce z upływem roku budżetowego 2007, stanowi część udziału 
miasta w zadaniu realizowanym przez Powiat Nowotarski na 
drodze powiatowej (ul. Szalaya).

Kwota ta zostanie wypłacona w roku 2008, po zakończe-
niu zadania.

Uchwała Nr XVII/98/07 w sprawie wydatków nie wy-
gasających z upływem roku budżetowego 2007. 

Kwota 2.400 zł, zaplanowana w budżecie 2007 roku na 

zakup umundurowania strażnika miejskiego nie została wyko-
rzystana i za zgodą Rady wyrażoną w Uchwale, przeniesiona 
jako środki nie wygasające w upływem roku budżetowego 
2007 na rok 2008.

Wydanie kwoty zgodnie z planem okazało się niemożliwe, 
ze względu na termin rozstrzygnięcia konkursu na stanowiska 
dwóch strażników miejskich. W konkursie, który odbył się 
w grudniu został wybrany jeden strażnik. Kolejny konkurs, 
wyłaniający drugiego pracownika Straży, odbędzie się na 
początku 2008 roku. Umundurowanie jest zamawiane na 
rozmiar, stąd złożenie zamówienia będzie możliwe dopiero 
po rozstrzygnięciu konkursu, a więc w 2008 roku. 

Uchwała Nr XVII/99/07 w sprawie  zmian w Uchwale 
Nr III/16/2006 z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie  
Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2007.  

Uchwała ma charakter porządkujący wydatki Programu, 
przed zamknięciem roku budżetowego. Zmiany polegają na 
korekcie kwot w poszczególnych paragrafach klasyfikacji 
budżetowej.

Uchwała Nr XVII/100/07 w sprawie uchylenia Uchwały 
Nr XIV/70/07 Rady Miasta Szczawnica z dnia 26 września 
2007 roku. 

Rada Miasta 26 września 2007 roku podjęła uchwałę 
dotyczącą emisji obligacji komunalnych.

Wydatki, na których pokrycie miały być emitowane ob-
ligacje nie doszły do skutku, dlatego nie było konieczności 
sięgania po ten sposób pozyskania środków, a Uchwała  Nr 
XIV/70/07 stała się nieaktualna. Dla spełnienia wymogów 
formalnych, uchylenie Uchwały Nr XIV/70/07 nastąpiło 
również w drodze uchwały Rady Miasta. 

 
Uchwała Nr XVII/101/07 w sprawie zmian w Uchwale 

Budżetowej na rok 2007  Nr VII/35/07 z dnia 22 marca 
2007 roku.  

Zmiany zostały dokonane w „Planie przychodów i wy-
datków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej na rok 2007”. Dotyczą one zmian klasyfikacji 
budżetowej wydatków poniesionych na nagrody w konkursie 
estetyzacji miasta, a także przesunięcia kwoty planowanej 
na  zakup pojemników na piasek, które zostaną zakupione 
ze zwiększonych środków w Funduszu.  

Uchwała Nr XVII/102/07 w sprawie zmian w budżecie 
miasta na rok 2007.  

Zmiany dokonane Uchwałą mają charakter porządkujący 
budżet i obejmują zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia 
dochodów i wydatków budżetowych w większości działów 
budżetu. 

Uchwała Nr XVII/103/07 w sprawie zatwierdzenia 
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowa-
dzaniu ścieków stanowi, że taryfy opłat za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę są ustalane na okres jednego roku. Spełniając 
obowiązek ustawowy, Dyrektor MZGK przedłożył wniosek o 
zatwierdzenie taryfy na rok 2008, proponując te same kwoty, 
które obowiązywały w roku 2007.

Rada w podjętej uchwale zatwierdziła wniosek Dyrektora, 
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w związku z czym, w roku 2008 będzie obowiązywać nie 
zmieniona kwota taryfy.

Należy nadmienić, że na rok 2008 nie została przewi-
dziana dopłata do każdego m3 wody, wynosząca dotąd 20 
gr + VAT.

Uchwała Nr XVII/104/07 w sprawie Miejskiego Pro-
gramu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008. 

Miejski Program Profilaktyki jest ustanawiany corocznie. 
Zawiera on wykaz realizatorów Programu oraz szczegółowy 
opis celów, zadań i metod związanych z nimi działań.  Pro-
gram na rok 2008, większą uwagę przykłada do profilaktyki 
polegającej na atrakcyjnym i efektywnym zagospodarowaniu 
wolnego czasu dzieci i młodzieży, ograniczając w ten sposób 
możliwość sięgania po alkohol. Zajęcia w ramach tego progra-
mu to właściwie zagospodarowany czas dzieci i młodzieży w 
sposób zgodny z ich oczekiwaniami i zainteresowaniami. W 
roku 2008 nadal będą funkcjonować świetlice profilaktyczne 
dla dzieci i młodzieży. 

Uchwała Nr XVII/105/07 w sprawie sposobu spra-
wiania pogrzebu przez Gminę Szczawnica oraz zwrotu 
wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu. 

Obowiązek sprawienia pogrzebu w ramach obowiąz-
kowych zadań własnych miasta realizowanych z zakresu 
pomocy społecznej, wynika z ustawy o pomocy społecznej. 
Uchwała ustala procedurę postępowania dla Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, w przypadku zaistnienia po-
trzeby zorganizowania pogrzebu przez miasto.

Informacja do uchwał Rady Miasta podjętych na 
XVIII sesji w dniu  28 grudnia 2007 roku:

Uchwała Nr XVIII/106/07 w sprawie zmian w budżecie 
miasta na rok 2007. 

Zmiany budżetowe przyjęte uchwałą to ostatnie zmiany 
porządkujące budżet roku 2007, bezpośrednio przed końcem 
roku budżetowego.

Uchwała Budżetowa Miasta Szczawnica na rok 2008 
Nr XVIII/107/07. 

Uchwała Budżetowa ustala pełny zakres planu dochodów 
i wydatków miasta w ciągu roku, stanowi podstawę działań 
i decyzji samorządu podejmowanych w poszczególnych 
dziedzinach. 

W Uchwale zostały zawarte propozycje zgłoszone przez 
Burmistrza oraz wnioski złożone przez Radę, w ramach prac 
nad projektem budżetu. Uchwała Budżetowa pozostaje w 
zgodności z ustaleniami wcześniej przyjętych przez Radę 
Planu Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu Inwesty-
cyjnego.

Odpowiednio wczesne przyjęcie budżetu, otwiera moż-
liwość jego realizacji  już od stycznia, co ma niebagatelne 
znaczenie zwłaszcza dla przygotowania zadań inwestycyjnych 
i terminu ich realizacji.  

Uchwała Nr XVIII/108/07 o zmianie Uchwały w spra-
wie utworzenia Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego 

Oświaty w Szczawnicy. 
W załączniku do Uchwały Nr X/52/07, podjętej w maju 

2007, jako siedziba Zespołu, został wskazany Urząd Miasta 
– ul. Szalaya 103. W listopadzie Zespół został przeniesiony 
do Szkoły Podstawowej Nr 1. Spowodowało to konieczność 
zmiany w uchwale o utworzeniu ZEAO, aktualizującej zapis 
dotyczący jego siedziby (ul. Główna 12). 

Uchwała Nr XVIII/109/07 w sprawie uchwalenia Re-
gulaminu wynagradzania nauczycieli, ustalania wysokości 
oraz warunków przyznawania nauczycielom dodatków 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę 
lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

Regulamin, co wynika z ustawy Karta Nauczyciela, jest 
corocznie przyjmowany przez Radę, po wcześniejszym skon-
sultowaniu ze związkami zawodowymi. 

Ustalenia regulaminu w większości wynikają z ustaw i 
rozporządzeń. 

Nowością jest wprowadzenie zapisów o dodatku mieszka-
niowym przysługującym ustawowo nauczycielom zatrudnio-
nym na terenie wsi, co ma związek ze zmianą statusu miasta 
na miasto i gminę od 1 stycznia 2008 roku. 

Uchwała Nr XVIII/110/07 w sprawie limitu punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) dla miasta Szczawni-
ca. 

Uchwała zwiększa limit punktów sprzedaży detalicznej 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży, w stosunku do limitu obowiązującego 
od 2004 roku. Limit wzrasta z 16 do 25 punktów. 

Komisja Rady, wnioskująca o zmianę uchwały z 2004 
roku, w motywacji wniosku wskazała na stałe wyczerpanie 
limitu 16 punktów, przez co kolejne wnioski składane przez 
podmioty były automatycznie załatwiane negatywnie. Zda-
niem Komisji, utrzymywanie limitu na dotychczasowym 
poziomie jest sztucznym ograniczeniem i jego zwiększenie 
nie spowoduje wzrostu spożycia alkoholu a faktyczną liczbę 
punktów sprzedaży alkoholu, jaka może funkcjonować na 
terenie miasta zweryfikuje rynek. Ponadto, zwiększenie limitu 
nie oznacza, że będzie on w pełni wykorzystany, ponieważ 
jego przyznawanie jest ograniczone przepisami prawa i nad-
zorowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

Równocześnie ze zwiększeniem limitu, należy zwiększyć 
nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, włącznie z 
odbieraniem koncesji w przypadku naruszenia przepisów. 
Dotyczy to zwłaszcza przypadków sprzedaży alkoholu nie-
letnim. 

Uchwała Nr XVIII/111/07 w sprawie wynagrodzenia 
Burmistrza Miasta. 

Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza jest kompetencją 
Rady Miasta. Uprzednio, Rada ustaliła wynagrodzenie 
Burmistrza w grudniu 2006 roku, z chwilą objęcia przez 
niego funkcji. Obecna uchwała, przyjęła 10%-wy wzrost 
wynagrodzenia brutto w stosunku do dotychczasowego. 
Uchwała jest wyrazem oceny pracy Burmistrza w ciągu roku 
działalności. 
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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 psychicz-

nym
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 , cierpli-

wość,
i) poczucie odpowiedzialności,
j) posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień ,
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 podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim 
zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszcze-
niem śladów i dowodów , do momentu przybycia właściwych 
służb , a także ustalanie , w miarę możliwości świadków 
zdarzenia ,

5.  Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności 
publicznej ,

6.  Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w 
ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicz-
nych,

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 okolicznościach 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 państwowymi , samorządowymi i 
organizacjami społecznymi ,

9.  Konwojowanie dokumentów , przedmiotów wartościo-
wych 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 wykształ-

cenie i kwalifikacje ,
5. kopie świadectw pracy ,
6. dowód osobisty ( kopia )

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopi-
skiem  „Konkurs na Strażnika Miejskiego”  w terminie do 
dnia 30.01.2008 r.

- osobiście w Urzędzie Miejskim w Szczawnicy ul. Szalaya 
103 , sekretariat pok.nr.10 ,

- lub pocztą na adres : Urząd Miasta Szczawnicy ul. Szalaya 
103 , 34-460 Szczawnica .

Oferty które wpłyną do urzędu po wyżej określonym termi-
nie, 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 osobo-
wych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do re-
alizacji 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 samorządo-
wych   (Dz.U. z 2001 . Nr 142, poz 1593 z późń.zm.).

VI. Informacje dodatkowe :

1. kandydaci zostaną listownie powiadomieni o terminie 
konkursu,

2. ofert odrzuconych urząd nie zwraca ,
3. więcej informacji na temat konkursu pod numerem tele-

fonu  ( 018 ) 262 22 03.

B U R M I S T R Z   MIASTA SZCZAWNICA 
OGŁASZA KONKURS  NA STANOWISKA PRACY  - STRAŻNIKA MIEJSKIEGO


