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BIULETYN INFORMACYJNY
BURMISTRZA I RADY MIASTA SZCZAWNICA

INFORMACJA

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us³ugach tu-
rystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 578 
z póŸn. zm.) oraz Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z 
dnia 13 czerwca 2001 r., w sprawie obiektów hotelarskich 
i innych obiektów, w których s¹ œwiadczone us³ugi hotelar-
skie (Dz. U. Nr 66 poz. 665 z póŸn. zm.), Urz¹d Miasta p 
r z y p o m i n a, ¿e osoby, które pragn¹ œwiadczyæ us³ugi 
hotelarskie u¿ywaj¹c nazwy rodzajowej prawnie chronionej 
/ hotel, motel, pensjonat, dom wycieczkowy, schronisko, 
schronisko m³odzie¿owe, kemping i pole biwakowe/ musz¹ 
uzyskaæ decyzjê administracyjn¹ okreœlaj¹c¹ rodzaj obiektu 
hotelarskiego oraz spe³niaæ wymagania wynikaj¹ce z innych 
przepisów szczegó³owych, w tym szczególnie sanitarnych 
i przeciwpo¿arowych.

Aby zaszeregowaæ obiekt do odpowiedniego rodzaju i 
kategorii obiektów hotelarskich nale¿y z³o¿yæ wniosek do 
Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego o kategoryzacjê 
obiektu wraz z wymaganymi za³¹cznikami, tj.:

a) decyzj¹ o pozwoleniu na budowê wraz z potwier-
dzonym zawiadomieniem odpowiedniego organu o 
przyst¹pieniu do u¿ytkowania obiektu lub decyzj¹ 
o pozwoleniu na u¿ytkowanie obiektu, lub decyzj¹ o 
zmianie sposobu u¿ytkowania obiektu, a w przypadku 
obiektów wybudowanych przed 1 kwietnia 1995 roku, 
które utraci³y wymagane dokumenty - opini¹ rzeczo-
znawcy budowlanego stwierdzaj¹c¹ bezpieczeñstwo 
u¿ytkowania obiektu 

b) opini¹ terenowej jednostki Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej

c) opini¹ w³aœciwego miejscowo powiatowego inspektora 
sanitarnego

d) dokumentami potwierdzaj¹cymi kwalifikacje zawodo-
we personelu

e) dowodem wniesienia op³aty za kategoryzacjê
Przed wydaniem decyzji o zaszeregowaniu do rodzaju oraz 
nadaniu kategorii obiekt podlega ocenie, co do spe³nienia 
wymagañ, co do wyposa¿enia, kwalifikacji personelu oraz 
zakresu œwiadczonych us³ug w tym us³ug gastronomicz-
nych a tak¿e przystosowania do potrzeb osób niepe³no-
sprawnych. 
Ochrona nazw rodzajowych wynika ponadto z Kodeksu Wy-
kroczeñ:, „Kto œwiadcz¹c us³ugi hotelarskie u¿ywa nazw 
rodzajowych lub okreœlenia kategorii obiektów hotelarskich 
bez decyzji lub niezgodnie z decyzj¹ podlega karze ograni-
czenia wolnoœci albo grzywny” (art.60 par.4 pkt.2)

W przypadku, kiedy przedsiêbiorca nie bêdzie wyko-
rzystywa³ nazwy prawnie chronionej jego obowi¹zki 
ograniczone s¹ wówczas do zg³oszenia obiektu w gminie 
prowadz¹cej ewidencjê turystyczn¹. 

Urz¹d Miasta w Szczawnicy informuje, ¿e wnioski o wpis 
do ewidencji producentów oraz wypisy z rejestru gruntów s¹ do 
pobrania w Referacie Infrastruktury Komunalnej, Inwestycji, 
Rolnictwa, Leœnictwa i Ochrony Œrodowiska w tut. urzêdzie 
pok. nr 15.

Wnioski nale¿y sk³adaæ do Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa Biura Powiatowego w Czarnym Dunajcu 
ul.Kamieniec Dolny 54, 34-470 Czarny Dunajec. 

O G £ O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica og³asza I ustny nieograni-
czony przetarg na sprzeda¿ zabudowanych budynkiem maga-
zynowym dzia³ek ewidencyjnych nr 1802/8,1802/11,1802/
13,1802/14,1802/16 o ³¹cznej powierzchni 0.1439 ha objêtych 
kw.67390 po³o¿onych w Szczawnicy przy ul. Szalaya.

W miejscowym planie ogólnym zagospodarowania prze-
strzennego miasta Szczawnica obowi¹zuj¹cym do 31.12.2003 
r. dzia³ki po³o¿one by³y w terenach przeznaczonych pod ³¹ki 
i pastwiska /symbol planu RZ/.

 
Cena wywo³awcza przedmiotowej nieruchomoœci wy-

nosi 53.000,00 z³, post¹pienie 530,00 z³, natomiast wadium 
10 % ceny wywo³awczej.

Ww. nieruchomoœæ jest wolna od obci¹¿eñ. Koszty sprze-
da¿y ponios¹ nabywcy. Cena p³atna jest jednorazowo, przed 
zawarciem umowy notarialnej.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 20 kwietnia 2004 r. o godzi-
nie 9.30 w budynku Urzêdu Miejskiego w Szczawnicy ul. 
Szalaya 103.

Wadium nale¿y wp³aciæ na konto Urzêdu Miasta Szczaw-
nica PKO BP  O/Szczawnica 

Nr 7410203466 0000960200043828 do dnia 16 kwietnia 
2004 r. Przed przyst¹pieniem do przetargu nale¿y okazaæ do-
wód wp³aty wadium oraz dowód to¿samoœci. 

Wadium wp³acone przez osobê, która wygra³a przetarg 
zaliczone zostanie na poczet ceny sprzeda¿y dzia³ki, a w 
przypadku uchylenia siê przez tê osobê od zawarcia umowy, 
wadium przepada na rzecz sprzedawcy. Wadium wp³acone 
przez pozosta³ych uczestników zwraca siê niezw³ocznie po 
zamkniêciu przetargu.

Bli¿sze informacje udzielane s¹ w Referacie Geodezji, 
Gospodarki Gruntami w Urzêdzie Miasta Szczawnica ul. 
Szalaya 103, pokój nr 12, tel.262222-03.

Sprzedaj¹cy zastrzega sobie prawo odst¹pienia od przetar-
gu i prawo uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyn.

Burmistrz Miasta Szczawnica
Roman  Trojnarski
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Uchwa³a Nr XIV/79/2004 
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 29 marca 2004 roku 

w sprawie: wniesienia aportów do spó³ki Podhalañskie 
Przedsiêbiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 f ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póŸn. 
zm.) i w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady Miasta Szczawnica Nr 
III/26/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przy-
st¹pienia Miasta do spó³ki kapita³owej oraz podpisaniem 
przez Komisjê Europejsk¹ oraz Rzeczpospolit¹ Polsk¹ 
Memorandum  Finansowego dla projektu „Ochrona wód 
powierzchniowych zlewni Górnego Dunajca i Zbiornika 
Czorsztyñskiego” Rada Miasta Szczawnica postanawia:

§  1
1.   Upowa¿niæ Burmistrza Miasta Szczawnica do z³o¿e-

nia oœwiadczenia woli o objêciu udzia³ów w spó³ce 
Podhalañskie Przedsiêbiorstwo Komunalne sp. z 
o.o. w zamian za wniesiony aport w postaci maj¹tku 
zwi¹zanego z œwiadczeniem us³ug zbiorowego od-
prowadzania œcieków i ich oczyszczania na zasadach 
okreœlonych niniejsz¹ uchwa³¹. 

2.   Aport, o którym mowa w ustêpie powy¿szym stanowi 
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y. 

3.   Wycena maj¹tku miasta zostanie przeprowadzona we-
d³ug wyceny ksiêgowej (lub rynkowej w szczególnym 
przypadku) na dzieñ 31 grudnia 2003 roku.

4.   Oœwiadczenie woli o objêciu udzia³ów zostanie z³o¿o-
ne do dnia 31 maja 2004 roku.

5.   Inwestycje zrealizowane przez miasto w okresie po 31 
grudnia 2003 roku równie¿ zostan¹ wniesione aportem 
do spó³ki Podhalañskie Przedsiêbiorstwo Komunalne 
sp. z o.o. w zamian za udzia³y w tej¿e spó³ce. Podstaw¹ 
okreœlenia wysokoœci aportu bêdzie wycena inwesty-
cji w dniu jej odbioru koñcowego dokonana wed³ug 
wartoœci ksiêgowej.

§  2
Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta.

§  3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia. 

Uchwa³a Nr XIV/80/2004
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 29 marca 2004 roku

w sprawie: uchwalenia zmiany i jednolitego tekstu Statu-
tu Podhalañskiego Zwi¹zku Gmin w Nowym Targu.

§  1
Uchwala siê jednolity tekst obejmuj¹cy zmiany Statutu Pod-
halañskiego Zwi¹zku Gmin w Nowym Targu o brzmieniu 
okreœlonym w za³¹czniku stanowi¹cym integraln¹ czêœæ 
niniejszej uchwa³y.

§  2
Traci moc Uchwa³a Nr 127/XVIII/2000 Rady Miejskiej 
w Szczawnicy z dnia 26 kwietnia 2000 roku w sprawie 
przyjêcia Statutu Podhalañskiego Zwi¹zku Gmin w No-
wym Targu.

§  3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uchwa³a Nr XIV/81/2004
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 29 marca 2004 roku

w sprawie: zmian w Statucie Miasta Szczawnica.
§  1

W Statucie Miasta Szczawnica zatwierdzonym Uchwa³¹ 
Rady Miasta Nr V/32/2003 z dnia 24 marca 2003 roku w 
sprawie uchwalenia Statutu Miasta Szczawnica wprowa-
dza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1.   w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komisjê Planowania i Bud¿etu tworz¹: Przewod-
nicz¹cy Rady, dwóch Wiceprzewodnicz¹cych Rady 
oraz Przewodnicz¹cy poszczególnych komisji sta³ych 
a w razie ich nieobecnoœci ich Zastêpcy.”

2.   w za³¹czniku Nr 5 do Statutu Miasta pkt 3 i 5 otrzy-
muj¹ brzmienie:
„3. Miejski Oœrodek Kultury i Sportu (Instytucja Kul-
tury) Szczawnica ul. G³ówna 6.”
„5. Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej 
Szczawnica ul. Jana    Wiktora 17 a.”

§  2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.

§  3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej 
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma-
³opolskiego.

Uchwa³a Nr XIV/82/2004
Rady  Miasta  Szczawnica, z dnia 29 marca2004 r

w sprawie: zmian w Uchwale Bud¿etowej i zmian w 
bud¿ecie miasta Szczawnica na rok 2004

§ 1
1. Dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian w Uchwale Bud¿eto-

wej Miasta Szczawnica na rok 2004 Nr XIII/74/2004 
z dnia 23 lutego 2004 roku:

1)   w  § 4  Uchwa³y Bud¿etowej kwotê 893.500 z³ zastê-
puje siê kwot¹  z³ : 892.900 przeznaczon¹ na wydatki 
maj¹tkowe.

2)  w § 6 pkt. 2 Uchwa³y Bud¿etowej rezerwê celow¹ bud¿e-
tu w kwocie z³: 175.683 zastêpuje siê kwot¹ z³: 159.283 
na zadania w zakresie infrastruktury komunalnej 

2.  W za³¹czniku Nr 2 do Uchwa³y Bud¿etowej w rozdziale 
80101 „Szko³y podstawowe” kwotê z³: 1.930.000 zastê-
puje siê kwot¹  z³: 1.938.000 oraz sumê ³¹czn¹ dzia³u 
600 „Transport i ³¹cznoœæ”  kwotê z³: 193.900 zastêpuje 
siê kwot¹ z³:  193.300, a kwotê rozdzia³u   60017 „Drogi 
wewnêtrzne” w wys.  163.900 z³ zastêpuje siê kwot¹ 
z³:  163.300; „z tego: wydatki maj¹tkowe” kwotê z³: 
113.900  zastêpuje  siê kwot¹ z³: 113.300.

3.   Nadaje siê nowe brzmienie za³¹cznikom do Uchwa³y 
Bud¿etowej:  Nr 6 „Wydatki Maj¹tkowe Bud¿etu 
Miasta  Szczawnica w 2004 roku” i  Nr 12 „Prognoza 
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Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE DZIA£ ROZDZIA£ § WYDATKI
W Z£

1 2 3 4 5 6
1. WYDATKI MAJ¥TKOWE RAZEM :

w tym: 892.900
1.1. WYDATKI INWESTYCYJNE

JEDNOSTEK BUD¯ETOWYCH
RAZEM:
w tym:
A. Wydatki na inwestycje jednoroczne
razem:

892.900

1. Prace przygotowawcze –
opracowanie dokumentacji geodezyjnej i
budowlanej rozbudowy wodoci¹gu przy
Ul. Pod Sadami

400 40095 6050 30.000

2. Prace przygotowawcze -
opracowanie dokumentacji geodezyjnej i
budowlanej linii magistralnej wodoci¹gu
dla obszaru Jaworek i Szlachtowej 400 40095 6050 50.000
3. Modernizacja nawierzchni ul.
Zawodzie

600 60017 6050 77.000

4. Modernizacja nawierzchni ul. Kunie 600 60017 6050 36.300
5. Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych
w drogach lokalnych, gminnych 600 60078 6050 30.000
6.Remont substancji mieszkaniowej
komunalnej

700 70004 6050 60.000

7. Remont lokali u¿ytkowych w obiekcie
komunalnym przy ul. Szalaya /budynek
Remizy OSP/ 700 70005 6050 80.000
8.Prace przygotowawcze dla zadania pt.
„Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego dla
Jaworek” – wykonanie podk³adów
geodezyjnych

710 71004 6050 10.000

9.Opracowanie planu
zagospodarowania terenu górniczego

710 71014 6050
84.600

10. Przed³u¿enie wodoci¹gu miejskiego
dla zabudowy mieszkalnej rejonu
cmentarza komunalnego – odcinek o
d³ugoœci 400 mb.

710 71035 6050 50.000

11. Wymiana okien w SP Nr 3 w
Szlachtowej

801 80101 6050 15.000

12. Wymiana stolarki okiennej w
gimnazjum

Publicznym
801 80110 6050 50.000

13. Uszczelnianie sieci wodoci¹gowej w
mieœcie

900 90001 6050 320.000

WYDATKI MAJ¥TKOWE RAZEM: 892.900

Za³¹cznik Nr 1 Do Uchwa³y Nr  XIV/82/2004 z dnia 29.03.2004
WYDATKI  MAJ¥TKOWE  BUD¯ETU  MIASTA  SZCZAWNICA W  2004 ROKU

kwoty d³ugu publicznego  Mia-
sta Szczawnica w   latach 2004 
– 2010” - stanowi¹cych za³¹cz-
niki Nr 1 i Nr  2 do niniejszej 
Uchwa³y

§ 2
1. Dokonuje siê zmian w bud¿ecie 
miasta - zgodnie z za³¹cznikami Nr 
3 i Nr 4 do uchwa³y.
2.Dochody bud¿etowe po zmia-
nach  wynosz¹:  9.694.091  z³
3. Wydatki bud¿etowe po zmia-
nach wynosz¹:  8.864.123  z³    
4.  Nadwy¿ka  bud¿etowa wynosi: 
829.968 z³            

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê 
Burmistrzowi  Miasta.

§  4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 
podjêcia i podlega og³oszeniu w 
Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Ma³opolskiego.

Bud¿et zosta³ uchwalony na se-
sji Rady Miasta w dn. 23.02.2004r., 
ale bud¿et ten zawiera³ b³êdy 
merytoryczne i rachunkowe, co 
zosta³o zakwestionowane przez 
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ 
w swej decyzji. W decyzji tej RIO 
da³a Radzie Miasta Szczawnica 
termin do koñca marca br. na wy-
prostowanie b³êdów. W œlad za tym 
przewodnicz¹cy RM. Wies³aw Król 
wyst¹pi³ do burmistrza Szczawnicy 
Romana Trojnarskiego o przygoto-
wanie uchwa³y doprowadzaj¹cej 
do prawid³owoœci bud¿et miasta.

Burmistrz przygotowa³ projekt 
uchwa³y, w której zosta³y uwzglêd-
nione wszystkie propozycje Komisji Planowania i Bud¿etu 
oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, w kwestii wprowa-
dzenia wydatków:

1.   Cmentarz komunalny – rozpoczêcie – 50.000z³
2.   Rozbudowa wodoci¹gu w ul. Pod Sadami 

– 30.000z³
3.   Rozpoczêcie inwestycji ujêcie wody w Jaworkach 

– 50.000z³
4.   Dalsza realizacja ul. Zawodzie – 77.000z³
5.   Opracowanie studium uwarunkowañ i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla Jaworek 
– 10.000z³

6.   Wymiana okien w SP nr 3 w Szlachtowej 
– 15.000z³

7.   Dalsza realizacja ul. Kunie – 36.900z³

8.   Na organizacje pozarz¹dowe – 16.400z³
Komisje zaopiniowa³y, by œrodki pochodz¹ce z rezerwy 

bud¿etowej przeznaczyæ na usuniêcie wszystkich usterek w 
wykonywanych w ostatnich czasach inwestycjach.

W projekcie uchwa³y przygotowanej przez burmistrza 
znalaz³o siê tak¿e zwiêkszenie œrodków finansowych w 
rozdziale: Wynagrodzenia i pochodne administracji o 
kwotê – 63.300 z³.

Uchwa³a ta zosta³a przyjêta na sesji 29.03. br. wiêkszo-
œci¹ g³osów. Tym sposobem zosta³ zatwierdzony bud¿et na 
rok 2004 i podlega realizacji.

Informacji udzieli³ przewodnicz¹cy Rady Miasta
 Wies³aw Król
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
I. Dochody bud¿etu ogó³em
w tym:
1.1. podatki i op³aty lokalne
1.2. udzia³y w podatkach pañstwo-

wych
1.3. dochody z mienia
1.4. subwencje
1.5. dotacje z bud¿. pañst. do zadañ

zlec.

9.597.738

3.439.556
1.229.974

667.656
3.711.952

548.600

9.861.337

4.215.500
920.700
775.000

3.489.400
460.737

10.151.233

4.367.582
935.000
780.000

3.594.092
474.559

10.352.770

4.427.559
943.200
790.300

3.701.915
489.796

10.663.353

4.594.801
952.300
800.100

3.812.972
503.180

10.983.254

4.814.179
961.100
805.500

3.889.231
513.244

11.202.919

4.945.901
966.700
810.800

3.957.293
522.225

II. Przychody bud¿etu
2.1. Po¿yczki krajowe
2.2. Kredyty bankowe
2.3 Nadwy¿ka z lat ubieg³ych
2.4 Wolne œrodki
2.5 Przychody z emisji papierów wart.
2.6 Przychody z prywatyzacji maj¹tku

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

Ogó³em pozycja I i II 9.384.438 9.861.337 10.151.233 10.352.770 10.633.353 10.983.254 11.202.919
III. Wydatki bud¿etu
3.1. Wydatki bie¿¹ce
3.2. w tym: koszty obs³ugi d³ugu

/odsetki/
3.3. Wydatki maj¹tkowe

w tym inwestycyjne

8.767.770
7.874.870

330.000

892.900

9.187.677
8.327.852

184.000

859.825

9.541.233
8.521.058

136.000

1.020.175

9.852.770
8.727.770

105.000

1.125.000

10.136.353
9.013.353

75.000

1.120.000

10.483.254
9.308.254

50.000

1.175.000

10.702.919
9.477.919

25.000

1.225.000

IV. Rozchody bud¿etu
4.1. Sp³ata kredytów
4.2. Sp³ata po¿yczek
4.3. Wykup papierów wartoœciowych

829.968
116.668
713.300
-

673.660
93.660

580.000
-

610.000
-

610.000
-

500.000
-
-

500.000

500.000
-
-

500.000

500.000
-
-

500.000

500.000
-
-

500.000
Ogó³em 3.2 + IV 1.159.968 857.660 746.000 605.000 575.000 550.000 525.000
V. £¹czne zad³u¿enie na koniec

roku bud¿etowego
5.1. Raty kredytów
5.2. Raty po¿yczek
5.3. Zobowi¹zania z tyt. Wyemitowa-

nych papierów wartoœciowych
5.4. Odsetki od zaci¹gniêtych kredy-

tów, po¿yczek lub papierów wart.
5.5. Inne rodzaje zad³u¿enia /np.

zobow. wymagalne/

3.833.660

93.660
1.190.000

2.000.000

550.000

-

2.976.000

-
610.000

2.000.000

366.000

2.230.000

-
-

2.000.000

230.000

1.625.000

-
-

1.500.000

125.000

1.075.000

-
-

1.000.000

75.000

525.000

-
-

500.000

25.000

-

-
-

-

-

VI. WskaŸniki zad³u¿enia
6.1. WskaŸnik procentowy zad³u¿enia

z art.113 ustawy o finansach
publ.

WskaŸnik procentowy zad³u¿enia z
art.11 ustawy o finansach publ.

12,09

39,94

8,70

30,18

7,35

21,97

5.85

15.70

5,40

10,00

5,01

4,78

4,69

0

Za³¹cznik Nr 2   Do  Uchwa³y Nr XIV/82/2004 z dnia 29.03.2004
Prognoza kwoty d³ugu publicznego Miasta Szczawnica w latach 2004 – 2010                                                       

   

Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, ¿e 
na tablicach og³oszeñ w budynku Urzêdu Miasta 
Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w terminie 
1.   od 16.03.2004 do 6.04.2004 r.   wywieszony 

zosta³ wykaz nieruchomoœci przeznaczonej do 
sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym stanowi¹-
cej w³asnoœæ  Miasta Szczawnica oznaczonych 
jako :

•    niezabudowana dzia³ka ewid. zmod. nr 1292/2 
o powierzchni 0.0588 po³o¿onej w Szczawnicy 
przy ul. Park Dolny, 

2.   od 25.03.2004 r.  do 12.04.2004 r. wywieszony 
zosta³ wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do 
dzier¿awy na okres 3 lat :

•    dzia³ka ewid. nr  183/3 o powierzchni 0.0860 z 
obrêbu Jaworki, 

•    dzia³ka ewid. nr 176 i 234 o ³¹cznej powierzchni 

0.5926 z obrêbu Jaworki,
•    dzia³ka ewid. nr 104 o powierzchni 3.6479 ha z 

obrêbu Czarna Woda
•    dzia³ki ewid. nr 182 i 219 o ³¹cznej powierzchni 

0.4179 ha z obrêbu Jaworki
•    dzia³ka ewid. zmod. nr 1159/4 o powierzchni 

0.0398 ha z obrêbu 1
•    dzia³ka ewid. zmod, nr 1319 o powierzchni 

0.1008 ha z obrêbu 1
•    dzia³ki ewid. zmod. nr 90/2 i 87 o ³¹cznej po-

wierzchni 3.4560 ha z obrêbu Czarna Woda

3.   od 25.03.2004 r. do  15.04.2004 r. wywieszony 
zosta³ wykaz nieruchomoœci przeznaczonych w 
u¿yczenie na czas nieokreœlony :

•    dzia³ki ewid. nr 536/8 i 537/5 o ³¹cznej powierzch-
ni 2.0511 ha z obrêbu Szlachtowa
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Za³¹cznik Nr 3 Do Uchwa³y RM Nr XIV/82/2004 z dnia 29.03.2004 
D O C H O D Y

Dzia³ Rozdz. Treœæ Zwiêkszenia Zmniejszenia

1 2 3 4 5
600 Transport i ³¹cznoœæ 100.000

60078 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 100.000
Z tego: wydatki maj¹tkowe 100.000

750 Administracja Publiczna 68.707
75020 Starostwa Powiatowe 2.348

Z tego: wydatki bie¿¹ce 2.348
75023 Urzêdy Gmin 63.300

z tego: wydatki bie¿¹ce
w tym: wynagrodzenia i pochodne

63.300
63.300

75095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 3.059
Z tego: wydatki bie¿¹ce 3.059

801 Oœwiata i wychowanie 14.015
80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³ 14.015

Z tego: wydatki bie¿¹ce 14.015
852 Pomoc Spo³eczna 3.520 7.870

85212
85214

Œwiadczenia rodzinne
z tego wydatki maj¹tkowe
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki
na ubezpieczenie spo³eczne

3.520
3.520 7.870

Z tego: wydatki bie¿¹ce 7.870
900 Gospodarka komunalna i ochrona

œrodowiska 9.311
90015 Oœwietlenie ulic, placów i dróg 9.311

Z tego: wydatki bie¿¹ce 9.311
O G Ó £ E M : 181.538 21.885

Dzia³ Treœæ Zwiêkszenia Zmniejszenia

1 2 3 4

600 Transport i ³¹cznoœæ 100.000
- dotacje celowe przekazane z bud¿et pañstwa
na realizacjê inwestycji i zakupów
inwestycyjnych w³asnych gmin 100.000

750 Administracja Publiczna 5.407
- dotacje celowe na zadania bie¿¹ce
realizowane na podstawie porozumieñ
- œrodki na dofinansowanie w³asnych zadañ
bie¿¹cych gmin pozyskane z innych Ÿróde³

2.348

3.059
756 Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek nie
posiadaj¹cych osobowoœci prawnej 63.300
- wp³ywy z pozosta³ych podatków i op³at
lokalnych od osób fizycznych i odsetki 63.300

758 Ró¿ne rozliczenia 14.015
-czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej dla gmin 14.015

852 Pomoc spo³eczna 3.520 7.870
 dotacja celowa na zasi³ki i pomoc w naturze

oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu

pañstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
z zakresu administracji rz¹dowej

3.520
7.870

900 Gospodarka komunalna i ochrona
œrodowiska

9.311

- dotacja na zadania zlecone 9.311
O G Ó £ E M : 181.538 21. 885

Za³¹cznik Nr 4 Do Uchwa³y RM  Nr  XIV/82/2004 z dnia  29.03.2004 r
W Y D A T K I
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STRA¯ MIEJSKA INFORMUJE I OSTRZEGA
Reklamy, og³oszenia

Jedn¹ z plag, która opanowa³a Szczawnicê s¹ og³oszenia 
i plakaty wywieszone gdzie tylko siê da. Nawet miejsca, które 
w sposób szczególny powinny byæ chronione; drzewa, elewacje 
zabytkowych domów s¹ obwieszone karteczkami.

W szczególnie drastycznych przypadkach sprawcy nie 
mog¹ liczyæ na pob³a¿liwoœæ. Wprost przeciwnie, kary w ta-
kich przypadkach bêd¹ surowe. Niektórzy ju¿ odczuli surowoœæ 
prawa. Przypomnijmy wiêc, co na ten temat mówi Kodeks 
Wykroczeñ:

Art. 63a  par. 1 „Kto umieszcza w miejscu publicznym 
do tego nie przeznaczonym og³oszenie, plakat,   afisz ulotkê, 
napis lub rysunek albo wystawi je na widok publiczny w innym 
miejscu bez zgody zarz¹dzaj¹cego tym miejscem - podlega 
karze ograniczenia wolnoœci albo grzywny”.

Zbli¿a siê okres wyborów do parlamentu europejskiego. 
W wytypowanych do tego celu miejscach bêd¹ wywieszone 
plakaty  informacyjne dla obywateli. Ponadto wywieszane s¹ 
informacje Burmistrza wa¿ne dla mieszkañców naszego mia-
sta. Przypominamy, ¿e niszczenie, zaklejanie, zrywanie  tego 
rodzaju og³oszeñ jest karane.

Art. 67 par. 1 „Kto umyœlnie uszkadza lub usuwa og³o-
szenie wystawione publicznie przez instytucjê pañstwow¹, 
samorz¹dow¹  albo  organizacje spo³eczn¹ lub w inny sposób 
umyœlnie uniemo¿liwia  zaznajomienie siê z takim og³oszeniem 
- podlega karze aresztu albo grzywny”. 

Monitoring
Informacje dotycz¹ce tego tematu spotykaj¹ siê z du¿ym 

zainteresowaniem. Zawi¹za³ siê Spo³eczny Komitet Budowy 
Monitoringu w Szczawnicy. Wp³ynê³o kilka ofert od firm zajmu-
j¹cych siê instalowaniem takich systemów. Wybrana zostanie 
oferta najbardziej dostosowana do naszych warunków. 

Monitoring wzbudzi³ ogromne zainteresowanie Stra¿y 
Granicznej i Policji. Pozytywnie wypowiedzia³ siê na ten te-
mat  Komendant Powiatowy Policji.

Niektóre szczegó³y dotycz¹ce budowy  ze zrozumia³ych 
wzglêdów nie bêd¹ ujawniane. Czas w naszym przypadku 
jest sprzymierzeñcem. W ci¹gu ostatnich  kilku miesiêcy 
ceny zespo³ów znacznie spad³y. Ale nie mo¿emy czekaæ zbyt 
d³ugo. System powinien w pe³ni dzia³aæ przed letnim sezonem 
turystycznym. Bêdziemy informowaæ o istotnych  postêpach 
w tej sprawie. 

Przypominamy, jest to przedsiêwziêcie spo³eczne, finanso-
wane wy³¹cznie z dobrowolnych wp³at mieszkañców i firm.

Zgodnie z zapowiedzi¹ w poprzednim numerze po-
wracamy do publikacji zdjêæ miejsc, które przynosz¹ 
wstyd ca³emu naszemu miastu. Czy tak powinno wy-
gl¹daæ jedno z najstarszych uzdrowisk w kraju?

Czystoœæ w naszym mieœcie
Przez trzy miesi¹ce zosta³o sprzedanych oko³o 500 worków 

na odpady komunalne z op³aconym wywozem . Pocz¹tkowo 
sprzeda¿ by³a w dwóch sklepach, póŸniej w kolejnych szeœciu. 
U³atwienie w dostêpie do tych worków zosta³o przyjête z za-
dowoleniem przez mieszkañców.

W okresie wiosennym, kiedy znikaj¹cy œnieg  ods³oni³ 
nieporz¹dek musimy szczególnie zwiêkszyæ wysi³ek dla po-
prawienia estetyki i stanu sanitarnego naszego otoczenia. To 
wa¿ne nie tylko dla nas mieszkañców, ale te¿ dla turystów.

To czy bêd¹ do nas przyje¿d¿aæ zale¿y w du¿ym stopniu od 
porz¹dku w mieœcie. Potwierdzaj¹ to przeprowadzane badania 

dotycz¹ce ruchu turystycznego.

STRA¯ MIEJSKA  UL. SZALAYA 95  TEL. 262 12 07,  0604508580


