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BIULETYN INFORMACYJNY
BURMISTRZA I RADY MIASTA SZCZAWNICA

Lipiec 2006

INFORMACJA
 Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, że na tablicach 

ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Szczawnica przy ul. 
Szalaya 103 w terminie od 26.06.2006r. do 17.07.2006r.wy-
wieszono wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta 
Szczawnica przeznaczonych do :

 I. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wniosko-
dawcy na okres 3 lat:

1. Cz.działki ewid.  nr 1120/19  o powierzchni 0.0045ha 
z obrębu 1 położonej przy ul. Głównej z przeznaczeniem na 
tereny zielone.

2. Działki ewid. nr 345/6 o powierzchni 0.0302 ha z obrębu 
Szlachtowa –  tereny rolne łąka.

3. Działka ewid. nr 2569 o powierzchni 0.1148 ha z obrębu 
1 ul. Sopotnicka z przeznaczeniem na tereny wykorzystywane 
rolniczo – łąka.

II. sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warun-
ków  zagospodarowania nieruchomości przyległej:

1. działka ewid. zmod. nr 1467/12 o powierzchni 0.0005 ha 
położona w Szczawnicy przy ul. Zdrojowej

2. działka ewid. zmod. nr 1467/13 o powierzchni  0.0021 ha 
położona w Szczawnicy przy ul. Zdrojowej.

Uchwały XLII sesji Rady Miasta Szczawnica z dnia12 czerwca 
2006r.:

Uchwała Nr XLII/257/2006
w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miasta  Szczawnica. 

§ �
Przyjmuje się Statut Urzędu Miasta Szczawnica  o treści jak w 
załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik do Uchwały Nr XLII/257/2006.

S T A T U T   
Urzędu Miasta Szczawnica

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ �

1.Gminnej jednostce organizacyjnej o nazwie Urząd Miasta 
Szczawnica nadaje się statut w brzmieniu niniejszych przepi-
sów.
2.Podstawę prawną działania Urzędu Miasta Szczawnica  sta-
nowią w szczególności:
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.),
2) ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samo-
rządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),
3) ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).

§ 2
Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) Burmistrzu  – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta;
2) Radzie  – należy przez to rozumieć  Radę Miasta; 
3) Zastępcy  – należy przez to rozumieć  Zastępcę Burmi-
strza;
4) Skarbniku  – należy przez to rozumieć Skarbnika Miasta;
5) Sekretarzu  – należy przez to rozumieć Sekretarza Miasta;
6) Mieście  – należy przez to rozumieć Miasto Szczawnica
7) Urzędzie  – należy przez to rozumieć Urząd Miasta 
Szczawnica

§ 3
1. Urząd jest jednostką organizacyjną, która zapewnia wyko-

nywanie zadań wynikających ze sprawowania przez Burmistrza 
funkcji - organu wykonawczego gminy.
2. Siedzibą Urzędu jest Miasto Szczawnica,
3. Urząd używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmie-
niu i z pełnym adresem siedziby.

§ 4

Rozdział II. Przedmiot działalności Urzędu

Przedmiotem podstawowej działalności Urzędu jest zapew-
nienie warunków należytego wykonania spoczywających na 
Mieście:
1) zadań własnych, wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym oraz z innych ustaw o ile nie zostały 
powierzone do wykonania innym jednostkom organizacyjnym 
Miasta;
2) zadań zleconych na mocy ustaw szczególnych;
3) zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych 
z organami administracji rządowej lub samorządowej;
4) zadań publicznych powierzonych Miastu w drodze porozu-
mienia międzygminnego;
5) zadań publicznych powierzonych Miastu w drodze porozu-
mienia komunalnego zawartego z powiatem lub województwem, 
które nie zostały powierzone gminnym/miejskim jednostkom 
organizacyjnym,  lub przekazane innym podmiotom na podsta-
wie umów. 

§ 5
Do zadań Urzędu należy kompleksowa obsługa organów Miasta 
umożliwiająca im wykonywanie zadań w ramach kompetencji, 
a w szczególności:
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmo-
wania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów 
z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych 
czynności prawnych przez organy Miasta,
2) przygotowywanie projektów budżetu i sprawozdań z jego 
wykonania,
3) wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień 
– czynności faktycznych wchodzących w zakres działania Mia-
sta,
4) zapewnienie organom Miasta możliwości przyjmowania, 
rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających 
z przepisów prawa oraz uchwał i zarządzeń organów Miasta,
6) zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych 
do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz posiedzeń, 
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narad i spotkań innych organów funkcjonujących w strukturze 
Miasta,
7) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego dostępnego 
do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu, 
8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązują-
cymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności: 
a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie kore-
spondencji,
b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
c) przechowywanie akt,
d) przekazywanie akt do archiwum;
9) wykonywanie obowiązków i uprawnień przysługujących 
Urzędowi jako pracodawcy – zgodnie obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa pracy.

Rozdział III. Organizacja i zarządzanie jednostką
§ 6

1. Urząd jest pracodawcą osób  w nim zatrudnionych w ro-
zumieniu przepisów prawa
2. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz. który kieruje 
Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi 
odpowiedzialność za wyniki jego działania, zapewnia warunki 
sprawnej organizacji pracy oraz praworządnego i efektywnego 
funkcjonowania.

§ 7
Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w 
stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych 
jednostek organizacyjnych.

§ 8
Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swego  
Zastępcę.

§ 9
Burmistrz  kieruje do Rady wniosek o powołanie lub odwołanie 
Sekretarza i Skarbnika.

§ �0
Organizację i szczegółowy zakres działania Urzędu określa 
Regulamin Organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze 
zarządzenia.

§ ��
Prawa i obowiązki pracowników Urzędu określa regulamin 
pracy nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia oraz inne 
obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

Rozdział IV. Gospodarka finansowa
§ �2

1. Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę 
finansową zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicz-
nych.
2. Podstawą działalności Urzędu jest roczny plan finansowy 
zgodny z układem wykonawczym budżetu miasta.
3. Urząd prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawo-
zdania finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami.
4. Procedury ustalania i zmian planu finansowego określają 
odrębne przepisy.

§ 13
Urząd posiada rachunek bankowy.

Rozdział V. Przepisy końcowe
§ 14

Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Małopolskiego.

Uchwała Nr XLII/258/2006
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym działki stano-
wiącej własność Miasta Szczawnica.

§  �
Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym dział-
ki ewid. zmod. nr 1467/13 o powierzchni ogólnej 0.0021 ha z 
obrębu 1, objętej kw. 52901 położonej w Szczawnicy na rzecz 
Pani Bernadetty Świerczek dla poprawienia warunków zagospo-
darowania działki przyległej stanowiącej własność nabywcy.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczaw-
nica.

§  3
Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
             

Uchwała Nr XLII/259/2006
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym działki stano-
wiącej własność Miasta Szczawnica.

§  �
Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 
działki ewid. zmod. nr 1467/12 o powierzchni ogólnej 0.0005 
ha z obrębu 1, objętej kw. 52901 położonej w Szczawnicy na 
rzecz Państwa Haliny i Marka Uroda dla poprawienia warun-
ków zagospodarowania działki przyległej stanowiącej własność 
nabywcy.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczaw-
nica.

§  3
Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

               Uchwała Nr XLII/260/2006
w sprawie realizacji zadania publicznego w ramach partner-
stwa publiczno-prywatnego.

§ �
Zobowiązuje Burmistrza Miasta do rozeznania możliwości 
prawnych, technicznych, finansowych  i organizacyjnych 
dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn. „Rehabilitacja 
Sieci Wodociągowej w Szczawnicy” wspólnie z prywatnym 
partnerem będącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 
o swobodzie działalności gospodarczej, w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLII/261/2006                  
w sprawie zgody na zaciąganie zobowiązań w zakresie wy-
datków bieżących przekraczających rok budżetowy.

§  �
Wyraża zgodę na zaciąganie przez Burmistrza Miasta Szczaw-
nica zobowiązań w zakresie wydatków bieżących przekraczają-
cych rok budżetowy na zadanie „Organizacja zawodów w nar-
ciarstwie alpejskim: Eliminacje Mistrzostw Polski Amatorów, 
Puchar Palenicy, Wieczorny Slalom Gigant” w roku 2007.

§  2
Na realizację powyższego zadania zabezpiecza się środki finan-
sowe w budżecie miasta na rok 2007 dział 926 rozdz. 92605 § 
4300 w kwocie 10.000 zł.

§  3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§  4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


