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BIULETYN INFORMACYJNY
BURMISTRZA I RADY MIASTA SZCZAWNICA

Listopad 2006

Ze względu na upływającą moją kadencję na stanowisku burmistrza miasta Szczawnica, pragnę się podzielić z 
Mieszkańcami wynikami mojej czteroletniej pracy. 

 
W sprawach finansowych miasta - zadłużenie wynosiło w kolejnych latach: 
2002r. – 4 695 563 zł, co stanowiło 52,73% zadłużenia ogółem do wielkości budżetu 
2003r. – 4 317 586zł  -  43,70%  - ‘’ – 
2004r. – 3 536 945zł  - 32,20% - ‘’ –  
2005r. – 3 796 317zł -  27,52% - ‘’ – 
2006r. – 3 000 000zł – 19,48% - ‘’ - Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania inwestycyjne w latach poprzednich 

zostały w całości spłacone. Pozostały tylko obligacje komunalne, których wykup jest planowany w latach 2007 – 2010 i 
został rozpisany w taki sposób, aby można było prowadzić inwestycje rozwojowe  potrzebne miastu, bez zakłócania 
realizacji wydatków bieżących na zadania podstawowe. Jest to przemyślana i planowana strategia zarządzania 
środkami i budżetem miasta. 

Wybór zobowiązania w postaci emisji obligacji komunalnych stanowi najkorzystniejszą z form pozyskiwania 
środków, ze względu na jej niskie oprocentowanie (poniżej 5% w skali roku), tj. najniższe  z możliwych form 
pozyskiwania środków i nie wymagał sporządzenia praco – i czasochłonnych proceduralnych opracowań. Wszystkie 
potrzebne materiały przygotowywane były przez pracowników Urzędu Miasta.  

Przyszłe organy gminy mogą zatem zaciągać zobowiązania co najmniej w wysokości 6 mln zł, co zabezpiecza w pełni 
potrzeby w zakresie inwestycji: zaopatrzenia w wodę mieszkańców, uszczelnienia sieci wodociągowej i innych 
ważnych. 

Gminy uzdrowiskowe, w tym miasto Szczawnica, wśród siedmiu gmin uzdrowiskowych z całej Polski zostały 
zakwalifikowane jako preferencyjne do starania się o środki unijne, których celem będzie poprawa infrastruktury 
komunalnej. Dodatkowo miasto otrzymywać będzie corocznie kilkaset tysięcy złotych dotacji celowej z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych na zadania w zakresie infrastruktury uzdrowiskowej. 

Niezależnie od tego gmina może zaciągać pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowych z 
udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa. 

Faktyczne zadłużenie – po dokonaniu pełnej inwentaryzacji zaciągniętych zobowiązań z podpisanych umów – 
wynosiło za rok 2002 62% zadłużenia ogółem do wielkości budżetu, czyli przekraczało w 2% dopuszczalną granicę 
zadłużenia się gminy. Z kolei w roku 2006 po raz pierwszy budżet miasta nie wykazywał deficytu. 

 
Dla dokładnego zobrazowania gospodarki finansowej miasta przedstawia się wykonanie wydatków majątkowych tj. 

inwestycji w poszczególnych latach. Nie ujęto wykazu inwestycji realizowanych w bieżącym roku, gdyż zostały one 
opisane w nr 169 “Z Doliny Garjcarka”. 

 
Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2003 roku w m. Szczawnica 

 
 

Lp. 
 

Nazwa zadania  
 

Koszt całkowity 
1 2 3 
1. Droga Potok Jarmuta  175.530,49 
2. Modernizacja sieci wodociągowej /dokumentacja/ 41.500,00 
3. Remonty dróg lokalnych 85.937,24 
4. Uszczelnianie sieci wodociągowej ul. Św. Krzyża 3.979,79 
5.  Remont budynku UM 31.599,65 
6. Remont ul. Staszowa 102.523,46 
7. Remont ul. Sopotnicka 85.750,58 
8.  Droga do Czarnej Wody 128.439,17 
9.  Modernizacja ul. Zdrojowa 82.874,16 

10. Nawierzchnia ul. Kunie i Partyzantów 86.615,18 

11. Remont mostu  Potok Skotnicki 38.073,50 
12. Remont kładki na Potoku Grajcarek 14.146,55 
13. Remonty budynków komunalnych 115.294,96 
14. Plan Zagospodarowania Przestrzennego 86.400,40 
15. Kanalizacja osiedla Romów 21.358,62 
16. Zakup laptopa /świetlice profilaktyczne/ 3.769,00 
17. Zakup motopompy i drabiny OSP Szczawnica 7.130,00 
18.  Droga do pól na tzw. Brzyski 52.843,22 
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19. Droga Sielskie 114.999,54 
20. Remont ul Zawodzie 11.300,00 
21. Remont ul. Połoniny 63.996,67 
22. Adaptacja bud. Przedszkola na mieszkania 46.744,45 
23. Zakup działki dla Romów 40.000,00 
24.  Remont dachu Gimnazjum Publicznego 111.900,00 
25. Uszczelnienie sieci wodociągowej w ul. Skotnickiej 

/dotacja MZGK/ wykonanie dotacji 205.000 
280.000,00 

                                               
R A Z E M : 

1.832.706, 63 

 
 

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2004roku w m. Szczawnica 
 

 
Lp. 

 
Nazwa zadania  

 
Koszt całkowity 

1 2 3 
1. Przebudowa chodnika ul. Jana Wiktora oraz schodów 

prowadzących do ul. Szalaya 
 

44 209,19 
2. Odbudowa chodnika ul. Jana Wiktora 10 183,00 
3. Odbudowa skarpy i korpusu ścieżki pieszo-rowerowej 27 494,10 
4. Odbudowa kanałów odwadniających (rowy) ul. Kunie, 

Jaworki 
15 274,50 

5.  Wykonanie zabezpieczenia skarpy oraz likwidacja 
osuwiska ul. Staszowa 

74 335,90 

6. Odbudowa ul. Skotnickiej 110 209,54 
7. Odbudowa ul. boczna Staszowa 36 779,11 
8.  Remont mostu Biała Woda 385,75 
9.  Zakup komputera i kserokopiarki MOPS 8.220,00 

10. Komputeryzacja Urzędu Miasta 12.999,49 

11. Remont mieszkań wspólnotowych  51.506,15 
12. Studium dla Jaworek 1.420,39 
13. Wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr. 3 16.552,98 
14. Opracowanie dokumentacji budowlanej zadania p.n. 

“Rehabilitacja sieci wodociągowej dla m. Szczawnica” 
53.801,81 

15. Uszczelnianie sieci wodociągowej /nadzór/ 3.111,00 
16. Podkłady sytuacyjno-wysokościowe dla obszaru 

Jaworki - Szlachtowa 
23 851,00 

17. Podkłady sytuacyjno-wysokościowe dla obszaru Pod 
Sadami 

2 318,00 

18.  Wykonanie nawierzchni ulic boczna Sopotnicka oraz 
Kunie 

104.940,23 

19. Przebudowa ul. Połoniny 60 990,65 
20. Remont budynku komunalnego OSP  

w Szczawnicy 
 

228.471,69 

21. Modernizacja mostu na Suchą Górę polegająca na 
pozyskaniu, przetarciu, impregnacji drewna oraz 
budowie 

4 953,90 

22. Wykonanie drogi dojazdowej do pól “Na Łazek” 40 732,00 
23. Modernizacja ul. Zawodzie 136.658,99 
24.  Remonty substancji komunalnej  4.919,47 
25. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Szlachtowska – 

cmentarz  
37.133,84 

26. Modernizacja instalacji dezynfekcji wody pitnej SUW 7.930,00 
27. Plan Zagospodarowania obszarów górniczych 75.948,32 
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28. Studium – poprawa bazy oświatowej w mieście 14.640,00 
29. Plan rozwoju lokalnego dla Miasta Szczawnica 14.640,00 

                                               
R A Z E M : 

1.224.611,00 

 
 

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2005 roku w m. Szczawnica 
 

 
Lp. 

 
Nazwa zadania  

 
Koszt całkowity 

1 2 3 
1. Cmentarz komunalny 91.532,34 
2. Modernizacja instalacji dezynfekcji wody pitnej SUW 66.184,58 
3. Plan rozwoju lokalnego dla Miasta Szczawnica 53.614,40 
4. Sala Gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 1 w 

Szczawnicy 
306.393,44 

5.  Dobudowa do  budynku UM Sali konferencyjnej  24.599,84 
6. Komputeryzacja Urzędu Miasta 21.420,08 
7. Plan Zagospodarowania Lasów Mienia Miejskiego  18.854,85 
8.  Kategoryzacja  mostów i dróg lokalnych 48.217,47 
9.  Uszczelnianie sieci sanitarnej 33,60 

10. Uszczelnianie sieci wodociągowej ul. Główna  315.758,18 

11. Odbudowa po powodzi drogi Os. Połoniny   85.679,55 
12. Odbudowa drogi po powodzi drogi Kunie i 

Partyzantów  
167.677,30 

13. Remonty / zaliczki/  budynków komunalnych 57.312,33 
14. Remont budynku wspólnoty mieszkan. Os. XX-lecia 4   246,00 
15. Projekt kanalizacji sanitarnej etap I i II 3.966,00 
16. Remont nawierzchni ul. Św. Krzyża  20.319,67 
17. Przebudowa drogi Szlachtowska 190.284,55 
18.  Remont budynku komunalnego Remiza OSP 

Szczawnica  
158.718,17 

19. Zakup i montaż komputer. - monitoring 11.000,00 
20. Remont drogi ul. Maćka zza Ławy 

 
4.900,00 

21. Remont drogi na tzw. Berech 110.083,88 
22. Odbudowa korpusu drogi ul. Sopotnicka 191.680,98 
23. Remont inwestycyjne w budynkach komunalnych 52.671,31 
24.  Zakup systemu ewidencji dróg i mostów  4.300,00 
25.  Zakup i modernizacja głowicy USG 5.400,00 
26. Tren osuwiskowy ul. Sopotnicka  1.100,00 
27. Remont ul. Pienińskiej  600,00 
28. Remont drogi Stara Sopotnicka  24.383,59 
29. Zakup działki nr 1434/15 200.000,00 
30. Zakup kserokopiarki 8.329,99 
31. Zakupy inwestycyjne Profilaktyka p. Alkoholowa 21.967,80 
32. Wykonanie prac geologicznych i dokumentacji 

likwidującej osuwiska na terenie miasta  
117.730,00 

33. Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP  9.404,23 
34.  Projekt budowlano wykonawczy sieci wodociągowej 

ul. Pod Sadami 
14.800,00 

35. Wymiana okien Szkoła Podstawowa Nr 3 w 
Szczawnicy 

16.099,57 

36. Wymiana okien w Gimnazjum Publicznym w 
Szczawnicy 

34.811,16 

37. Wymiana dachu na budynku Gimnazjum Publicznego 182.910,04 
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w Szczawnicy 
38. Komputeryzacja MOPS  2.500,00 

                                               
R A Z E M : 

2.645.484,90 

 
 
 
Corocznie pozyskiwane były środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych i unijnych na tzw. programy miękkie 

(nieinwestycyjne) – w wysokości ok. 1 mln zł na rok. W bieżącym roku pozyskano – dotychczas – 710 tys. zł ze źródeł 
finansowania zewnętrznego oraz otrzymano promesę na kwotę 224 tys. zł na usuwanie klęsk żywiołowych. 

 
Burmistrz Miasta Szczawnica Roman Trojnarski wraz z pracownikami Urzędu Miasta dziękuje serdecznie 

WSZYSTKIM, którzy pomogli przy realizacji zadań postawionych przed organem wykonawczym i życzy przyszłym 
Władzom Miasta pomyślności i sukcesów w działaniach na różnych płaszczyznach dla dobra Szczawnicy i jej 
Mieszkańców. 

 
Informacje przygotował burmistrz Roman Trojnarski, wiceburmistrz Józef Mrugała i skarbnik miasta Maria 

Malinowska  
 

ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 12 LISTOPADA 
2006 ROKU 
(według załącznika do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z 
dnia 18 października 2006 r).
	
W wyborach do rady gminy w gminie liczącej do 20.000 miesz-
kańców:
−	 karta do głosowania jest koloru białego,
−	 można głosować na tylu kandydatów, ilu radnych jest wybiera-

nych w okręgu lub na mniejszą liczbę kandydatów, 
−	 wyborca głosuje stawiając znak “x” w kratce z lewej strony 

obok nazwisk kandydatów z jednej listy lub z różnych list.
Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:
−	 odda głos na większą liczbę kandydatów niż jest wybieranych 

radnych w okręgu,
−	 nie postawi znaku “x” w żadnej kratce,
−	 postawi znak “x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata 

skreślonego z listy kandydatów.

W wyborach do rady powiatu:
−	 karta do głosowania jest koloru żółtego,
−	 wyborca głosuje stawiając znak “x” w kratce z lewej strony 

obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko listy.
Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:
−	 odda głos na kandydatów z różnych list,
−	 nie postawi znaku “x” w żadnej kratce,
−	 postawi znak “x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata 

skreślonego z listy kandydatów.

W wyborach do sejmiku województwa:
−	 karta do głosowania jest koloru niebieskiego,
−	 wyborca głosuje stawiając znak “x” w kratce z lewej strony 

obok nazwiska jednego kandydata z jednej listy.
Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:
−	 odda głos na kandydatów z różnych list,
−	 nie postawi znaku “x” w żadnej kratce,
−	 postawi znak “x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata 

skreślonego z listy kandydatów.

W wyborach burmistrza:
−	 karta do głosowania jest koloru różowego,
−	 wyborca głosuje stawiając znak “x” w kratce z lewej strony 

obok nazwiska jednego kandydata.
Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:
−	 odda głos na więcej niż jednego kandydata,
−	 nie postawi znaku “x” w żadnej kratce.

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W EWENTU-
ALNYM PONOWNYM GŁOSOWANIU NA BURMISTRZA, 
W DNIU 26 LISTOPADA 2006 R.

−	 karta do głosowania jest koloru różowego,
−	 wyborca głosuje stawiając znak “x” w kratce z lewej strony 

obok nazwiska jednego kandydata.
Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:
−	 odda głos na więcej niż jednego kandydata,
−	 nie postawi znaku “x” w żadnej kratce.

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W WYBO-
RACH DO RADY MIASTA SZCZAWNICA :

OKRĘG WYBORCZY NR 1
Obwód głosowania nr 1:
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 znajduje się w Filii 
Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Jaworki 13.

Głosować można na jednego kandydata, stawiając znak “x” w kratce 
z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego wyborca głosu-
je. Postawienie znaku “x” w więcej niż 1 kratce lub nie postawienie 
znaku “x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. 

OKRĘG WYBORCZY NR 2
Obwód głosowania nr 2:
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 znajduje się w Szko-
le Podstawowej Nr 3, ul. Szlachtowa 37.

Głosować można na jednego lub dwóch kandydatów, stawiając znak 
“x” w kratce z lewej strony obok nazwiska każdego z kandydatów, 
na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku “x” w więcej niż 2 
kratkach lub nie postawienie znaku “x” w żadnej kratce powoduje 
nieważność głosu. 

OKRĘG WYBORCZY NR 3
Obwód głosowania nr 3:
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 znajduje się w remi-

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W WYBORACH 
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zie OSP, ul. Szalaya 84.
Głosować można na jednego, dwóch lub trzech kandydatów, sta-
wiając znak “x” w kratce z lewej strony obok nazwiska każdego z 
kandydatów, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku “x” w 
więcej niż 3 kratkach lub nie postawienie znaku “x” w żadnej kratce 
powoduje nieważność głosu. 

OKRĘG WYBORCZY NR 4

Obwód głosowania nr 4:
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 znajduje się w Szko-
le Podstawowej Nr 1, ul. Główna 12.

Głosować można na jednego, dwóch, trzech, czterech lub pięciu 
kandydatów, stawiając znak “x” w kratce z lewej strony obok na-
zwiska każdego z kandydatów, na którego wyborca głosuje. Posta-
wienie znaku “x” w więcej niż 5 kratkach lub nie postawienie znaku 
“x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Obwód głosowania nr 5:
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 znajduje się w Sana-

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczawnicy

z dnia 25 października 2006

o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Szczawnica

w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim, wyborze wójta, burmistrza i prezydenta 

miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 

175, poz. 1457) Miejska Komisja Wyborcza w Szczawnicy podaje informację o zarejestrowanych kandydatach:

1. KOSTUCH Jacek, lat 45, wykształcenie wyższe, zam. Kraków
zgłoszony przez KWW SKUTECZNY ROZWÓJ
nie należy do partii politycznej

2. MAJERCZAK Stefan Juliusz, lat 54, wykształcenie wyższe, zam. Szczawnica
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY „ZWIĄZEK PODHALAN”
nie należy do partii politycznej

3. MRUGAŁA Józef, lat 60, wykształcenie wyższe, zam. Szczawnica
zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA LEŚNO-GRUNTOWA
nie należy do partii politycznej

4. NIEZGODA Grzegorz, lat 32, wykształcenie wyższe, zam. Szczawnica
zgłoszony przez KWW ODNOWA SZCZAWNICY
nie należy do partii politycznej

5. ZAWADZKI Witold Jerzy, lat 56, wykształcenie wyższe, zam. Szczawnica
zgłoszony przez KWW SZCZAWNICA RAZEM
członek PO

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczawnicy

(-) Łucja Rak

torium “Papiernik”, Al. 1 Maja 3. 
Głosować można na jednego, dwóch, trzech, czterech lub pięciu 
kandydatów, stawiając znak “x” w kratce z lewej strony obok na-
zwiska każdego z kandydatów, na którego wyborca głosuje. Posta-
wienie znaku “x” w więcej niż 5 kratkach lub nie postawienie znaku 
“x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

OKRĘG WYBORCZY NR 5

Obwód głosowania nr 6:
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 znajduje się w Gim-
nazjum Publicznym, ul. Główna 116.

Głosować można na jednego, dwóch, trzech lub czterech kandyda-
tów, stawiając znak “x” w kratce z lewej strony obok nazwiska każ-
dego z kandydatów, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku 
“x” w więcej niż 4 kratkach lub nie postawienie znaku “x” w żadnej 
kratce powoduje nieważność głosu. 

Głosowanie odbędzie się 12 listopada 2006 roku,  między godzi-
ną 600 a 2000. 
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OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SZCZAWNICY

z dnia 24 października 2006 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

w wyborach do Rady Miasta Szczawnica

zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, 
Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr.17, poz.128, Nr 34. poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 
159, poz. 1127) Miejska Komisja Wyborcza w Szczawnicy podaje 
informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

Okręg Nr 1
Lista nr 20 – KWW WSPÓLNOTA LEŚNO-GRUNTOWA

1.BANDYK Piotr, lat 23, zam. Szczawnica

Lista nr 21 – KWW Szczawnica Razem

1.SZCZEPANIAK Edward Jakub, lat 32, zam. Szczawnica

Lista nr 22 – KWW SKUTECZNY ROZWÓJ

1.KRZYŚKO Jan, lat 63, zam. Szczawnica

Lista nr 23 – KWW ODNOWA SZCZAWNICY

1.WALIGÓRA Władysław, lat 58, zam. Szczawnica

Okręg Nr 2
Lista nr 20 – KWW WSPÓLNOTA LEŚNO-GRUNTOWA

1.GOŁDYN Zbigniew, lat 52, zam. Szczawnica

2.MYSZK Dariusz, lat 39, zam. Szczawnica

Lista nr 22 – KWW SKUTECZNY ROZWÓJ

1.KALATA - GURGUL Barbara, lat 40, zam. Szczawnica

2.MACANOWICZ Roman, lat 54, zam. Szczawnica

Lista nr 23 – KWW ODNOWA SZCZAWNICY

1.CIESIELKA Ludwik Karol, lat 53, zam. Szczawnica

2.HURKAŁA Tomasz Konrad, lat 28, zam. Szczawnica

Lista nr 24 – KW „ZWIĄZEK PODHALAN”

1.SALAMON Jolanta, lat 32, zam. Szczawnica

Lista nr 25 – KWW „PRZYSZŁOŚĆ DLA MŁODYCH”

1.GAŁUSZKA Stanisław Jan, lat 53, zam. Szczawnica

Okręg Nr 3
Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość

1.MALINOWSKI Jan, lat 62, zam. Szczawnica

2.ŚWIERCZEK Grzegorz, lat 18, zam. Szczawnica

Lista nr 20 – KWW WSPÓLNOTA LEŚNO-GRUNTOWA

1.MALINOWSKI Jan Józef, lat 48, zam. Szczawnica

2.SZCZEPANIAK Anna, lat 39, zam. Szczawnica

3.SZCZEPANIAK Zbigniew Stanisław, lat 52, zam. Szczawnica

Lista nr 21 – KWW Szczawnica Razem

1.LIGAS Marek, lat 47, zam. Szczawnica

2.PASEK Bogusława, lat 56, zam. Szczawnica

3.MLAK Beata, lat 35, zam. Szczawnica

Lista nr 22 – KWW SKUTECZNY ROZWÓJ

1.CIESIELKA Józef Jan, lat 49, zam. Szczawnica

2.MALINOWSKI Lucjan, lat 48, zam. Szczawnica

3.SZULC Michał, lat 32, zam. Szczawnica

Lista nr 23 – KWW ODNOWA SZCZAWNICY

1.WIERCIOCH Waldemar, lat 40, zam. Szczawnica

2.WIERCIOCH Henryk Paweł, lat 50, zam. Szczawnica

3.SZCZEPANIAK Piotr, lat 38, zam. Szczawnica

Lista nr 24 – KW „ZWIĄZEK PODHALAN”

1.DĘBSKI Robert, lat 31, zam. Szczawnica

2.DZIEDZINA WIWER Marian, lat 54, zam. Szczawnica

3.WÓJCIK Andrzej, lat 48, zam. Szczawnica

Lista nr 26 – KWW „Twoje Miasto”

1.CIESIELKA Józef, lat 55, zam. Szczawnica

Okręg Nr 4
Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość

1.ŚWIERCZEK Zbigniew, lat 48, zam. Szczawnica

2.ZACHWIEJA Michał, lat 24, zam. Szczawnica

3.DZIEDZINA Robert, lat 47, zam. Szczawnica

4.GRUSZKA Teresa Franciszka, lat 58, zam. Szczawnica

Lista nr 20 – KWW WSPÓLNOTA LEŚNO-GRUNTOWA

1.HAMERSKI Roman, lat 40, zam. Szczawnica

2.WĘGLARZ Henryk, lat 41, zam. Szczawnica

3.ZACHWIEJA Renata, lat 29, zam. Szczawnica

4.ZACHWIEJA Stanisław, lat 65, zam. Szczawnica

Lista nr 21 – KWW Szczawnica Razem

1.ZACHWIEJA Zofia Janina, lat 59, zam. Szczawnica

2.SŁOWIK Ryszard, lat 58, zam. Szczawnica

3.ZACHWIEJA Rafał Marcin, lat 30, zam. Szczawnica

4.TOKARSKI Zbigniew, lat 49, zam. Szczawnica

5.MALIK Andrzej Marian, lat 58, zam. Szczawnica

Lista nr 22 – KWW SKUTECZNY ROZWÓJ

1.KORUS Eugeniusz, lat 47, zam. Szczawnica

2.GĘBALA Jacek, lat 45, zam. Szczawnica

3.POTĘPA Krzysztof, lat 55, zam. Szczawnica

4.ZACHWIEJA Piotr Jan, lat 55, zam. Szczawnica

5.KAPŁANIAK Andrzej, lat 32, zam. Szczawnica

Lista nr 23 – KWW ODNOWA SZCZAWNICY

1.KRÓL Wiesław Grzegorz, lat 47, zam. Szczawnica

2.MAŃKOWSKI Krzysztof, lat 28, zam. Szczawnica

3.ŚLIWIŃSKI Jacek, lat 53, zam. Szczawnica

4.WARZECHA Wiesław, lat 45, zam. Szczawnica

5.ZASADNI Paweł Benedykt, lat 41, zam. Szczawnica

Lista nr 24 – KW „ZWIĄZEK PODHALAN”

1.HAMERSKI Tomasz Bronisław, lat 28, zam. Szczawnica

2.SZELA Maria Barbara, lat 60, zam. Szczawnica

3.MAJERCZAK Witold Wojciech, lat 36, zam. Szczawnica

4.ZACHWIEJA Ewa Wanda, lat 61, zam. Szczawnica

5.ZACHWIEJA Jan Antoni, lat 53, zam. Szczawnica

Okręg Nr 5
Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość

1.POLACZYK Grzegorz, lat 21, zam. Szczawnica

2.MAJERCZAK Helena, lat 56, zam. Szczawnica

3.DZIEDZINA Łukasz Grzegorz, lat 19, zam. Szczawnica

Lista nr 20 – KWW WSPÓLNOTA LEŚNO-GRUNTOWA

1.KLIMEK Wojciech, lat 44, zam. Szczawnica

2.SALAMON Kazimierz, lat 59, zam. Szczawnica

3.SARATA Józef, lat 67, zam. Szczawnica

4.WĘGLARZ Stanisław, lat 56, zam. Szczawnica

Lista nr 21 – KWW Szczawnica Razem

1.WĘGLARZ Jan Piotr, lat 55, zam. Szczawnica

2.CIESIELKA Tomasz, lat 57, zam. Szczawnica

3.ZACHWIEJA Stanisław Stefan, lat 22, zam. Szczawnica

4.MAJERCZAK Stanisław Michał, lat 32, zam. Szczawnica

Lista nr 22 – KWW SKUTECZNY ROZWÓJ

1.ZACHWIEJA Michał, lat 45, zam. Szczawnica

2.MAJERCZAK Aleksander, lat 58, zam. Szczawnica

3.KUCZAŁA Mieczysław, lat 48, zam. Szczawnica

4.ZACHWIEJA Tomasz, lat 24, zam. Szczawnica

Lista nr 23 – KWW ODNOWA SZCZAWNICY

1.BAZIAK Jan, lat 45, zam. Szczawnica

2.PAŁKA Stefan, lat 47, zam. Szczawnica

3.SALAMON Jan, lat 50, zam. Szczawnica

4.ZACHWIEJA Kazimierz Józef, lat 46, zam. Szczawnica

Lista nr 24 – KW „ZWIĄZEK PODHALAN”

1.GRAWICZ Janina Maria, lat 53, zam. Szczawnica

2.GRUDZIEŃ Stanisław, lat 51, zam. Szczawnica

3.SALAMON Tomasz Józef, lat 28, zam. Szczawnica

4.SŁOWIK Tomasz Stanisław, lat 47, zam. Szczawnica

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
Łucja Rak
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O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta Szczawnica

z dnia 18 października 2006 roku

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych 
siedzibach obwodowych  komisji wyborczych.

                Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz 
uchwały Rady Miasta Szczawnica Nr 268/XLII/02 z dnia 8 lipca 
2002 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie 
miasta Szczawnicy – Burmistrz Miasta Szczawnica podaje do 
publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów 
głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w 
wyborach wyznaczonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Numer bwodu Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1
ulica Jaworki

  Szkoła Podstawowa Nr 3   Szczawnica ul. Jaworki 13

2
ulica Szlachtowa

  Szkoła Podstawowa Nr 3   Szczawnica ul. Szlachtowa 37

3

ulice: Brzeg, Gabańka, Kunie, Maćka zza Ławy, Niterbarg, Partyzantów, Samorody, 
Sopotnicka, Staszowa, Szlachtowska   Remiza OSP   Szczawnica ul. Szalaya 84

4

ulice: Główna do nr 30, Języki, Kowalczyk, Park Dolny, Park Górny, Plac Dietla, 
Szalaya, Jana Wiktora, Zdrojowa, Zawodzie   Szkoła Podstawowa Nr 1   Szczawnica ul. Główna 12

5

ulice: Aleja 1 Maja, Bereśnik, Połoniny, Św. Krzyża, Osiedle XX-lecia, Osiedle 
Połoniny   Sanatorium “Papiernik”   Szczawnica Al. 1 Maja 3

6

ulice: Aleja Parkowa, Flisacka, Groń, Główna od nr 31 do końca, Kwiatowa, Nad 
Grajcarkiem, Ogrodowa, Pienińska, Pod Sadami, Skotnicka, Słoneczna, Średniak, 

Widok, Wygon, Zielona, Zyblikiewicza
  Gimnazjum Publiczne   Szczawnica ul. Główna 116

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 12 listopada 
2006 r. w godzinach od 600 do 2000.

Burmistrz Miasta Szczawnica
/-/ mgr Roman Trojnarski

Uchwały Rady Miasta z dn. 19 października 2006r.:

Uchwała Nr XVL/272/2006
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Szczawnica zatwierdzonego uchwałą Rady 
Miejskiej w Szczawnicy nr 60/IX/99 z dnia 21.06.1999 roku obszaru miasta 
Szczawnica obejmującego ul. Jaworki, Szlachtowa oraz część ulicy Szlach-
towskiej.

§�
1. W wyniku zmiany zasad polityki przestrzennej i kierunku zagospoda-
rowania miasta, uchwala się “zmianę studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica zatwierdzonego uchwałą 
Rady Miejskiej w Szczawnicy nr 60/IX/99 z dnia 21.06.1999 roku obszaru 
miasta Szczawnica obejmującego ul. Jaworki, Szlachtowa oraz część ulicy 
Szlachtowskiej”, zwaną w dalszej treści uchwały “zmianą studium”. 
2. Zakres zmiany studium obejmuje przede wszystkim:
1) zmianę zasięgu terenów budowlanych w obszarze objętym zmianą 
studium,
2) zmianę zasięgu terenów predysponowanych dla rozwoju turystyki 
pieszej, rekreacji, narciarstwa biegowego i zjazdowego,
3) zmianę zasięgu terenów usług i urządzeń turystyki, sportu i rekre-
acji.
3. Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Szczawnica zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w 
Szczawnicy nr 60/IX/99 z dnia 21.06.1999 roku nie objęte niniejszą zmianą 
zachowują aktualność.
4. Zmiana tekstu studium posiada formę ujednoliconą.

  §2
Zmiana Studium obejmuje :
1. Część tekstową -  stanowiącą załącznik nr 1a – Tom I - Uwarunkowania 
rozwoju i załącznik nr 1b – Tom II- Kierunki zagospodarowania przestrzenne-
go ,
2. Część graficzną w skali 1 : 10’000 składającą się z  :
1) rysunku nr 8- Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju- wnioski do zago-
spodarowania obszaru będącego załącznikiem nr2 do niniejszej uchwały
2) rysunku nr 11- Kierunki rozwoju – Struktura i polityka przestrzenna 
będącego załącznikiem nr3 do niniejszej uchwały
3. Lista nieuwzględnionych uwag do zmiany studium stanowi załącznik 
nr4 do niniejszej uchwały.

§�
Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Szczawnica do realizacji zasad polityki 
przestrzennej zawartych w “zmianie studium”

§�
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr XLV/273/2006
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości mieszkaniowych.

§  �
1. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta bonifikaty od 
opłat za  przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek ewid. zmod. 
nr 1917/98 i 1917/99 w prawo własności na podstawie ustawy z dnia  29 lipca 
2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo wła-
sności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459).
2. Bonifikata, o której mowa w § 1 wynosi odpowiednio:
a) dla działki ewid. zmod. nr 1917/98 kwotę 19 305,50 zł,
b) dla działki ewid. zmod. nr 1917/99 kwotę   9 696,00 zł.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczawnica.

§  �
Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLV/274/2006
w sprawie uchwalenia “Regulaminu wynagradzania nauczycieli, ustalania 
wysokości oraz warunków przyznawania nauczycielom dodatków moty-
wacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,  wysługę lat  oraz niektórych 
innych składników wynagrodzenia”.

 § �
Uchwala się “Regulamin wynagradzania nauczycieli, ustalania wysokości  
oraz warunków przyznawania nauczycielom  dodatków  motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy,  wysługę lat oraz niektórych  innych składni-
ków wynagrodzenia nauczycieli” stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ �
Tracą moc: Uchwała Rady Miasta  Nr XXXVII/223/2005 z dnia 29.12.2005 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz  Uchwała 
Rady Miasta Nr XLI/253/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. o zmianie uchwały 
w sprawie  Regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

  § �
Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mało-
polskiego i wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą 
od  01 stycznia 2007 roku.
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Uchwała Nr XLV/275/2006
w sprawie  zabezpieczenia w budżecie miasta Szczawnica środków finanso-
wych na dowóz dzieci z miejsca zamieszkania do Publicznego Gimnazjum.

§ �
1. Upoważnia Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązania  finansowe-
go na lata 2007, 2008, 2009 na realizację zadania “dowóz dzieci do Publiczne-
go Gimnazjum im. ks. prof. J. Tischnera w Szczawnicy”. 
2. Wysokość zobowiązania nie może przekroczyć kwoty 126 000 zł.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ �
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr XLV/276/2006
w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta Szczawnica środków finanso-
wych na dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków w których realizują 
obowiązek szkolny.

§ �
Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia zobowiązania finansowego 
na rok 2007 na realizację zadania “dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrod-
ków w których realizują obowiązek szkolny”  do wysokości  18.000,00 zł. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ �
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLV/277/2006
w sprawie wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006.

§  �
1. ustala się, że nie wykorzystane w 2006 roku wydatki na realizację za-
dania PN. Ujęcie wody pitnej w Jaworkach – Czarnej Wodzie nie wygasają z 
upływem 2006 roku.
2. Ostateczny termin dokonania wydatków, wydatków których mowa w 
ust. 1 ustala się na dzień 30 września 2007 r.

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

§  �
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§  �
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwały Rady Miasta z dn. 26 października 2006r.:
					

Uchwała Nr XLVI/278/2006
w sprawie wyrażenia warunkowej zgody na bezprzetargowe zbycie nieza-
budowanej działki ewid. zmod. nr 1434/15 położonej w  Szczawnicy przy 
ul. Park Górny.

§ �
Zgodnie z umową dzierżawy z dnia 6 kwietnia 2006 r. zawartą pomiędzy Mia-
stem Szczawnica a Thermaleo Sp. z o.o., Thermaleo przysługuje warunkowe 
prawo bezprzetargowego nabycia nieruchomości będącej przedmiotem Umo-
wy dzierżawy określone w § 9 tejże umowy.

§ 2
Rada Miasta Szczawnica wyraża zgodę na bezprzetargowe zbycie działki 
ewid. zmod. nr 1434/15 położonej w Szczawnicy przy ul. Park Górny w trybie 
artykułu 37 § 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2004 r., nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), pod warunkiem 
uprzedniego wykonania przez Thermaleo Sp. z o.o. zobowiązań określonych 
w § 9 Umowy dzierżawy z dnia 6 kwietnia 2006 r.

§ �
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ �
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLVI/279/2006
w sprawie wzorów deklaracji podatku od nieruchomości.

§  �
Określa się wzory formularzy:
1) “Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych” którą zobo-
wiązane są złożyć organowi podatkowemu osoby fizyczne podlegające obo-
wiązkowi podatkowemu jak również korzystające ze zwolnień podatkowych 
na mocy ustawy lub uchwały Rady Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2) “Deklaracji na podatek od nieruchomości”, którą zobowiązane są złożyć 
osoby prawne,  jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości 
prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności  Rolnej Skarbu Państwa, 
a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe podlegające obowiązkowi podatkowemu jak również korzystające 

ze zwolnień podatkowych na mocy ustawy lub uchwały Rady Miasta, zgodnie 
z załącznikiem   nr 2 i 3 do uchwały. 

§  2
Traci moc uchwała Nr XX/124/2004  Rady Miasta Szczawnica z dnia 29 listo-
pada 2004  roku w sprawie wzorów deklaracji podatku od nieruchomości.

§  �
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§  �
Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku na-
leżnego od 1 stycznia 2007 r.

Uchwała Nr XLVI/280/2006                    
w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku leśnego.

§  �
Ustala się wzór formularza “Informacja w sprawie podatku leśnego” zgodnie 
z zał. Nr 1 do Uchwały. 

§  2
Ustala się wzór formularza “Deklaracja na podatek leśny” zgodnie z zał. Nr 
2 do Uchwały. 

§  �
Traci moc uchwała Nr XX/125/2004  Rady Miasta Szczawnica z dnia 29 li-
stopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku le-
śnego.

§  �
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§  �
Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku na-
leżnego od 1 stycznia 2007 r.

Nr XLVI/281/2006 
w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku rolnego.

§  �
Ustala się wzór formularza “Informacja w sprawie podatku rolnego” zgodnie 
z zał. Nr 1 do Uchwały. 

§  2
Ustala się wzór formularza “Deklaracja na podatek rolny” zgodnie z zał. Nr 
2 do Uchwały. 

§  �
Traci moc uchwała Nr XX/126/2004 Rady Miasta Szczawnica z dnia 29 li-
stopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rol-
nego.

§  �
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§  �
Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku na-
leżnego od 1 stycznia 2007 r.

Uchwała Nr XLVI/282/2006
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006.

§  �
Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczawnica na rok 2006 w zakresie 
dochodów i  wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2

§  2
Dochody i wydatki budżetowe po zmianach  wynoszą: 15.393.572 zł
              § �
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ �
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
					

    Uchwała Nr XLVI/283/2006
w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Nowotarskie-
go.

§  �
1. Miasto Szczawnica przejmuje do wykonania zadanie z zakresu właści-
wości Powiatu Nowotarskiego polegające na zimowym utrzymaniu oraz pozi-
mowym sprzątaniu dróg powiatowych, na warunkach określonych w porozu-
mieniu zawartym z Powiatem. 
2. Przejęcie zadania następuje do dnia 31 marca 2009 roku.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§  �
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

(Wszelkie załączniki do wglądu w biurze Rady Miasta Szczawnica, ul. Szalaya 
103 – dop. red.)


