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STYCZEŃ 2009

Szczawnica, 29 grudnia 2008 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nica  informuje, że na tablicach ogłoszeń w 
budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica 
przy ul. Szalaya 103 w terminie od 29.12.2008 
do 20.01.2009 r. wywieszono wykaz nie-
ruchomości stanowiącej własność Miasta i 
Gminy Szczawnica przeznaczonych do :
1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na 

okres 3 lat działki ewid. nr 528/15 o po-
wierzchni 173 m2 położonej w Szczawni-
cy przy  ul. Flisackiej z przeznaczeniem 
na zieleniec.

2. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na 
okres 3 lat działki ewid. zmod. nr 528/17 o 
powierzchni 59 m2 położonej w Szczaw-
nicy przy ul. Flisackiej  z przeznaczeniem 
na zieleniec

3. dzierżawy w trybie bezprzetargowym 
działki ewid. nr 232 o powierzchni 3434 
m2 położonej w Jaworkach z przeznacze-
niem pod uprawy rolne na okres 5 lat.

4. dzierżawy w trybie bezprzetargowym 
część działki ewid. zmod. nr 1467/10 o 
powierzchni 10 m2 położonej w Szczaw-
nicy przy ul. Zdrojowej na okres 3 lat z 
przeznaczeniem na działalność handlo-
wą.

5. przekazania w formie darowizny dział-
ki ewid. nr 121 o powierzchni 1876 m2 
położonej w Jaworkach zabudowanej 
remizą OSP na rzecz Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Jaworkach.

JP/JG

NFORMACJA O WYNIKACH NABORU 
NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

- Strażnika Miejskiego 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica in-
formuje, że w wyniku postępowania rekruta-
cyjnego na stanowisko Strażnika Miejskiego 
zostały wybrany Pan Marcin Mężyk, który 
uzyskał najwyższą ilość punktów.

ul. Św. Krzyża
Dnia 22.12.2008r. odebrano roboty na ul. Św. Krzyża na odcinku od 

Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica w stronę ul. Połoniny, polegające 
na kompleksowej przebudowie ulicy. Inwestycja kosztowała miasto 
1 770 000 złotych (milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych). 
W ramach przebudowy wykonano nową sieć wodociągową, nową 
sieć kanalizacji burzowej, nową linię oświetlenia ulicznego, a także 
umieszczono w pasie jezdni szereg rur osłonowych, które umożliwią 
w przyszłych latach właścicielom sieci energetycznej i teletechnicz-
nej skablowanie napowietrznej sieci bez ingerencji w nawierzchnię 
drogi. Prace rozpoczęto w połowie sierpnia, po zakończeniu przez 
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. przedłużających 
się prac polegających na wymianie sieci kanalizacji sanitarnej.

Przed przystąpieniem do robót wykonano monitoring (kamerowa-
nie specjalistycznym sprzętem) istniejących rurociągów oraz badania 
gruntu. Monitoring wykazał całkowite zniszczenie (załamanie kanału 
burzowego), w wyniku którego wody opadowe i podskórne penetru-
jąc podbudowę drogi doprowadziły do punktowych wymyć gruntu i 
zapadnięć nawierzchni.

W oparciu o wyniki badań zaplanowano roboty drogowe, obejmu-
jące wymianę gruntu kilkumetrowej grubości, wykonanie podbudo-
wy wzmocnionej geowłókniną (specjalna mata, stabilizująca podbu-
dowę), oraz nawierzchni z asfaltobetonu wzbogaconego specjalnym 
kruszywem zwiększającym szorstkość. Rzeczywistość placu budowy 
potwierdziła wyniki badań i zasadność przyjętych rozwiązań – grunt 
okazał się namoknięty, z licznymi wyciekami wód podziemnych, 
stale, z dużą intensywnością penetrujących wykopy i wypłukujących 
warstwy podbudowy. Przy lekkich nawet deszczach, pojawiających 
się od sierpnia do listopada nagminne były przypadki całkowitego 
niszczenia wykopów. Te utrudnienia opóźniły zakończenie robót, 
pierwotnie planowanych na połowę listopada. Ostatecznie udało się 
zdrenować cały pas drogi, ująć wszystkie wody podskórne i sprowa-
dzić je do kanału burzowego, który, niezależnie od występowania 
opadów, stale odprowadza wodę ze zbocza i spod drogi. Na wiosnę 
2009 roku przewidziano kontrolne czyszczenie studni kanału burzo-
wego.

Ostatnim elementem inwestycji było ułożenie nawierzchni chod-
ników z kostki brukowej oraz zamontowanie w miejscach o naj-
większym spadku podłużnym poręczy, mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa ruchu pieszych. Każdy etap zadania zamykał się od-
powiednimi badaniami technicznymi potwierdzającymi poprawność 
przyjętych rozwiązań.

W świetle przyjętych rozwiązań technicznych liczymy na to, że 
kilkumiesięczne utrudnienia w korzystaniu z ul. Św. Krzyża zapro-
centują komfortem wyłączenia tej drogi z planu remontów na co naj-
mniej dwadzieścia najbliższych lat. 

TM
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Rada Miejska w Szczawnicy podczas 
sesji w dniu 23 grudnia 2008r. podję-
ła uchwały:

Uchwała Nr XXXI/222/08  
w sprawie wyrażenia zgody na  doko-
nanie darowizny nieruchomości.

§ 1
Wyraża się zgodę na dokonanie daro-
wizny nieruchomości gruntowej sta-
nowiącej własność Miasta i Gminy 
Szczawnica, objętą księgą wieczystą Nr 
67393, figurującą w operacie ewidencji 
gruntów i budynków jako zabudowana 
budynkiem remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej działka ewid. Nr 121 o pow. 
0,1876ha, na rzecz Stowarzyszenia 
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworkach 
na cele statutowe Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Jaworkach w zakresie bez-
pieczeństwa publicznego.

§ 2
Koszty związane ze sporządzeniem 
umowy  darowizny poniesie Stowarzy-
szenie Ochotnicza Straż Pożarna w Ja-
workach.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

Uchwała Nr XXXI/223/08  
w sprawie  wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie nieruchomości w try-
bie bezprzetargowym.    

§ 1
Zwalnia się z obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowę  dzierżawy nie-
ruchomości położonej w obrębie Jawor-
ki o powierzchni 0.3434 ha stanowiącej 
niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 
232 w  Jaworkach.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie 
na rzecz Pana Jana Ziemianek dział-
ki ewid. nr 232 o powierzchni ogólnej 
0.3434 ha na okres 5 lat celem wyko-
rzystywania dzierżawionej nierucho-
mości  na cele rolnicze.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

Uchwała Nr XXXI/224/08  
w sprawie wydzierżawienia części 
działki ewid. nr 1467/10 położonej w 
Szczawnicy przy ul. Zdrojowej.

§ 1
Zwalnia się z obowiązku przetargowe-
go trybu zawarcia umowy dzierżawy, 
nieruchomości położonej w Szczaw-
nicy o powierzchni 10 m2 stanowiącej 
część działki ewid. nr 1467/10 położo-
nej w Szczawnicy przy ul. Zdrojowej, 
zabudowanej kioskiem handlowym sta-
nowiącym własność Dzierżawcy.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawie-
nie na rzecz Pana Jerzego Hinc części 
działki ewid. nr 1467/10  o powierzchni 
ogólnej 10 m2 na okres 3 lat celem wy-
korzystywania dzierżawionej nierucho-
mości pod działalność handlową.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

Uchwała Nr XXXI/225/08  
w sprawie wyrażenia zgody na ustano-
wienie ograniczonego prawa rzeczo-
wego na nieruchomości.

§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie umowy 
użyczenia w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta i Gminy Szczawnica, obejmują-
cą część działki ewid. nr 124/1 z obrębu 
Jaworki o powierzchni 900 m2, objętą 
księgą wieczystą nr 59526 prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu 
Wydział V Ksiąg Wieczystych na czas 
określony 1 roku na rzecz Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Szczawni-
cy.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.
 

Uchwała Nr XXXI/226/08  
w sprawie  stawek czynszu gruntów 
stanowiących własność Miasta i Gmi-
ny Szczawnica oddawanych w dzier-
żawę i najem  na   podstawie umów 
wieloletnich.

§ 1
Ustala się na rok 2009 minimalne staw-
ki czynszowe netto za dzierżawę i najem 
gruntów stanowiących własność Miasta 
i Gminy Szczawnica  w wysokościach 
określonych w załączniku do niniejszej 
uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Mało-
polskiego.

Załącznik do Uchwały 
Nr XXXI/226/08

       
Stawki czynszów dzierżaw gruntów 
komunalnych na rok 2009, jako mini-
malne do negocjacji Burmistrza Mia-
sta i Gminy z dzierżawcami.

I. Stawki roczne :
1. Stawka za 1ar powierzchni gruntu 
użytkowanego rolniczo: 
  1/ uprawy rolne, warzywnicze i sa-
downicze          1.75  
  2/  łąki, pastwiska   0.55

1. Stawka za 1 m2 powierzchni użytko-
wanej nierolniczo:
1/ tereny na cele przemysłowe i handlo-
we /bazy magazynowe/     
   2.60
2/ składowe i inne   0.70
3/ tereny pod trasy narciarskie i infra-
strukturę towarzyszącą       
   0.10

II. Stawki miesięczne:
1. Stawka za 1 m2 powierzchni użytko-
wanej nierolniczo /tereny pod kioski, 
pawilony, stragany itp./ :
1/ Strefa „A” cały rok oraz w sezonie 
/1.05.do 30.09/  rejon Pienin i Jaworek       
   7.90
2/ Strefa „B”   5.30

Uchwała Nr XXXI/227/08  
w sprawie Miejskiego Programu Pro-
filaktyki, Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2009.

§1 
Przyjmuje się Miejski Programu Pro-
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filaktyki, Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Nar-
komanii na rok 2009 o treści jak załącz-
nik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Akceptuje się preliminarz kosztów rea-
lizacji Miejskiego Programu Profilakty-
ki, Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
w 2009 roku o treści jak załącznik Nr 2 
do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

Uchwała Nr XXXI/228/08
sprawie: zmian w Uchwale Budże-
towej Miasta i Gminy Szczawnica 
na rok 2008  Nr XVIII/107/07 Rady 
Miasta Szczawnica z dnia 28 grudnia 
2007 roku i budżecie miasta i gminy 
na rok 2008

§ 1
1. Dokonuje się zwiększenia do-
chodów budżetowych Miasta i Gminy 
Szczawnica na rok 2008  o kwotę zł: 
144.933 zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia wy-
datków budżetowych Miasta i Gminy 
Szczawnica na rok 2008 o kwotę zł: 
401.407  zgodnie z załącznikiem nr 2 
do niniejszej uchwały.
3. W wyniku zmian określonych w 
załącznikach nr 1 i 2 zmniejszeniu ule-
ga deficyt budżetu o kwotę zł: 546.340

§ 2
1. Dokonuje się zmian polegających 
na zmniejszeniu przychodów budżetu 
o kwotę zł: 546.340  pochodzących ze 
sprzedaży papierów wartościowych
2. Przychody i rozchody budżetu 
Miasta i Gminy Szczawnica po zmia-
nach przedstawia załącznik Nr 3 do ni-
niejszej uchwały.  

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 4
Uchwała  wchodzi w życie z dniem 
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Mało-
polskiego. 

Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr  XXXI/228/08

PRZYCHODY I ROZCHODY 
BUDŻETU MIASTA i GMINY 
SZCZAWNICA NA ROK 2008

1. DOCHODY  OGÓŁEM:  
  16.793.468 zł                     
2. WYDATKI   OGÓŁEM: 
  19.173.581 zł     
3. Wynik - DEFICYT (1-2)  
  - 2.380.113 zł            
4. Przychody budżetu:   
  2.880.113 zł
  z tego:
 wolne środki – jako nadwyżka środ-

ków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu j.s.t.   
  297.283 zł 
 przychody ze sprzedaży innych pa-

pierów wartościowych (emisja obligacji 
komunalnych)    
  2.375.348 zł
 przychody z zaciągniętych pożyczek 

i kredytów na rynku krajowym     
  207.482 zł
5. Rozchody budżetu:     
  500.000 zł
  z tego:
 wykup obligacji komunalnych 

  500.000 zł

Uchwała Nr XXXI/229/08  
w sprawie wydatków nie wygasających 
z upływem roku budżetowego 2008.

§ 1
1. Ustala się, że nie wykorzystane w 
roku 2008 wydatki na realizację zadania 
pn. „Przebudowa instalacji centralne-
go ogrzewania i kotłowni oraz instala-
cji elektrycznej wewnętrznej kotłowni 
w budynku komunalnym przy ul. Jana 
Wiktora 7a  w Szczawnicy” nie wygasa-
ją z upływem roku 2008.
2. Ostateczny termin dokonania wy-
datków, o których mowa w ust. 1 ustala 
się na dzień 30 września 2009 roku.

§ 2
Ustala się plan finansowy wydatków, o 
których mowa w § 1 zgodnie z załączni-
kiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

Uchwała Nr XXXI/230/08  
w sprawie wydatków nie wygasają-
cych z upływem roku budżetowego 
2008.

§ 1
1. Ustala się, że nie wykorzystane w 
2008 roku wydatki na realizację zadania 
pn. „Przebudowa odcinka drogi powia-
towej nr K1636 Krościenko – Szczaw-
nica (ul. Szlachtowska) w km 6+792,89 
do km 7+030,77” nie wygasają z upły-
wem 2008 roku.
2. Ostateczny termin dokonania wy-
datków, o których mowa w ust. 1 ustala 
się na dzień 30 maja 2009 r.

§ 2
Ustala się plan finansowy wydatków, o 
których mowa w §1 zgodnie z załączni-
kiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

Uchwała Nr XXXI/231/08  
w sprawie  wydatków nie wygasają-
cych z upływem roku budżetowego 
2008.

§ 1
3. Ustala się, że nie wykorzystane 
w 2008 roku wydatki na realizację za-
dania pn. „Wykonanie kompletnej do-
kumentacji budowlano-wykonawczej 
na budowę trzech kładek pieszych nad 
potokiem Grajcarek w Szczawnicy w 
km ok. 1+201.9, km ok. 0+643.05, km 
ok. 0+193.85” nie wygasają z upływem 
2008 roku.
4. Ostateczny termin dokonania wy-
datków, o których mowa w ust. 1 ustala 
się na dzień 15 kwietnia 2009r.

§ 2
Ustala się plan finansowy wydatków, o 
których mowa w § 1 zgodnie z załączni-
kiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

Uchwała Nr XXXI/232/08  
w sprawie wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego dla członków ochotniczej 
straży pożarnej, który uczestniczył w 
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działaniu ratowniczym lub szkoleniu 
pożarniczym organizowanym przez 
Państwową Straż Pożarną lub gminę.

§ 1
Ustala się wysokość ekwiwalentu pie-
niężnego przysługującego członko-
wi ochotniczej straży pożarnej mają-
cej siedzibę na terenie miasta i gminy 
Szczawnica, który uczestniczył w dzia-
łaniu ratowniczym w kwocie 12,00 zł, 
lub szkoleniu organizowanym przez 
Państwową Straż Pożarną lub miasto i 
gminę Szczawnica w kwocie 8,00 zł, za 
każdą godzinę udziału w działaniach ra-
towniczych lub szkoleniu pożarniczym.

§ 2
Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu 
miasta i gminy Szczawnica.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Ma-
łopolskiego, wchodzi w życie z dniem 
podjęcia i obowiązuje począwszy od 
dnia 01.01.2009 r.

Uchwała Nr XXXI/233/08  
w sprawie zmian w Regulaminie Stra-
ży Miejskiej w Szczawnicy.

§ 1
W Regulaminie Straży Miejskiej sta-
nowiącym załącznik do Uchwały Nr 
X/49/07 z dnia 21 maja 2007 roku 
wprowadza się  zmiany poprzez zastą-
pienie w tekście Regulaminu:

1. zapisu „Miasto Szczawnica” zapisem 
„Miasto i Gmina Szczawnica”,
2. zapisu „Urząd Miasta w Szczawni-
cy” zapisem „Urząd Miasta i Gminy  
Szczawnica”,
3. zapisu „Burmistrz Miasta Szczawni-
ca” zapisem „Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica”,
4. zapisu „Rada Miasta” zapisem „Rada 
Miejska”,
5. zapisu „Burmistrz Miasta ” zapisem 
„Burmistrz Miasta i Gminy”,
6. zapisu „Urząd Miasta Szczawni-
ca” zapisem „Urząd Miasta i Gminy  
Szczawnica”.

§ 2
Uchwala się jednolity tekst Regulami-
nu Straży Miejskiej w Szczawnicy w 
brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Małopolskiego.

INFORMACJA DO UCHWAŁ 
RADY MIEJSKIEJ PODJĘTYCH 
NA XXXI ZWYCZAJNEJ SESJI W 
DNIU 23 GRUDNIA 2008 ROKU. 

Uchwała Nr XXXI/222/078 w sprawie 
wyrażenia zgody na dokonanie daro-
wizny nieruchomości. 
Uchwała została podjęta na wniosek  
Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Po-
żarna w Jaworkach. 
Działka (na której znajduje się remiza 
OSP Jaworki) będzie wykorzystana  na  
realizację zadań statutowych Straży w 
zakresie bezpieczeństwa publicznego.

Uchwała Nr XXXI/223/078 w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości w trybie bezprzetar-
gowym. 
W wyniku nowelizacji przepisów usta-
wy o gospodarce nieruchomościami,  
uchwała Rady Miejskiej jest wymaga-
na, gdy po umowie zawartej na czas 
oznaczony do 3 lat, strony zawierają ko-
lejne umowy, których przedmiotem jest 
ta sama nieruchomość. Jest to kolejna 
uchwała dotycząca przedłużenia dzier-
żawy, podejmowana przez Radę.
Działka ewid. nr 232  położona w  Ja-
workach, była wydzierżawiana na rzecz 
wnioskodawcy  od 2005 roku, z prze-
znaczeniem na  cele rolnicze. Rolnicze 
przeznaczenie dzierżawy zostało utrzy-
mane także w kolejnej umowie.

Uchwała Nr XXXI/224/078 w sprawie 
wydzierżawienia części działki ewid. 
nr 1467/10 położonej w Szczawnicy 
przy ul. Zdrojowej. 
Podobnie jak w przypadku Uchwały 
Nr 223, przepisy ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, wymagają zgody 
Rady Miejskiej na przedłużenie umowy 
dzierżawy działki.
Z wnioskiem o przedłużenie umowy 
dzierżawy części działki 1467/10 wy-
stąpił dotychczasowy dzierżawca, bę-
dący jednocześnie właścicielem kiosku 
handlowego (sprzedaż pamiątek) znaj-

dującego się na działce. 
Ponadto, dzierżawca wygrał przetarg 
na prowadzenie parkingu przy ul. Zdro-
jowej (w obrębie którego znajduje się 
dzierżawiona część działki 1467/10) na 
okres 3 lat, tj. do 31.12.2011 roku.

Uchwała Nr XXXI/225/08 w sprawie 
wyrażenia zgody na ustanowienie pra-
wa rzeczowego na nieruchomości. 
Ustawa o gospodarce nieruchomościami  
nadaje Radzie Miejskiej uprawnienie do 
wyrażenia zgody na  oddanie w użytko-
wanie na czas nieokreślony nieruchomo-
ści stanowiącej własność Miasta i Gminy 
Szczawnica. Uchwała została podjęta na 
wniosek Dyrektora MOKiS.

Uchwała Nr XXXI/226/078 w sprawie 
stawek czynszu gruntów stanowiących 
własność Miasta i Gminy Szczawnica 
oddawanych w dzierżawę i najem na 
podstawie umów wieloletnich. 
Zmiana stawek czynszów gruntów odda-
nych w dzierżawę lub najem następuje 
corocznie, o przewidywany wskaźnik 
inflacji. Na podstawie uchwały jest do-
konywana aktualizacja czynszów dzier-
żawnych w umowach dzierżaw, zawar-
tych w latach poprzednich. 
Ponadto, stawki czynszów określone 
w uchwale, stanowią podstawę do nali-
czania czynszów w nowo zawieranych 
umowach. 

Uchwała Nr XXXI/227/078 w sprawie 
Miejskiego Programu Profilaktyki, 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2009. 
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobo-
wiązuje gminy do prowadzenia działań 
związanych z profilaktyką i rozwiązy-
waniem problemów alkoholowych oraz 
integracją społeczną osób uzależnionych 
od alkoholu. Działania te, corocznie są 
planowane w ramach Miejskiego Progra-
mu Profilaktyki, Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych i Przeciwdziała-
nia Narkomanii, przyjmowanego przez 
Radę w drodze uchwały, który stanowi 
integralną część strategii rozwiązywania 
problemów społecznych.
Miejski Program Profilaktyki, Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2009 ustala: preliminarz kosztów reali-
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zacji, wykaz realizatorów, źródła finan-
sowania, podstawowe i długofalowe cele 
i metody działań, konkretne działania 
profilaktyczne na rok 2009, zasady wy-
nagradzania członków Miejskiej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych.

Uchwała Nr XXXI/228/078 w sprawie 
zmian w Uchwale Budżetowej Miasta 
i Gminy Szczawnica na rok 2008 Nr 
XVIII/107/07 Rady Miasta Szczawni-
ca z dnia 28 grudnia  2008 roku i bu-
dżecie miasta i gminy na rok 2008. 
Zmiany w Uchwale Budżetowej Mia-
sta i Gminy Szczawnica na rok 2008 
i w budżecie miasta i gminy dokonane 
w Uchwale były ostatnimi zmianami, 
jakich Rada Miejska dokonała w roku 
2008. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały 
zostały ujęte zwiększenia, zmniejszenia i 
przeniesienia kwot po stronie dochodów 
i wydatków budżetu, wynikające z anali-
zy przebiegu wykonania budżetu i jego 
końcoworocznego rozliczenia, a także 
kwoty otrzymanych końcem roku środ-
ków – między innymi tytułem subwencji 
oświatowej i dotacji z Wojewódzkiego 
Funduszu Gruntów Rolnych.
Załącznik Nr 3 – przychody i rozchody,  
obrazuje stan budżetu po zmianach oraz 
wielkość deficytu na koniec roku bu-
dżetowego (deficyt uległ zmniejszeniu 
na skutek zmian w dochodach i wydat-
kach). 

Uchwała Nr XXXI/229/078 w sprawie 
wydatków nie wygasających z upły-
wem roku budżetowego 2008. 
Konieczność przeprowadzenia moder-
nizacji instalacji CO w budynku komu-
nalnym  Miejskiego Przedszkola Pub-
licznego przy ul. Jana Wiktora 7a, wy-
nika z łączenia w tym budynku funkcji 
przedszkola oraz mieszkań prywatnych i 
komunalnych, a także z faktu zaopatry-
wania w ciepło przez kotłownię przed-
szkola, budynku, w którym mieści się 
szkoła muzyczna.
Rozdział instalacji, pozwoli na racjonal-
ne i oszczędne ogrzewanie odbiorców, 
zgodnie z ich potrzebami oraz właściwe 
ponoszenie przez nich kosztów ogrze-
wania. Zadanie to w latach ubiegłych 
nie zostało wykonane z powodu braku 
środków. 
Przebudowa zostanie sfinansowana 
proporcjonalnie do udziałów posiada-

nych w budynku przez Miasto i Gminę 
Szczawnica oraz  wspólnotę mieszkań-
ców budynku. Środki na ten cel wygo-
spodarowane w roku 2008 nie mogły 
zostać wydane z uwagi na przedłuża-
jące się czynności formalne związane z 
projektem i pozwoleniem na budowę. 
Trwająca zima i konieczność ciągłego 
dostarczania ciepła przedszkolu i in-
nym odbiorcom, a także istotne prze-
ciwwskazania wykonania prac w ruchu 
ciągłym przedszkola z uwagi na dobro 
dzieci, uniemożliwiły wykonanie zada-
nia w 2008 roku. 
Przesunięcie terminu realizacji inwe-
stycji oraz jej rozliczenia finansowego 
na rok 2009, spowodowało konieczność 
uznania za nie wygasające środków za-
planowanych w budżecie roku 2008, co 
umożliwi ich wydatkowanie w następ-
nym roku. Rozstrzygnięcie to pozostaje 
w zgodzie z ustawą o finansach publicz-
nych.

Uchwała Nr XXXI/230/078 w sprawie 
wydatków nie wygasających z upły-
wem roku budżetowego 2008. 
Uchwała dotyczy środków stanowią-
cych udział własny miasta w inwestycji 
realizowanej przez Powiat Nowotar-
ski na drodze powiatowej (ul. Szlach-
towska). Podobnie jak w przypadku 
uchwały nr 229, przesunięcie terminu 
zakończenia inwestycji oraz jej rozli-
czenia finansowego na rok 2009, spo-
wodowało konieczność uznania za nie 
wygasające środków zaplanowanych w 
budżecie roku 2008, co umożliwi ich 
wydatkowanie w kolejnym roku, zgod-
nie z przepisami ustawy o finansach 
publicznych. 

Uchwała Nr XXXI/231/078 w sprawie 
wydatków nie wygasających z upły-
wem roku budżetowego 2008. 
Uchwała, podobnie jak dwie poprzed-
nie, dotyczy środków zaplanowanych 
w budżecie roku 2008, które nie zostały 
wydatkowane, z powodu nie zrealizo-
wania zadania, na które były przezna-
czone. Wykonanie dokumentacji kładek 
nad Grajcarkiem w zakładanym termi-
nie okazało się niemożliwe, ze względu 
na przedłużające się terminy wydania 
przez jednostki uzgadniające opinii, 
wymaganych w procesie opracowania 
dokumentacji.

Uchwała Nr XXXI/232/078 w sprawie 
wysokości ekwiwalentu pieniężnego 
dla członków ochotniczej straży po-
żarnej, który uczestniczył w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu pożarni-
czym organizowanym przez Państwo-
wą Straż Pożarną lub gminę. 
Ekwiwalent pieniężny za udział w dzia-
łaniach ratowniczych i szkoleniach 
pożarniczych przysługuje ustawowo 
członkom ochotniczych straży pożar-
nych. Od roku 2009, gminy mają obo-
wiązek jego ustanowienia, co odbywa 
się w drodze uchwały rady gminy. 
Rada Miejska ustaliła kwoty ekwiwa-
lentu oraz zaplanowała na ten cel środ-
ki w budżecie miasta i gminy na rok 
2009.
Ekwiwalent przysługuje członkom jed-
nostek OSP Szczawnica, Szlachtowa i 
Jaworki.

Uchwała Nr XXXI/233/078 w sprawie 
zmian w Regulaminie Straży Miej-
skiej w Szczawnicy. 
Zmiany w Regulaminie Straży Miejskiej 
mają wyłącznie charakter porządkowy, 
dostosowują zapisy tego dokumentu do 
aktualnego nazewnictwa, obowiązują-
cego po zmianie statusu Szczawnicy na 
miasto i gminę. 

Rada Miejska w Szczawnicy podczas 
sesji w dniu 30 grudnia 2008 podjęła 
uchwały:

Uchwała Nr XXXII/234/08
w sprawie upoważnienia Burmistrza 
Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 1
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Szczawnica, jako reprezentanta Mia-
sta i Gminy Szczawnica w Zgromadze-
niu Wspólników spółki „Podhalańskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne” spółka z 
o.o. w Nowym Targu, do podjęcia dzia-
łań i złożenia na najbliższym Zgroma-
dzeniu Wspólników tej spółki wniosku 
jej podział i utworzenie nowej spółki 
poprzez wydzielenie części majątku zlo-
kalizowanego na obszarze Miasta i Gmi-
ny Szczawnica o kapitale założycielskim 
odpowiadającym wartości tego majątku.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 3
Uchwała  wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.
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Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy 
Szczawnica na rok 2009

Nr XXXII/235/08
§  1

1. Ustala się dochody budżetu w wy-
sokości 25.645.838 zł zgodnie z załącz-
nikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu w wy-
sokości 34.966.372 zł zgodnie z załącz-
nikiem Nr 2. 
3. Różnica między dochodami i wy-
datkami stanowi planowany deficyt bu-
dżetowy w kwocie 9.320.534 zł, który 
zostanie pokryty przychodami pocho-
dzącymi z emisji obligacji komunal-
nych, wolnych środków jako nadwyż-
ki środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu oraz przychodami z 
zaciągniętych na rynku krajowym poży-
czek i kredytów -  zgodnie z załączni-
kiem Nr 3.
4. Ustala się przychody budżetu w 
kwocie zł: 10.424.275  oraz rozchody 
budżetu w kwocie zł: 1.103.741 – zgod-
nie z załącznikiem Nr 3.

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

§  3
Ustala się dochody budżetu z tytułu 
wydawania zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych i wydatki budżetu 
na realizację zadań ujętych w Miejskim 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych i Prze-
ciwdziałania Narkomanii, zgodnie z 
załącznikiem Nr 5 

§  4
Ustala się wydatki majątkowe budżetu 
w wysokości 21.050.569 zł zgodnie z 
załącznikiem Nr 6.

§  5
Ustala się wydatki budżetu z tytułu do-
tacji udzielanych:
1) dla instytucji kultury na łączną kwo-
tę 470.018 zł, zgodnie z załącznikiem 
Nr7.
2) dla działających na terenie miasta i 
gminy publicznych i niepublicznych 
przedszkoli - na łączną  kwotę 656.116 
zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
3) dla innych j.s.t. na pomoc finansową 
w kwocie 725.000 zł zgodnie z załącz-
nikiem Nr 8 

§  6
Tworzy się:
1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki 
nieprzewidziane w kwocie: 243.265  zł
2) rezerwę celową budżetu na dofi-
nansowanie zadań zleconych organi-
zacjom pożytku publicznego na kwotę  
25.000 zł
3) rezerwę celową na zabezpieczenie 
potencjalnej spłaty udzielonego kredytu 
poręczenia dla Podhalańskiego Przed-
siębiorstwa Komunalnego w kwocie: 
129.395  zł
4) rezerwę celową na wydatki inwe-
stycyjne w zakresie infrastruktury ko-
munalnej  w kwocie: 240.000zł

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

§  8
Ustala się Plan przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z 
załącznikiem Nr 10.

§  9
Przyjmuje się Prognozę Kwoty Dłu-
gu Miasta i Gminy Szczawnica na lata 
2009 – 2020 zgodnie z załącznikiem 
Nr 11 a i b 

§  10
1. Ustala się roczny limit dla:
a) zobowiązań na sfinansowanie plano-
wanego deficytu budżetowego na łącz-
ną kwotę zł: 9. 320.534 z tytułu: 
 emisji papierów wartościowych (emi-

sji komunalnych) - kwota zł: 3.400.000
 pożyczek i kredytów zaciągnię-

tych na rynku krajowym – kwota zł: 
5.920.534
b) zobowiązań na sfinansowanie wyku-
pu uprzednio wyemitowanych obligacji 
komunalnych do kwoty zł: 1.000.000
c) zobowiązań z tytułu nowych kre-
dytów lub pożyczek zaciągniętych na 
sfinansowanie przejściowego deficytu 
budżetu – do kwoty 500.000 zł
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i 
Gminy do:
a) zaciągania kredytów i pożyczek na 
pokrycie występującego w trakcie roku 
niedoboru budżetowego do maksymal-
nej wysokości 500.000  zł
b) lokowania w trakcie realizacji budże-
tu czasowo wolnych środków budżeto-
wych na  rachunkach w innym banku 
niż bank prowadzący obsługę budżetu,

c) dokonywania zmian w planie wydat-
ków budżetu w granicach działu kla-
syfikacji budżetowej, obejmujących w 
szczególności: zmianę kwot wydatków 
zaplanowanych na dotacje, na koszty 
obsługi długu publicznego, na wyna-
grodzenia i pochodne oraz zmianę kwot 
zaplanowanych na wydatki majątkowe
d) zaciągania zobowiązań w zakresie 
wydatków bieżących z tytułu umów, 
których realizacja w roku następnym 
(2010)  jest niezbędna dla zapewnienia 
ciągłości działania gminy i termin za-
płaty upływa w 2010 roku – na łączną 
kwotę 300.000 zł 
e) przekazywania kierownikom jedno-
stek budżetowych uprawnień do doko-
nywania przeniesień w planie wydat-
ków w zakresie wydatków bieżących w 
ramach rozdziału klasyfikacji budżeto-
wej, z wyłączeniem zmian wydatków 
na wynagrodzenia i pochodne oraz z 
wyłączeniem zmian wydatków mająt-
kowych
3. Upoważnia się Kierowników Zakła-
dów Budżetowych (Miejskiego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Przedszkola 
Publicznego) do dokonywania w planie 
finansowym zakładu budżetowego in-
nych 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 bu-
dżetu. 

§  11
1. Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczaw-
nica.
2. Ustala się szczegółowość:
1) informacji z przebiegu wykonania 
budżetu za pierwsze półrocze 2009 roku 
– co najmniej jak zakres szczegółowo-
ści budżetu w niniejszej uchwale
2) informacji o wykonaniu w I półroczu 
roku 2009 planu finansowego Miejskie-
go Ośrodka Kultury i Sportu i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej co najmniej w 
szczegółowości odpowiadającej planom 
przyjętym przez kierowników z wyod-
rębnieniem stanu należności, stanu i ro-
dzaju zobowiązań (w tym zobowiązań 
wymagalnych).

§  12
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 
stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w 
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Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

Informacja do uchwał Rady Miejskiej 
podjętych na  XXXII zwyczajnej sesji 
w dniu 30 grudnia 2008 roku.

Uchwała Nr XXXII/234/08 w sprawie 
upoważnienia Burmistrza Miasta i 
Gminy Szczawnica. 

Powstanie Podhalańskiego Przedsię-
biorstwa Komunalnego skupiającego 11 
podhalańskich i pienińskich gmin było 
wielką nadzieją na realizację inwestycji 
z zakresu ochrony środowiska. Gminy 
tworząc PPK były przekonane o możli-
wości realizacji bardzo kosztownych in-
westycji dotyczących oczyszczalni ście-
ków i kolektorów sanitarnych w rejonach 
, które  tych urządzeń nie posiadały.  Za-
proponowana formuła spółki komunal-
nej grupującej zainteresowane gminy 
dawała w ówczesnym czasie możliwość 
sięgnięcia po bardzo duże środki unijne, 
których gminy nie będąc zrzeszone  ni-
gdy by nie uzyskały, bowiem minimalna 
kwota środków jaką można było otrzy-
mać na inwestycję, była daleko powyżej 
kwoty maksymalnej, którą musiałaby 
wydać gmina na realizację całego pro-
gramu gospodarki ściekowej. Ponieważ 
Unia Europejska preferowała bardzo 
duże projekty inwestycyjne , gminy zo-
stały zmuszone do podjęcia wspólnego 
działania tworząc podmiot który pozy-
ska środki na inwestycje.

Tak więc Podhalańskie Przedsiębior-
stwo Komunalne spółka z o.o. powstała 
w celu realizacji dużego projektu inwe-
stycyjnego pn. Ochrona wód powierzch-
niowych zlewni Górnego Dunajca i 
Zbiornika Czorsztyńskiego” i tym sa-
mym wykonywania określonej części za-
dań komunalnych tworzących ją  Gmin.  

Rada Miasta Szczawnica podejmu-
jąc uchwałę z dnia 30 grudnia 2002 r. 
Nr III/26/2002 upoważniającą  burmi-
strza do przystąpienia do spółki PPK 
wyraźnie wskazała w § 4 uchwały, że  
„umowa spółki zostanie podpisana pod 
warunkiem zawarcia przez Rzeczpospo-
litą Polską umowy z Unią Europejską na 
mocy której przekazane zostaną środki 
na realizację powyższego zadania.  

Projekt pn. „Ochrona wód powierzch-
niowych zlewni Górnego Dunajca i 

Zbiornika Czorsztyńskiego” w Szczaw-
nicy miał objąć rehabilitację i moderni-
zację sieci kanalizacyjnej oraz jej rozbu-
dowę o odcinki pozbawione tej sieci oraz 
o Szlachtową i Jaworki.

Tymczasem po częściowej realizacji 
I i II etapu okazało się, że Spółka z o.o. 
PPK w Nowym Targu nie jest w stanie 
pozyskać żadnych środków na realiza-
cję zapowiedzianego w programu ( w 
momencie tworzenia spółki)   gospo-
darki ściekowej, bo zmieniły się reguły 
przyznawania środków a żadna z gmin, 
- poza Szczawnicą, - nie znalazła się 
w Krajowym Programie Oczyszczania 
Ścieków, co jest warunkiem w staraniu 
się o środki.

Tym samym w stosunku do Szczaw-
nicy (naszym zdaniem także w stosunku 
do innych gmin) wyczerpała się dotych-
czasowa formuła funkcjonowania Spół-
ki, bo ta nie może zrealizować celu do 
którego została powołana.       W tej sy-
tuacji uchwała Rady Miasta Szczawnica 
z dnia 30 grudnia 2002 r. nie zostanie 
w pełni zrealizowana, gdyż Spółka  nie 
pozyska zapowiedzianych środków unij-
nych i nie zrealizuje zapowiedzianego 
programu. 

Dotychczasowa formuła dalszego 
funkcjonowania Spółki PPK wyczer-
pała się także i z tego powodu, że gmin 
(będących udziałowcami spółkami),  nie 
wiążą już żadne wspólne cele inwesty-
cyjne (są niemożliwe do zrealizowania 
w ramach spółki), a  PPK realizuje w 
każdej gminie odrębny program. Ponad-
to  przedsiębiorstwa działające na terenie 
poszczególnych gmin bilansują się pod 
względem finansowym oddzielnie.  

Także taryfy opłat za ścieki ustalane 
są odrębnie dla każdej gminy na podsta-
wie wyniku kosztów utrzymania sieci 
kanalizacyjnej i urządzeń oczyszczania 
ścieków.

Brak prawa własności sieci kanaliza-
cyjnej skutkuje tym, że gmina nie może 
samodzielnie pozyskiwać środków unij-
nych na modernizację i budowę nowej 
sieci kanalizacyjnej, a nawet prowadzi 
do tego, że gmina nie może pozyskiwać 
środków na budowę sieci wodociągo-
wej, bo istniejące programy nakierowa-
ne są głównie na ochronę środowiska i 
budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. W 
tej sytuacji gminy chcąc uczestniczyć w 
programach unijnych muszą budować 
sieć kanalizacyjną przy udziale środków 

własnych, którą z kolei powinny nieod-
płatnie ( w zamian z udziały) przekazać 
do PPK.  

Przepisy unijne wymagają jednak 
aby przez okres pięciu lat istniała tzw. 
trwałość projektu co oznacza, że przez 5 
lat nie można wybudowanej sieci prze-
kazać do PPK. W ten sposób powstaje 
błędne koło, które trzeba przerwać jeżeli 
rzeczywiście myśli się o realizacji pro-
gramu ochrony środowiska i realizacji 
inwestycji ściekowych.

W tej sytuacji celem umożliwienia 
gminom możliwości zdobywania środ-
ków unijnych i realizacji inwestycji z 
zakresu ochrony środowiska zasadnym 
jest podjęcie działań ( także organizacyj-
no-prawnych)  dostosowujących formę 
działania Spółki PPK do aktualnych po-
trzeb i możliwości udziałowców.

Nie wypowiadając się za inne gminy, 
- z punktu widzenia Szczawnicy najlep-
szym rozwiązaniem byłoby odzyskanie 
wniesionego do Spółki PPK majątku i 
stworzenie na jego bazie podmiotu go-
spodarczego, który prowadziłby działal-
ność gospodarczą związaną z odbiorem 
ścieków i ich oczyszczaniem.

Kodeks spółek handlowych pozwala 
na różne rozwiązania prawne w zakresie 
wyjścia udziałowca ze spółki, ale wyda-
je się, że najkorzystniejszym rozwiąza-
niem (nie tylko dla Szczawnicy) byłby 
podział PPK Spółki z o.o. na podstawie 
art. 528 Kodeksu Spółek Handlowych 
na dwie lub więcej spółek kapitałowych 
i podział przez przeniesienie części 
majątku spółki dzielonej (PPK)  na 
spółkę nowo zawiązaną (podział przez 
wydzielenie) – art. 529 K.s.h.

Istnieje także możliwość zawiąza-
nia nowych spółek, na które przechodzi 
cały majątek spółki dzielonej (PPK)  za 
udziały nowych spółek (podział przez 
zawiązanie nowych spółek).

W pierwszym przypadku wydzielenie 
spółki następuje w dniu jej wpisu do reje-
stru, a w przypadku przeniesienia części 
majątku spółki dzielonej (PPK) na istnie-
jącą spółkę, wydzielenie następuje w dniu 
wpisu do rejestru podwyższenia kapitału 
zakładowego spółki przejmującej.

Spółki przejmujące lub spółki nowo 
zawiązane powstałe w związku z podzia-
łem wstępują z dniem podziału bądź z 
dniem wydzielenia w prawa i obowiąz-
ki spółki dzielonej (PPK), określone w 
planie podziału.
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Tak więc spółka utworzona przez 
Miasto i Gminę Szczawnica przejęłaby 
wszystkie zobowiązania i prawa jakie 
odnoszą się do zakresu funkcjonowania 
PPK w Szczawnicy (spłatę kredytu, po-
ręczenia, inne zobowiązania). 

Koszty jakie wiążą się z wydziele-
niem z PPK spółki dla Szczawnicy są 
stosunkowo niewielkie i wiązać się będą 
z:  wniesieniem kapitału zakładowego ( 
5.000,00 zł ), pokrycie zobowiązań PPK 
w zakresie odnoszącym się do Szczaw-
nicy, pokryciem kosztów notarialnych 
zawiązania spółki, ustalenie siedziby 
spółki, wyposażenie jej w podstawowy 
sprzęt i urządzenia, pokryciem  kosztów 
wycen majątku (majątek dzielony), po-
kryciem kosztów sporządzenia planu po-
działu spółki PPK, pokryciem kosztów 
biegłego, który musi badać poprawność 
w zakresie rzetelności planu podziału 
PPK . Wydzielona Spółka musi przejąć 
także wszelkie wierzytelności - zobowią-
zania kredytowe (kredyt pomostowy na 
udział własny zaciągnięty w NFOŚ i GW 
i WOŚI GW w Krakowie) i gwarantować 
przez 5 lat trwałość zrealizowanego pro-
jektu unijnego w zakresie odnoszącym 
się do inwestycji w Szczawnicy.

Podział Spółki PPK wymaga uchwa-
ły zgromadzenia wspólników  powziætej 
wiækszoúcià ¾ gùosów przedstawiajàcych 
co najmniej poùowæ kapitaùu 
zakùadowego, chyba, ýe umowa spóùki 
lub statut przewidują surowsze warunki( 
art. 541 K.s.h.). Ponieważ zawiązanie 
spółki czy wystąpienie z niej wymaga 
zgody Rady Miasta i Gminy Szczawni-
ca niezbędne jest upoważnienie burmi-
strza przez Radę Miejską w Szczawnicy 
do podjęcia działań zmierzających do 
złożenia wniosku o podział PPK przez 
wydzielenie spółki na rzecz Szczawni-
cy  lub podział przez zawiązanie nowych 
spółek w każdej gminie.

Jeżeli chodzi o wydzielenie z PPK 
spółki komunalnej Szczawnica nale-
ży podkreślić, że intencje samorządu 
szczawnickiego są wyjątkowo jasne. 
Chcemy w ten sposób uzyskać możli-
wość pozyskiwania środków na reali-
zację zadań z zakresu gospodarki wod-
no-ściekowej i realizację przyjętego w 
momencie tworzenia PPK programu 
ekologicznego. Chcemy także w sposób 
bezpośredni wpływać na kształtowanie 
cen ścieków dla swoich mieszkańców.  
Ponieważ tylko Szczawnica jest wpisana 

jako aglomeracja do Krajowego Progra-
mu Oczyszczania Ścieków nie wyklu-
czamy współpracy z innymi sąsiadujący-
mi z nami gminami, celem umożliwienia 
im pozyskania środków unijnych na rea-
lizację ich zadań inwestycyjnych. W tym 
zakresie pozostaniemy otwarci na daleko 
idącą współpracę.

Mamy nadzieję, że pozostałe gminy 
(udziałowcy PPK) w pełni zrozumieją 
nasze intencje i umożliwią nam wydzie-
lenie się ze struktury PPK w odrębną 
spółkę. Gdyby pozostałe gminy także 
były przekonane do słuszności takich 
rozwiązań jakie my proponujemy,  gwa-
rantujemy im pełne poparcie w głosowa-
niu.

Zdawać sobie bowiem musimy spra-
wę, że spółka PPK powstawała w zupeł-
nie innych warunkach niż są obecnie, a 
obecny czas daje nam inne szanse i nie 
sprzyja trwaniu w stagnacji.

Uchwała Budżetowa Miasta i Gmi-
ny Szczawnica na rok 2009 Nr 
XXXII/235/08.
Uchwała Budżetowa ustala plan docho-
dów i wydatków miasta i gminy na rok 

2009. Załączniki do uchwały budżeto-
wej, precyzują kolejno wielkości kwot 
przewidzianych w roku 2009 w zakre-
sie: dochodów i wydatków w poszcze-
gólnych działach budżetu, przychodów 
i rozchodów budżetu, planu dochodów i 
wydatków na zadania zlecone z zakresu 
administracji i innych zadań zleconych 
ustawami, dochodów z tytułu wydawa-
nia zezwoleń na sprzedaż napojów alko-
holowych i wydatków na realizację za-
dań określonych w Miejskim Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz Przeciwdzia-
łania Narkomanii, wydatków majątko-
wych, dotacji dla miejskich instytucji 
kultury, dotacji dla publicznych i nie-
publicznych przedszkoli oraz innych 
jednostek samorządu terytorialnego, 
planu przychodów i wydatków zakła-
dów budżetowych, planu przychodów i 
wydatków Gminnego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Załącznikiem do uchwały budżetowej 
jest również szczegółowa Prognoza 
kwoty długu publicznego Miasta i Gmi-
ny Szczawnica w latach 2009 – 2020.

Ostatnią ubiegłoroczną sesję Rady Miasta i Gminy Szczawnica, która odby-
ła się 30 grudnia,  uatrakcyjnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Juhasy”, 
grający z kapela „Braciskowie” z Grywałdu. Młodzież przybyła do rad-

nych z kolędami  i pastorałkami, wprowadzając świąteczny nastrój. Nie zabrakło 
też połamania się opłatkiem i składania sobie serdecznych życzeń.

Od tego roku Zespół „Juhasy” kierowany przez kierownik Szkoły Muzycznej w 
Szczawnicy Ewę Zachwieję, przeszedł pod patronat Miejskiego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Szczawnicy. 4 stycznia Zespół zainaugurował nowy rok koncertem 
kolęd w Jaworkach. Wystąpi także 9 stycznia w kinie „Pieniny” podczas opłatka 
środowisk twórczych w MOKiS oraz 18 stycznia w Kościele Mariackim i kościele 
na Salwatorze w Krakowie.

A.L.


