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MARZEC 2008

Szczawnica, 29 lutego 2008 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, że na 
tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica 
przy ul. Szalaya 103 w terminie od 29.02.2008 r. do 21.03.2008 r. 
wywieszono wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta i 
Gminy Szczawnica przeznaczonych do:
1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawców:
• działka ewid. nr 530/9 i cz. działek ewid. nr 530/4 i 530/1 o 

powierzchni łącznej 0.0042 ha położone w Szczawnicy przy ul. 
Pienińskiej, zabudowane kioskiem handlowym stanowiącym 
własność Wnioskodawcy, z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności handlowej, na okres 1 roku,

• działki ewid. nr 104 o powierzchni 3.6479 ha położonej we wsi 
Jaworki w obrębie Jaworki z przeznaczeniem pod uprawy rolne, 
na okres 3 lat,

• 1/2 części działki ewid.  nr 49 o powierzchni  0.5843 ha położonej 
we wsi Jaworki obręb Jaworki na okres 3 lat, z przeznaczeniem 
pod  uprawy rolne.

Od 1 stycznia 2008 Szczawnica miejsko - wiejska

Ponad dwa lata temu a dokładnie 26 września 2005r. Rada Miasta 
Szczawnica podjęła uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji z miesz-
kańcami Miasta o wyłączeniu Jaworek i Szlachtowej z części miasta i 
nadaniu im statusu wsi. Mieszkańcy Szczawnicy pozytywnie opowie-
dzieli się za tymi zmianami, co w konsekwencji dało możliwość złożenia 
stosownego wniosku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji o zmianę granic administracyjnych miasta Szczawnica. Pierwsza 
decyzja w tej sprawie w postaci Rozporządzenia Rady Ministrów w 
sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejsco-
wościom statusu miasta,  ukazała się 24 lipca 2007r (Dz.U07.136.961). 
Na mocy tego rozporządzenia z dniem 1 stycznia odbiera się status 
miasta Szczawnica w obrębie całej gminy i jednocześnie nadaje się 
status Miasta Szczawnica w granicach pomniejszonych o wydzielone 
wsie: Szlachtową i Jaworki. Inaczej mówiąc, przed 1 stycznia 2008 
cały obszar gminy Szczawnica jako jednostki administracyjnej posiadał 
prawa miejskie, a w chwili obecnej Miasto Szczawnica stanowi jedynie 
część całej gminy, na którą składają się jeszcze wydzielone wsie. Kolej-
nym aktem prawnym precyzującym podział administracyjny gminy jest 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2007 nadające 
numery statystyczne wyodrębnionym częściom gminy. Ostatnim do-
kumentem nadającym nazwy nowo utworzonym miejscowościom jest 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
20 grudnia 2007 (Dz.U.07.245.1811). Dokument ten z części Gminy 
Szczawnica tworzy wsie o nazwach Jaworki i Szlachtowa. 

Na postawie tych dokumentów konieczne staje się obecnie:
- Podjęcie uchwały w zakresie zmiany statutu Miasta na statut Miasta 

i Gminy
- Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecz-

nych w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych gminy –  mowa 
tutaj o utworzeniu Sołectwa w Jaworkach i Szlachtowej

- Podjęcie uchwały o utworzeniu sołectw (jako jednostek pomocni-
czych gminy na terenach wiejskich) 

- Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Szlachtowej 
i Jaworek

- Podjęcie uchwał w sprawie zmian zapisów w statutach jednostek 
organizacyjnych gminy. 
Zmiany administracyjne wprowadzone 1 stycznia 2008 powodują 

zmianę nazwy organu uchwałodawczego i wykonawczego Gminy 
Szczawnica oraz jej jednostek organizacyjnych.  W myśl tego zapisu 
dokonuje się zmian w nazewnictwie:
1. Urząd Miasta  - Urząd Miasta i Gminy 
2. Burmistrz Miasta – Burmistrz Miasta i Gminy (analogicznie Sekretarz 

i Skarbnik)
3. Rada Miasta – Rada Miejska 

Zmiany nazw jednostek organizacyjnych zostaną dokonane natych-
miast po aktualizacji Statutu Miasta i Gminy Szczawnica. Na terenach 
wiejskich usystematyzowane zostaną nazwy ulic, co w konsekwencji 
uporządkuje numerację domów istniejących oraz budowanych w 
przyszłości na przeznaczonych do tego terenach. W wyniku tych zmian 
mieszkańcy Szlachtowej i Jaworek zobowiązani będą do bezpłatnej 
wymiany dowodów osobistych.

 O wszystkich wprowadzanych zmianach zamieszczane będą 
informacje na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.
szczawnica.pl a dodatkowo informacji udziela Sekretarz Miasta i Gminy 
Tomasz Hurkała pod numerem telefonu 018 262 22 03 lub e-mailem:

sekretarz@szczawnica.pl 

TVP info na żywo ze Szczawnicy

Kolejna ekipa telewizyjna odwiedziła w tym roku Szczawnicę, 
przedstawiając z jej terenu wyjazdową prognozę pogody. 9 lutego 
br. na zboczach Palenicy o walorach turystyczno – uzdrowiskowych 
miasta i gminy w trzech wejściach antenowych dla  TVP info mówiła 
prezenterka TVP Marzena Kawa. Podczas pierwszego wejścia ante-
nowego jej rozmówcami byli: Kierownik PKL Szczawnica  Stefan 
Zachwieja, Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda 
oraz instruktor narciarstwa Marcin Szczepaniak. Podczas kilku minut 
rozmowy z zaproszonymi gośćmi, widzowie dowiedzieli się m.in. 
o warunkach i możliwościach uprawiania sportów zimowych na 
Palenicy, o formie szkoleń młodych jak i starszych amatorów jazdy 
narciarskiej oraz o atrakcjach kulturalnych, rozrywkowych i sporto-
wych przygotowanych przez Szczawnicę dla mieszkańców i turystów. 
Kolejne wejście antenowe to kompleksowa i ciekawa propozycja wę-
drówek szlakami turystycznymi po Szczawnicy przedstawiona przez 
Kierownika miejscowego PTTK Jacka Zachwieję, oraz zaproszenie 
na warsztaty malarstwa na szkle, o których opowiadała Anna Madeja. 
W ostatnim spotkaniu z widzami TVP info V-ce prezes Uzdrowiska 
Szczawnica Halina Uroda opowiedziała o walorach leczniczych wód 
mineralnych z jakich głównie słynie Szczawnica a Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Szczawnicy Kazimierz Zachwieja, w sposób bar-
dzo ciekawy i interesujący przedstawił tajniki uprawiania flisactwa 
Przełomem Dunajca oraz zachęcił wszystkich widzów do odwiedzenia 
Szczawnicy i skorzystania z atrakcji turystycznych, kulturalnych, 
sportowych oraz uzdrowiskowych. 
Przypomnijmy, iż w dniach 26 i 27 stycznia 2008r. na terenie Szczaw-
nicy gościliśmy ekipę telewizyjną TVN 24 i TVN Meteo z prezenterem 
Tomaszem Zubilewiczem. Specjalista od pogody, aż w 25 wejściach 
antenowych zachwalał klimat uzdrowiska, ukazywał uroki Pienin, 
Szlachtowej i Jaworek oraz przekonywał do wypoczynku i rekreacji 
na terenie Szczawnicy.  
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Uchwały z XIX sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 
stycznia 2008r.:

Uchwała Nr XIX/112/08
w sprawie  wydzierżawienia części działki ewid.  zmod. nr 
1220/28.

§ �
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  dzier-
żawy nieruchomości położonej w Szczawnicy  o powierzchni  9,60 
m2  stanowiącej działkę ewidencyjną zmod. nr 1220/28 w Szczawnicy 
przy ul. Głównej, zabudowaną straganem handlowym Nr 5. 

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz  Pani Marii Kud-
łacz części działki ewid. zmod. nr 1220/28 o powierzchni ogólnej 
9,60 m2 na okres 1 roku celem wykorzystywania dzierżawionej 
nieruchomości pod działalność handlową.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

          Uchwała Nr XIX/113/08
w sprawie  wydzierżawienia części działki ewid.  zmod. nr 5/6.

§ �
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  
dzierżawy nieruchomości położonej w Szczawnicy  o powierzchni  
230 m2  stanowiącej niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 5/6 w 
Szczawnicy przy ul. Jaworki (obok Wąwozu Homole).

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz  Pani Józefy 
Królczyk części działki ewid. nr 5/6 o powierzchni ogólnej 230 
m2 na okres 1 roku celem wykorzystywania dzierżawionej nieru-
chomości z przeznaczeniem pod ustawienie stolików i ławek oraz 
parkowanie samochodów będących własnością Dzierżawcy oraz 
samochodów dostawczych.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

          Uchwała Nr XIX/114/08
w sprawie  wydzierżawienia  działek ewid.  nr  224 i 225.    

§ �
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  
dzierżawy nieruchomości położonej w Szczawnicy  o powierzchni  
0.3105 ha stanowiącej działki ewidencyjne  nr  224 i 225  w Szczaw-
nicy z obrębu Jaworki.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz  Pana Tadeusza 
Nieć działek ewid. nr  224 i 225 o powierzchni ogólnej 0.3105 ha 
na  okres 3 lat celem  wykorzystywania dzierżawionej nierucho-
mości pod  uprawy rolne /łąki, pastwiska/.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XIX/115/08
w sprawie prac nad aktualizacją statutu miasta i statutów jed-
nostek pomocniczych. 

§ �
W związku ze zmianą statusu Miasta Szczawnica na Miasto i Gminę 
Szczawnica postanawia się o przystąpieniu do aktualizacji aktów 
prawa miejscowego oraz uchwał dotyczących funkcjonowania 
gminnych jednostek organizacyjnych uwzględniających powyższe 
zmiany.  

§ 2
Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica do ścisłego 

współdziałania z Komisją Planowania i Budżetu oraz radnymi okręgu 
Szlachtowa i Jaworki w zakresie, o jakim mowa w § 1. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Szczawnica.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XIX/116/08
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z miesz-
kańcami Miasta i Gminy Szczawnica.

§ �
Ustala się zasady i tryb przeprowadzania z mieszkańcami Miasta i 
Gminy Szczawnica konsultacji w sprawach: 
1) w których przepisy prawa nakazują przeprowadzenie konsul-
tacji, nie określając jednocześnie zasad i trybu ich przeprowadze-
nia,
2) innych uznanych za istotne dla miasta i jego mieszkańców.

§ 2
1. Konsultacje przeprowadzane są w celu poznania opinii miesz-
kańców o poddanej konsultacjom sprawie.
2. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, organy Miasta i 
Gminy nie są związane wynikiem konsultacji, jednak w miarę moż-
liwości powinny brać je pod uwagę przy podejmowaniu stosownych 
decyzji.

§ 3
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta i 
Gminy Szczawnica, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady 
Miejskiej.

§ 4
1. Konsultacje mogą być przeprowadzane w formie:
1) wyrażenia opinii i złożenia uwag do sprawy będącej przedmiotem 

konsultacji,
2) udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania,
3) wyboru jednego z zaproponowanych rozwiązań,
4) badania opinii mieszkańców za pośrednictwem zarządów osiedli 

lub sołtysów
5) zebrań z mieszkańcami miasta i gminy,
6) otwartych spotkań z udziałem przedstawicieli organizacji poza-

rządowych, grup społecznych lub zawodowych zainteresowanych 
danym zakresem zagadnień.

2. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg:
1) ogólnogminny,
2) lokalny - dotyczący mieszkańców wydzielonego obszaru miasta 
i gminy,
3) środowiskowy – dotyczący określonej grupy społeczno lub za-
wodowej zamieszkałej 
     na obszarze miasta i gminy.

§ 5
1. O przeprowadzeniu konsultacji każdorazowo decyduje, z 
zastrzeżeniem § 7, Rada Miejska w formie uchwały zawierającej 
– oprócz elementów określonych w Statucie Miasta i Gminy -  
uszczegółowienie formy oraz określenie zasięgu konsultacji.
2. Na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1, Burmistrz  Miasta 
i Gminy Szczawnica  zarządza przeprowadzenie konsultacji. Zarzą-
dzenie o przeprowadzeniu konsultacji zawiera:
1) wskazanie uchwały Rady Miejskiej, dla wykonania której wyda-
wane jest zarządzenie,
2) wskazanie kalendarza czynności związanych z przeprowadzeniem 
konsultacji, przy czym okres prowadzenia konsultacji wynosi nie 
mniej niż 7 i nie więcej niż 45 dni, a jego bieg rozpoczyna się najw-
cześniej po upływie 7 dni od dnia wydania zarządzenia w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji, przy czym zastrzeżenie to nie dotyczy 
formy konsultacji przewidzianej w § 4 ust.1 pkt 5 i 6,
3) wskazanie szczegółowego sposobu postępowania przy przepro-
wadzaniu konsultacji,
4) wskazanie podmiotów realizujących czynności związane z 
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przeprowadzeniem konsultacji.
3. Dla osiągnięcia celu o jakim mowa w § 2 ust 1, Rada Miejska 
może zdecydować o podaniu danej sprawy więcej niż jednej formie 
konsultacji, przy czym dla konsultacji w sprawach o jakich mowa w 
§ 1 ust 1 jedną z wybranych form, musi stanowić forma konsultacji 
określona w § 4 ust 1 pkt 1-3.

§ 6
1. Przeprowadzenie konsultacji ogłasza się w formie obwiesz-
czenia, poprzez jego rozplakatowanie na obszarze objętym kon-
sultacjami, umieszczenie na stronie internetowej Miasta i Gminy 
Szczawnica.
2. Obwieszczenie zawiera określenie:
     1) przedmiotu konsultacji,
     2) uszczegółowionej formy konsultacji,
     3) zasięgu konsultacji,
     4) terminu przeprowadzenia konsultacji,
     5) sposobu przeprowadzenia konsultacji.

§ 7
1. Konsultacje projektów statutów jednostek pomocniczych prze-
prowadza się w oparciu o zasady określone w niniejszej uchwale z 
wyłączeniem § 5 ust. 1.
2. Przewodniczący Rady Miejskiej niezwłocznie po otrzymaniu 
projektu statutu jednostki pomocniczej przekazuje go na ręce Bur-
mistrza Miasta i Gminy wraz z wnioskiem o podjęcie czynności 
koniecznych dla przeprowadzenia konsultacji.
3. Konsultacje projektów statutów jednostek pomocniczych prze-
prowadza się w formie:
1) przedłożenia projektów statutów zarządom jednostek pomocni-
czych celem przedstawienia ich mieszkańcom jednostki pomocniczej 
na zebraniu, oraz
2)   wyłożenia na okres 10 dni w Urzędzie Miasta i Gminy.
4. Zarządy jednostek pomocniczych zobowiązane są do przedsta-
wienia ich mieszkańcom projektów statutów na zebraniach w ciągu 
10 dni od ich otrzymania.
5. Mieszkańcy jednostek pomocniczych mogą wyrażać opinie i 
zgłaszać uwagi do projektów statutów na zebraniach  oraz na ręce 
przewodniczących jednostek pomocniczych w terminie określonym 
zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy o przeprowadzeniu kon-
sultacji.
6. Przewodniczący jednostek pomocniczych zobowiązani są ze-
brać zgłoszone im opinie i uwagi, oraz w formie pisemnej przekazać 
je Przewodniczącemu Rady Miejskiej najpóźniej w ostatnim dniu 
przeprowadzania konsultacji.

§ 8
Tryb konsultacji przewidziany w § 7 niniejszej uchwały stosuje się 
odpowiednio do zmian statutów jednostek pomocniczych.

§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Szczawnica

§ �0
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i podlega 
podaniu do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica oraz stronie interne-
towej Miasta i Gminy Szczawnica

         Uchwała Nr XIX/117/08
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczących utworzenia 
jednostek pomocniczych.

§ �
Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami wsi Szlachtowa i wsi 
Jaworki w sprawie utworzenia na ich terytorium jednostek pomoc-
niczych – sołectw.

§ 2
Konsultacje mają zasięg lokalny i dotyczą wsi Szlachtowa oraz 
wsi Jaworki.

§ 3
Konsultacje przeprowadzone będą w formie zebrań z mieszkańcami 

wsi Szlachtowa i wsi Jaworki.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Szczawnica.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem że 
podlega wykonaniu po wejściu w życie Uchwały Nr 116/XIX/08 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 stycznia 2008 roku w 
sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 
Miasta i Gminy Szczawnica. 

Uchwała Nr XIX/118/08
w sprawie zgody na zaciąganie zobowiązań w zakresie wydat-
ków inwestycyjnych  przekraczających rok budżetowy.

§ �
1. Wyraża się zgodę na zaciąganie przez Miasto i Gminę Szczaw-
nica zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych przekracza-
jących rok budżetowy na wynagrodzenie za pełnienie czynności 
zastępstwa inwestycyjnego tj. nadzoru inwestorskiego przy realizacji 
robót budowlanych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica (branża 
ogólnobudowlana, wod.-kan., elektryczna i drogowo-melioracyjna) 
w zakresie przewidzianym przepisami /Ustawy Prawo Budowlane 
z dnia 07 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami/ w latach 
2008-20�0.

§ 2
1. Na realizację powyższego zadania w latach 2009 – 2010 zo-
staną zabezpieczone środki finansowe w budżecie Miasta i Gminy 
Szczawnica:
1) w 2009 r. w kwocie do wysokości 645 000 złotych (słownie: 
sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych),
2) w 2010 r. w kwocie do wysokości 802 000 złotych (słownie: 
osiemset dwa tysiące złotych).
2. Źródłem pokrycia zobowiązania o jakim mowa w § 1 będą 
dochody własne budżetu Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 3
1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy.

§ 4
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XIX/119/08
w sprawie zgody na zaciąganie zobowiązań w zakresie wydatków 
bieżących przekraczających rok budżetowy.

§  �
Wyraża zgodę na zaciąganie przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica zobowiązań w zakresie wydatków bieżących prze-
kraczających rok budżetowy na zadanie pn. „Ukwiecenie miasta 
Szczawnica” w latach 2009 – 2010 do wysokości 120.000 zł.

§  2
Na realizację ww. zadania Rada Miejska zabezpieczy środki finan-
sowe w budżecie miasta i gminy w latach 2009 – 2010. 

§  3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§  4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr XIX/120/08
w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego Burmistrza.

§  �
Przyznaje się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica dodatkowe 
wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia 
otrzymanego w 2007 roku.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miej-
skiej.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Informacja do uchwał Rady Miejskiej podjętych na XIX sesji 
w dniu  30 stycznia 2008 roku.

Uchwała Nr XIX/112/08 w sprawie wydzierżawienia części 
działki ewid. zmod. nr 1220/28. 
Uchwała Nr XIX/113/08 w sprawie wydzierżawienia części 
działki ewid. zmod. nr 5/6. 
Uchwała Nr XIX/114/08 w sprawie wydzierżawienia działek 
ewid. nr 224 i 225. 
Konieczność podjęcia uchwał wynika z nowelizacji ustawy o go-
spodarce nieruchomościami, dokonanej ustawą z 24 sierpnia 2004 
roku. Ustawa ta stanowi, że zawarcie kolejnej umowy po umowie 
zawartej na okres do 3 lat na dzierżawę tej samej nieruchomości z 
tym samym najemcą, wymaga uchwały rady gminy. 
Taka okoliczność występuje w przypadku wszystkich trzech uchwał 
podjętych przez Radę Miejską, które umożliwią przedłużenie umów 
z dotychczasowymi dzierżawcami działek. Przeznaczenie działek i 
sposób ich wykorzystania nie ulegają zmianie, czynsz dzierżawny 
zostanie ustalony według obwiązujących stawek. 

Uchwała Nr XIX/115/08 w sprawie prac nad aktualizacją statutu 
miasta i statutów jednostek  pomocniczych. 
Zmiany administracyjne Gminy Szczawnica wprowadzone z 
dniem 1 stycznia 2008 polegające na wyodrębnieniu z terenu Mia-
sta dwóch wsi: Szlachtowej i Jaworek, zmuszają do aktualizacji 
podstawowych dokumentów ustrojowych oraz organizacyjnych 
Gminy Szczawnica (Statut Miasta, Statuty Jednostek Pomocniczych 
i Organizacyjnych). 
Zmiany w zapisach dokumentów polegają głównie na nadaniu 
właściwych nazw Organom oraz instytucjom gminy Szczawnica, 
a w przypadku wsi Szlachtowa i Jaworki na opracowaniu statutów 
utworzonych tam jednostek pomocniczych Gminy - Sołectw. 

Uchwała Nr XIX/116/08 w sprawie zasad i trybu przeprowadza-
nia konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Szczawnica. 
Konsultacje społeczne, jako jedna z form demokracji bezpośredniej 
służą opiniowaniu  pewnych spraw ważnych dla społeczeństwa 
(np. w drodze głosowania) przez ogół uprawnionych mieszkańców. 
Opinia ta nie ma charakteru wiążącego a jedynie ma pomóc Radzie 
Miasta w podejmowaniu decyzji. Ustawa o samorządzie gminnym 
z dnia 8 marca 1990r. stanowi, iż w sprawach ustawowo przewi-
dzianych konieczne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych. 
Ustawa określa jedynie sytuacje, w których należy przeprowadzić 
konsultacje, a zasady oraz tryb ich przeprowadzania należą do 
kompetencji Rady Gminy. 
 W związku z tworzeniem jednostek pomocniczych (so-
łectw) na terenach wiejskich Gminy Szczawnica (Szlachtowa i 
Jaworki) konieczne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Szlachtowej i Jaworek w sprawie utworzenia tych 
jednostek a następnie w sprawie ich statutu.  W związku z tym Rada 
Miejska w Szczawnicy określiła w formie uchwały zasady i tryb 
przeprowadzania konsultacji społecznych. 

Uchwała Nr XIX/117/08 w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
dotyczących utworzenia jednostek pomocniczych. 
Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. stanowi, iż w 
sprawach ustawowo przewidzianych konieczne jest przeprowadzenie 
konsultacji społecznych. 
W związku z tworzeniem jednostek pomocniczych (sołectw) na tere-
nach wiejskich Gminy Szczawnica (Szlachtowa i Jaworki) konieczne 
jest przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Szlachtowej i Jaworek w sprawie utworzenia tych jednostek. 

Uchwała Nr XIX/118/08 w sprawie zgody na zaciąganie zobo-
wiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych przekraczających 
rok budżetowy. 
Zaciąganie zobowiązań finansowych przez gminę, przekraczających 

trwający rok budżetowy, wymaga każdorazowo zgody Rady, wyra-
żonej w formie uchwały. 
Umowa na nadzór inwestorski będzie zawarta w drodze przetargu na 
okres trzech lat. Stąd konieczność zabezpieczenia kwot w budżetach 
2009 i 2010 roku, jako wydatków inwestycyjnych przekraczających 
rok budżetowy.
Kwoty zapisane w uchwale (a także w budżecie bieżącego roku), 
wynikają z łącznych kosztów zadań planowanych w Planie Rozwoju 
Lokalnego, przy przyjęciu wynagrodzenia za nadzór inwestorski w 
stawce 1,2% brutto od wartości netto zrealizowanego zadania. 
Kwoty wymienione w projekcie uchwały to maksymalna wielkość 
jaka może zostać wydatkowana na nadzór, według kosztów planowa-
nych. Natomiast rzeczywista kwota wynagrodzenia będzie wynikać 
z rozstrzygnięć w przetargach.
Procent wynagrodzenia, wynoszący 1,2 jest niski, lecz wynika ze 
znacznej wielkości planowanych wydatków inwestycyjnych. 
Zgodnie z Planem Rozwoju Lokalnego Miasta Szczawnica na lata 
2007-2013, łączna wartość robót (udział własny + środki pozabu-
dżetowe) wyniesie w 2009 roku 65 551 000,00 zł, a w 2010 roku 
81 500 000,00 zł. Przyjęto zatem, że stawka 1,2% brutto od wartości 
netto zrealizowanego zadania wyniesie odpowiednio 645 000,00zł 
w 2009r. i 802 000,00 zł w 2010r.

Uchwała Nr XIX/119/08 w sprawie zgody na zaciąganie zobo-
wiązań w zakresie wydatków bieżących przekraczających rok 
budżetowy. 
Rada, wyrażając zgodę na zaciągnięcie zobowiązania przekracza-
jącego rok budżetowy 2008, umożliwiła ogłoszenie przetargu i 
zawarcie umowy na zadanie „Ukwiecenie miasta Szczawnica” na 
okres trzech lat, do roku 2010. 

Uchwała Nr XIX/120/08 w sprawie dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego Burmistrza. 
Uchwała dotyczy przyznania Burmistrzowi tzw. „trzynastej pensji” 
przysługującej pracownikom samorządowym  zgodnie z ustawą z 
dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym 
dla jednostek sfery budżetowej.
Dotychczas „trzynastka” była wypłacana na podstawie zgody 
Przewodniczącego Rady. W wyroku z 17 października 2007 roku 
Naczelny Sąd Administracyjny zajął stanowisko, że o ile większość 
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec burmistrza 
(wójta, prezydenta miasta) może przejąć za zgodą rady gminy jej 
przewodniczący, to przeniesienie tych kompetencji nie może doty-
czyć prawa do ustalania wynagrodzenia. W pojęciu wynagrodzenia 
mieści się nie tylko samo wynagrodzenie za pracę, ale również inne, 
dodatkowe świadczenia związane ze stosunkiem pracy. Należy do 
nich  dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”.

Uchwały z XX sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy, 
z dnia 28 lutego 2008r.:

Uchwała Nr XX/121/08
w sprawie przyjęcia na rok 2008 Programu współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego.

§ �
Uchwala się na rok 2008 Program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego w brzmieniu określonym w załączniku 
stanowiącym integralną część niniejszej Uchwały.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Szczawnica.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu 
w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta i Gminy.
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Załącznik do Uchwały Nr XX/121/08
Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 lutego 2008 roku

Program Współpracy Samorządu Miasta i Gminy Szczawnica  
z organizacjami pozarządowymi na rok 2008

1.Wstęp
Kształtowanie zasad funkcjonowania społeczeństwa demokra-
tycznego w środowisku lokalnym miasta Szczawnica odbywa się 
poprzez budowanie partnerstwa miedzy administracją samorządową 
a organizacjami pozarządowymi.
Rada Miejska w Szczawnicy doceniając siłę tkwiącą w aktywnych 
obywatelach gminy, organizacjach pozarządowych i innych pod-
miotach, przyjmuje poniższy program działań na 2008 rok, a także 
deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w oparciu o zasady partnerstwa, pomocniczości, suwe-
renności, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

2. Celem Programu jest:
a) Kreowanie i wspieranie działalności dotyczących następują-
cych zagadnień: 
• tworzenie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywi-
zację społeczności lokalnej,
• zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokal-
nych problemów,
• budowanie dobrych relacji między samorządem a lokalną 
społecznością.
b) Budowanie dobrego wizerunku i promocja lokalnych organiza-
cji pozarządowych poprzez :
• uzupełnianie działań miasta w zakresie wykraczającym poza 
zadania realizowane przez jednostki samorządowe,
• wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań 
dzięki dobremu rozpoznaniu występujących potrzeb,
• wzmocnienie instytucjonalne organizacji pozarządowych 
działających w mieście i gminie Szczawnica,
• usprawnienie systemu wymiany informacji pomiędzy samo-
rządem a organizacjami pozarządowymi,
• realizacja zadań publicznych we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi.  
c) Integracja lokalnych podmiotów i ich udział w tworzeniu pro-
gramu współpracy na rzecz realizacji zadań publicznych.

3. Realizatorzy Programu
Za realizację Programu odpowiadają:
a)  Rada Miejska – w zakresie wytyczania polityki społecznej i fi-
nansowej oraz ustalenia priorytetów realizacji zadań publicznych,
b)  Burmistrz Miasta i Gminy – w zakresie zlecania zadań pub-
licznych,
c)   Samorządowe jednostki organizacyjne – w zakresie bieżącej 
realizacji zadań publicznych,
d)  Organizacje pozarządowe - organizacje i podmioty przyjmują-
ce do realizacji zadania publiczne.

4. Zasady i formy współpracy 
Zasady oraz formy współpracy i wspierania przez Samorząd Mia-
sta i Gminy Szczawnica działalności organizacji pozarządowych 
określa opracowana przy konsultacji z Organizacjami i uchwalona 
w 2005 r. przez Radę Miasta Szczawnica - „ Wieloletnia Karta 
Współpracy”.

5.Zakres przedmiotowy współpracy na rok 2008 obejmuje 
obszary:
1)  Pomocy społecznej – w tym działania na rzecz osób niepełno-
sprawnych i starszych oraz działania na rzecz pomocy rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji życiowej, a także wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób
2)      Ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnie-

niem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 
3)      Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
4)      Edukacji, oświaty i wychowania,
5)      Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży 
6)      Upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
7)      Porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i 
ochrony ludności 
8)      Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
9)      Działalności wspomagającej szkoleniowo i informacyjnie 
organizacje pozarządowe
                        
6. Lista zadań priorytetowych na 2008 rok
1) Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży (kółka 
zainteresowań, świetlice, kluby itd.),
2) Zwiększenie dostępności obiektów sportowych i rekreacyjnych 
dla dzieci i młodzieży,
3) Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
organizowanie imprez sportowych,
4) Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 
np.: (organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i 
twórczości ludowej, organizacja festiwali, konkursów, przeglądów 
plenerów, warsztatów wystaw artystycznych i historycznych, spek-
takli teatralnych, itp.),
5) Organizacja międzypokoleniowych spotkań i imprez integracyj-
nych, aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych,
6) Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, 
młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych,
7) inicjowanie działań na rzecz powstania mieszkań chronionych 
dla osób niepełnosprawnych,
8) promocja zatrudnienia oraz integracji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych,
9) Przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez m.in. programy 
profilaktyczne,
10)Wspieranie przedsięwzięć w zakresie podejmowanych działań 
na rzecz kontaktów i współpracy międzynarodowej,
11) Wspieranie przedsięwzięć ekologicznych,
12) Podnoszenie kwalifikacji członków organizacji pozarządowych 
poprzez organizacje szkoleń, kontynuacja formy spotkań Forum 
Organizacji Pozarządowych,
13) Współdziałania w realizacji zadań z zakresu porządku publicz-
nego, bezpieczeństwa oraz ratownictwa i ochrony ludności (np.: 
OSP, GOPR),
14) Transport uczniów niepełnosprawnych i opieka nad nimi w 
czasie przewozu do placówek oświatowych,
15) Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu miasta i gminy 
Szczawnica. 

7. Zlecanie realizacji zadań publicznych
1) Organizacje pozarządowe oraz pozostałe podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego mogą otrzymywać z budżetu miasta 
i gminy Szczawnica dotacje celowe na realizacje zadań publicznych 
wymienionych w pkt.6 niniejszej uchwały.
2) Zlecanie tych zadań i udzielanie dotacji następuje zgodnie z 
przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie czyli w trybie 
konkursu  ofert, chyba że przepisy  odrębne przewidują inaczej.
3) Otwarty konkurs ofert jest ogłaszany w formie Zarządzenia 
Burmistrza.
4) Zarządzeniem Burmistrza jest powoływana komisja konkursowa 
i określany jej regulamin pracy ze szczególnym uwzględnieniem 
zadań priorytetowych określonych w pkt. 6 niniejszej uchwały.
5) W skład 5-osobowej Komisji Konkursowej wchodzi: trzech rad-
nych delegowanych przez merytoryczne Komisje Rady Miejskiej 
w  Szczawnicy i dwóch pracowników Urzędu Miasta i Gminy: 
pracownik merytorycznie właściwy dla rozpatrywanej sfery zadań 
oraz koordynator ds. organizacji pozarządowych. 
Termin posiedzenia Komisji Konkursowej podaje się do publicznej 
wiadomości.
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6) W posiedzeniu Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć przed-
stawiciele organizacji pozarządowych, w roli obserwatora.
7) Wyniki pracy Komisji Konkursowej w formie pisemnego pro-
tokołu są zatwierdzane przez Burmistrza w formie Zarządzenia i 
podawane do publicznej wiadomości oraz ogłaszane w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

8. Środki
Kwoty dotacji przeznaczonych na realizacje zadań publicznych 
przez organizacje pozarządowe są określone w Uchwale budżetowej 
na rok 2008.

9. Ocena realizacji Programu 
Oceny realizacji niniejszego Programu dokonuje Rada Miasta na 
podstawie rocznego sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy z 
wykonania Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
w terminie do dnia 31 marca 2009 r. 
Na sesję dotyczącą oceny realizacji Programu zapraszani są przed-
stawiciele organizacji pozarządowych.

Uchwała Nr XX/122/08
w sprawie wynajęcia pomieszczeń w budynku komunalnym przy 
ul. Szalaya 84.

§  �
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
najmu lokalu użytkowego o powierzchni 25,5 m2 położonego w 
budynku komunalnym przy  ul. Szalaya 84 w Szczawnicy.

§  2
Wyraża się zgodę na oddanie w najem na rzecz Laboratorium Analiz 
Lekarskich pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 25,5 m2 
na okres 10 lat celem wykorzystania na Punkt Pobrań.

§  3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§  4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr XX/123/08
w sprawie  wydzierżawienia działki ewid.  nr  530/9 i cz. dzia-
łek ewid. nr 530/4 i 530/1 położonych w  Szczawnicy przy ul. 
Pienińskiej.

§ �
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  
dzierżawy, nieruchomości położonej w Szczawnicy  o powierzchni  
42 m2 stanowiącej  działkę ewid. nr 530/9 i cz. działek ewid. nr 530/4 
i 530/1  położonych w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej, zabudowa-
nych kioskiem handlowym stanowiącym własność Dzierżawcy.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz  Pani Elżbiety Jurkow-
skiej działki ewid. nr 530/9 oraz części działek ewid. nr  530/4 i 530/1 
o powierzchni ogólnej 42 m2 na  okres 3 lat celem  wykorzystywania 
dzierżawionej nieruchomości pod działalność handlową.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XX/124/08
w sprawie  wydzierżawienia części działki ewid. nr 104.    

§ �
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  
dzierżawy nieruchomości położonej w Szczawnicy  o powierzchni 
3.6479 ha stanowiącej część niezabudowanej działki ewidencyjnej  
nr  104  w Szczawnicy w obrębie Czarna Woda.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz Pana Piotra Gu-
mulak części działki ewid. nr 104 o powierzchni ogólnej 3.6479 
ha na  okres 3 lat celem wykorzystywania dzierżawionej nieru-
chomości  na cele rolnicze.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XX/125/08
w sprawie  wydzierżawienia 1/2 części działki ewid.  nr  49 z 
obrębu Jaworki.    

§ �
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  
dzierżawy nieruchomość położoną w Szczawnicy  o powierzchni 
5843 m2 stanowiącej 1/2 część niezabudowanej działki ewidencyjnej  
nr  49  w Szczawnicy w obrębie Jaworki- wg. zaznaczenia na mapie 
stanowiącej graficzny załącznik do uchwały.

§ 2
 Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz  Pana Jana Krzyś-
ko 1/2 części działki ewid. nr 49 o powierzchni ogólnej 5843 m2 
na  okres 3 lat celem wykorzystywania dzierżawionej nierucho-
mości  na cele rolnicze.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XX/126/08
w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Strategii Rozwoju Miasta 
Szczawnica na lata 2007-2013”.

§ � 
Dokonuje się zmiany w zapisie nazwy „Strategia Rozwoju Miasta 
Szczawnica na lata 2004-2013” na „Strategia Rozwoju Miasta i 
Gminy Szczawnica na lata 2007-2013”. 

§ 2
Zatwierdza się zaktualizowaną „Strategię Rozwoju Miasta i Gminy 
Szczawnica na lata 2007-2013” stanowiącą podstawę planów spo-
łeczno-gospodarczych na lata 2007-2013 opracowaną dla potrzeb 
weryfikacji Strategii Rozwoju Miasta Szczawnica opracowanej w 
roku 2004 w związku z wstąpieniem naszego kraju w drugi okres 
programowania funduszy strukturalnych na lata 2007-2013.

§ 3
„Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2007-2013” 
stanowi załącznik książkowy do niniejszej uchwały.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 
oraz zobowiązuje się do składania raz w roku informacji o przebiegu 
realizacji zadań określonych w Strategii.

§ 5
Traci moc Uchwała Nr XIX/114/2004 z dnia 25 października 2004 
roku.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XX/127/08
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Szczawnica na 
rok 2008 Nr XVIII/107/07 Rady Miasta Szczawnica z dnia 28 
grudnia 2007 roku. 

§ �
Dokonuje się zmian w treści Uchwały Budżetowej Miasta Szczaw-
nica na rok 2008 Nr XVIII/107/07   Rady Miasta Szczawnica z 
dnia 28 grudnia 2007 roku w następujący sposób: każdorazowo w 
miejscu gdzie użyto określenia „Miasta Szczawnica” zastępuje się 
określeniem „Miasta i Gminy Szczawnica”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Szczawnica.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 
od dnia 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń 
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Urzędu Miasta i Gminy. 

Uchwała Nr XX/128/08
o zmianie Uchwały w sprawie „Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli, ustalania wysokości oraz warunków przyznawa-
nia nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za 
warunki pracy, wysługę lat oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia”.

§  �
Zmienia się regulamin wynagradzania nauczycieli uchwalony 
uchwałą Nr XVIII/109/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. Rady Miasta 
Szczawnica w ten sposób, że:
1. W rozdziale II § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Dodatek jest 
wypłacany z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia”
2. W rozdziale III § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Dodatek 
jest wypłacany z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia”
3. W rozdziale V § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Dodatek 
motywacyjny jest wypłacany z góry w terminie wypłaty wynagro-
dzenia”
4. W rozdziale VI ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Dodatek funk-
cyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia”.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

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

Informacja do uchwał Rady Miejskiej podjętych na XX sesji 
w dniu 28 lutego 2008 roku.

Uchwała Nr XX/121/08 w sprawie w sprawie przyjęcia na 
rok 2008 Programu współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego.

Rada Miejska w Szczawnicy, od 2003 r. cyklicznie podejmuje 
działania na rzecz współpracy z organizacjami pozarządowymi 
funkcjonującymi na terenie miasta i gminy Szczawnica.

W dniu 1 lutego 2008 r. w sali obrad Remizy OSP w Szczawnicy 
przy ul. Szalaya 84 odbyło się VI Forum Organizacji Pozarządowych. 
W spotkaniu zorganizowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy 
uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracow-
nicy tut. urzędu oraz zaproszeni goście min. Pan Marek Jakubowski 
– specjalista do spraw pozyskiwania funduszy. Podczas spotkania 
opracowano przedmiotowy zakres obszarów współpracy oraz listę 
zadań priorytetowych na 2008r., które uwzględnione zostały w 
przedłożonym projekcie Programu Współpracy Samorządu Miasta 
i Gminy Szczawnica z Organizacjami Pozarządowymi. 

W wyniku dyskusji uczestnicy Forum /zwłaszcza przedstawiciele 
organizacji pozarządowych/ pozostawili bez zmian program współ-
pracy z zeszłego roku, uzasadniając ten wybór kompleksowością 
opracowanego wcześniej programu a tym samym sprawdzoną jego 
skutecznością w roku 2007.

Przyjęty przez Radę Miejską Program Współpracy z Organizacja-
mi Pozarządowymi na rok 2008 zgodny jest z zapisami zawartymi 
w przyjętej Uchwałą Rady Miasta Szczawnica Nr XXVI/161/2005 
z dnia 31 marca 2005 r. Wieloletniej Karcie Współpracy z Organi-
zacjami Pozarządowymi.

Uchwała Nr XX/122/08 w sprawie wynajęcia pomieszczeń w 
budynku komunalnym przy ul. Szalaya 84. 

Laboratorium funkcjonujące dotychczas w budynku Przedsię-
biorstwa „Uzdrowisko Szczawnica” S.A. przy ul. Zdrojowej, musi 
opuścić zajmowane pomieszczenia, w związku z planowaną moder-
nizacją całego kompleksu Zakładu Przyrodoleczniczego. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom mieszkańców, władze samorządowe podjęły 

starania o znalezienie innej lokalizacji dla Laboratorium.
Uchwała Rady Miasta umożliwia podpisanie umowy na pro-

wadzenie Laboratorium (punktu pobrań) w zajmowanych kiedyś 
pomieszczeniach w remizie OSP przy ul. Szalaya 84. 

Uchwała Nr XX/123/08 w sprawie wydzierżawienia działki 
ewid. nr 530/9 i cz. działek ewid. nr 530/4 i 530/1 położonych 
w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej. Uchwała Nr XX/124/08 w 
sprawie wydzierżawienia części działki ewid. nr 104. 

Uchwała Nr XX/125/08 w sprawie wydzierżawienia 1/2 
części działki ewid.  nr  49 z obrębu Jaworki.   

Konieczność podjęcia uchwał wynika z nowelizacji ustawy o 
gospodarce nieruchomościami, dokonanej ustawą z 24 sierpnia 2004 
roku. Ustawa ta stanowi, że zawarcie kolejnej umowy po umowie 
zawartej na okres do 3 lat na dzierżawę tej samej nieruchomości z 
tym samym najemcą, wymaga uchwały rady gminy. 

Taka okoliczność występuje w przypadku wszystkich trzech 
uchwał podjętych przez Radę Miejską, które umożliwią przedłużenie 
umów z dotychczasowymi dzierżawcami działek. Przeznaczenie 
działek i sposób ich wykorzystania nie ulegają zmianie, czynsz 
dzierżawny zostanie ustalony według obwiązujących stawek. 

Uchwała Nr XX/126/08 w sprawie przyjęcia zaktualizowanej  
„Strategii Rozwoju Miasta Szczawnica na lata 2007-2013”.

W związku z nową sytuacją społeczno – gospodarczą, związaną 
głównie z wstąpieniem w drugi okres programowania funduszy 
strukturalnych na lata 2007-2013, zaistniała potrzeba uaktualnienia 
przyjętej w 2004 roku Strategii Rozwoju Miasta Szczawnica na 
lata 2004-2013, która została opracowana w ramach pierwszego 
okresu programowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 
Jej weryfikacja i zaktualizowanie były niezbędne z powodu stwo-
rzenia nowych możliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych 
na rozwój lokalny oraz sformułowania zadań przewidzianych do 
realizacji w ramach tych funduszy. 

Uchwała Nr XX/127/08 w sprawie w sprawie zmian w Uchwa-
le Budżetowej Miasta Szczawnica na rok 2008 Nr XVIII/107/07 
Rady Miasta Szczawnica z dnia 28 grudnia 2007 roku 

Uchwała Budżetowa na rok 2008, została podjęta w roku 2007, 
w warunkach obowiązywania miejskiego statusu Szczawnicy. Po 
zmianie statusu na miasto i gminę, co nastąpiło od 1 stycznia 2008 
roku, wystąpiła konieczność dostosowania Uchwały Budżetowej do 
obowiązującego nazewnictwa. 

Uchwała nie wprowadza w budżecie żadnych zmian natury 
finansowej, ma wyłącznie charakter porządkowy.

Uchwała Nr XX/128/08 o zmianie Uchwały w sprawie „Regu-
laminu wynagradzania nauczycieli, ustalania  wysokości  oraz 
warunków przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjne-
go, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat oraz niektórych 
innych składników  wynagradzania”

Uchwała wprowadziła nowy termin wypłaty niektórych składni-
ków wynagrodzenia nauczycieli (dodatek motywacyjny, funkcyjny, 
za warunki pracy, wysługę lat, wiejski i mieszkaniowy). Zmiana 
wynika z wprowadzenia do stosowania nowego programu kompu-
terowego do obsługi szkół, w którym są naliczane płace. Zmiana 
terminu wypłaty wynagrodzenia ma charakter techniczny, nie po-
woduje konsekwencji finansowych.   

Powyższa zmiana w Regulaminie wynagradzania nauczycieli, 
została uzgodniona z Zarządem Oddziału Powiatowego ZNP w 
Nowym Targu.
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Strażnicy na co dzień prowadzą działania prewencyjne w rejonie 
szkoły podstawowej w czasie przywozu dzieci do szkoły, co spotkało 
się z pozytywną opinią rodziców.

Miasto oraz Jaworki i Szlachtowa patrolowane są w różnych porach 
doby, jednocześnie zwracając uwagę na rejony sklepów i punktów 
sprzedaży alkoholu pod względem przestrzegania ustawy o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przypomina się 
sprzedawcom o zakazie sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych 
osobom nieletnim.

Rozpoczęto wyrywkowe kontrole odprowadzania odpadów komu-
nalnych, w tym opróżnianie szamb. Kontrola polega na obserwacji 
cieków wodnych w godzinach nocnych przy użyciu kamery termo-
wizyjnej. W kilku miejscach odnotowano wyciek nieczystości, w tej 
sprawie prowadzone są dalsze czynności w celu ukarania  winnych 
powyższego procederu. Kontrole prowadzone są systematycznie na 
terenie całej gminy z zamiarem całkowitego wyeliminowania niewłaś-
ciwego odprowadzania nieczystości przez Mieszkańców Szczawnicy, 
Szlachtowej i Jaworek.

Telefony alarmowe Straży Miejskiej w Szczawnicy:
 Stacjonarny – ( 018 ) 262 12 07  
Telefon komórkowy (całą dobę)  666 059 090 
Komendant Straży Miejskiej  tel.kom.  666 058 080 

Komendant Straży Miejskiej w Szczawnicy
Andrzej Bańkosz

Kompletny skład Straży Miejskiej w Szczawnicy

Straż Miejska w Szczawnicy wreszcie rozpoczęła działalność 
w pełnej obsadzie etatowej tj: komendant i dwóch strażników. Po 
ogłoszonym konkursie na drugiego funkcjonariusza Straży Miej-
skiej, najlepszą opinię komisji konkursowej uzyskał mieszkaniec 
Szczawnicy Tomasz Czajka.  Na ulicach Szczawnicy można więc już 
spotkać pełną obsadę Staży Miejskiej, jak również wspólne patrole z 
policjantem lub funkcjonariuszem Straży Granicznej. 

VI Forum Organizacji Pozarządowych w Szczawnicy

Podstawą systemu samorządowego, który przejmuje coraz więcej 
zadań publicznych,  jest sprawna i ekonomiczna realizacja czynności 
wymagających jak największego udziału organizacji specjalizujących 
się w określonym rodzaju działalności pożytku publicznego. 

Najszerszą kategorią w tej grupie są organizacje pozarządowe 
stające się w coraz szerszym zakresie odpowiedzialnymi i 
kompetentnymi partnerami samorządu w realizacji jego zadań.

Rada Miejska w Szczawnicy, doceniając siłę tkwiącą w aktywnych 
mieszkańcach gminy, organizacjach pozarządowych i innych 
podmiotach, od 2003 r. cyklicznie podejmuje działania na rzecz 
współpracy z organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na 
terenie miasta i gminy.

Początkiem lutego br. w sali obrad Remizy OSP w Szczawnicy 
przy ul. Szalaya 84 odbyło się VI Forum Organizacji Pozarządowych. 
W spotkaniu zorganizowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy 
uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy 
tut. urzędu oraz zaproszeni goście min. Pan Marek Jakubowski 
– specjalista do spraw pozyskiwania funduszy. Spotkanie prowadził 
Sekretarz Miasta i Gminy Tomasz Hurkała, który od zeszłego roku 
odpowiedzialny jest za jakość współpracy samorządu z organizacjami 
pozarządowymi na terenie Szczawnicy. 

Podczas spotkania opracowano przedmiotowy zakres obszarów 
współpracy oraz listę zadań priorytetowych na 2008 r., które 
uwzględnione zostały w Programie Współpracy Samorządu 
Miasta i Gminy Szczawnica z Organizacjami Pozarządowymi 
przyjętym na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy. Równie 
twórczym elementem spotkania było określenie zasad pozyskiwania 
zewnętrznych źródeł finansowania działalności organizacji. 
Zaproszony na to spotkanie specjalista do spraw pozyskiwania 
funduszy europejskich wyjaśnił uczestnikom zasady i formy 
pozyskiwania środków. W wyniku rozmowy ustalono, iż ze względu 
na fakt posiadania fachowej wiedzy w dziedzinie pisania wniosków, 
która to często jest niedostateczna wśród członków organizacji 
pozarządowych, ciężar szukania odpowiednich źródeł funduszy 
oraz pomocy w pisaniu wniosków przejmą Sekretarz Miasta Tomasz 
Hurkała oraz specjalista w tej dziedzinie Marek Jakubowski. Do zadań 
organizacji pozarządowych będzie należało określenie swoich potrzeb 
oraz form działania, na które potrzebują dofinansowania.  Przyjęte 
założenia powinny w tym roku zmobilizować wszystkie organizacje 
pozarządowe działające na terenie Szczawnicy do aktywnego 
działania na rzecz społeczności lokalnej z wykorzystaniem na cen 
cel zewnętrznych źródeł finansowania. 

Spotkania Władz Miasta i Gminy 
z Mieszkańcami Szczawnicy

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda roz-
począł spotkania środowiskowe z Mieszkańcami Szczawnicy. W 
zebraniach uczestniczą również Przewodniczący Rady Miejskiej 
Kazimierz Zachwieja, Sekretarz Miasta i Gminy Tomasz Hurkała 
oraz radni danego okręgu wyborczego. Podczas spotkania Burmistrz 
przedstawia zarówno zadania i inwestycje zrealizowane w danym 
osiedlu w roku 2007 jak i plan budżetu z wydatkami na rok 2008 z 
omówieniem poszczególnych inwestycji. Druga część spotkania i 
postulaty kierowane  od mieszkańców. 

Dotychczas na terenie Gminy Szczawnica odbyły się dwa spotkania 
z Mieszkańcami Jaworek i Szlachtowej. Poruszane na nich zagad-
nienia dotyczyły głównie: zrealizowanych inwestycji w roku 2007, 
podziału administracyjnego Szczawnicy z utworzeniem wsi Szlach-
towa i Jaworki, realizacji planu zagospodarowania przestrzennego 
dla Jaworek, koncepcji budowy skansenu i Muzeum Pienińskiego 
w Szlachtowej, promocji obydwu miejscowości w mediach oraz 
planowanych inwestycji na terenach Szlachtowej i Jaworek. Kolejne 
spotkania w Szczawnicy Wyżnej, Centrum oraz Niżnej odbędą się w 
marcu w terminie podanym na ogłoszeniach. 

Spotkania Władz Miasta i Gminy z mieszkańcami to doskonała 
okazja do wysłuchania sprawozdania z działalności jak i planów 
przyszłych inwestycji organów gminy, możliwość zadawania pytań i 
korygowania błędnie zasłyszanych informacji oraz okazja do dyskusji 
na zaproponowane przez mieszkańców tematy. Burmistrz Miasta 
i Gminy zaprasza zatem wszystkich mieszkańców do aktywnego 
udziału w organizowanych spotkaniach środowiskowych.  

Informacje przygotował Tomasz Hurkała


