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LIPIEC 2008

 Szczawnica, 0� lipca 2008 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  
informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzę-
du Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 
w terminie od 01.07.2008 do 21.07.2008 r. wywie-
szono wykaz nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta Szczawnica przeznaczonych do :
1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz 

wnioskodawców:
•	 część działki ewid. zmod. nr 528/26 z obrębu 1 o 

powierzchni ok. 160 m2 położonej w Szczawnicy 
przy ul. Flisackiej z przeznaczeniem na zieleniec 
na okres 3 lat

•	 działka ewid. nr 234 o powierzchni 0.3080 ha 
położona w obrębie Jaworki z przeznaczeniem 
na uprawy rolne na okres 3 lat,

•	 część działki ewid. zmod. nr 1680/2 o po-
wierzchni 244 m2 położonej w Szczawnicy 
przy ul. Zawodzie z przeznaczeniem na uprawy 
warzywnicze na okres 3 lat,

•	 część działki ewid. zmod. nr 1680/2 o po-
wierzchni 220 m2 położonej w Szczawnicy 
przy ul. Zawodzie z przeznaczeniem na uprawy 
warzywnicze na okres 3 lat, 

•	 działki ewid. nr 133 o powierzchni 8114 m2 
położonej w Jaworkach z przeznaczeniem na 
uprawy rolne, na okres 3 lat,

2. sprzedaży w trybie bezprzetargowym na po-
prawę zagospodarowania działek stanowiących 
własność  wnioskodawców :

•	 działka ewid. zmod. nr 2652/5 z obrębu 1 m. 
Szczawnica położona w Szczawnicy przy ul. 
Szlachtowskiej o powierzchni 48 m2,

•	 działka ewid. zmod. nr 5444/8 z obrębu 1 m. 
Szczawnica położona w Szczawnicy przy ul. 
Skotnickiej o powierzchni 168 m2.

JP/JG

Z okazji rozpoczynających się właśnie wakacji – okresu letniego wypoczynku i relaksu, wszystkim uczniom zarów-
no z terenu Szczawnicy jak i tym którzy licznie do nas przybywają życzymy wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji,  
miłego wypoczynku  i uśmiechu na co dzień, Dyrektorom, Nauczycielom oraz Pracownikom przedszkoli, szkół i pla-
cówek oświatowych składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę, której efektem było prawidłowe  
funkcjonowanie szczawnickiego systemu oświaty, życząc jednocześnie, by nadchodzący okres wakacji był czasem radości i 
odpoczynku, zaś wszystkim przebywającym na terenie Szczawnicy gościom, kuracjuszom i turystom życzymy niezapo-
mnianych wrażeń, słonecznych dni, pogody ducha oraz nabrania nowych sił na cały rok by na przyszłe wakacje znowu po 
nie wrócić do Szczawnicy! 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica          Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczawnicy 
             Grzegorz Niezgoda                                                                       Kazimierz Zachwieja 

INWESTYCJE I ZADANIA W CZERWCU

W dniu 25.06.2008r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego- Departament Funduszy Europejskich- złożone zostały 
wnioski o dofinansowanie dla projektów pn: 

1). „Kompleksowa rehabilitacja i modernizacja sieci kana-
lizacyjnej i wodociągowej dla Uzdrowiska Szczawnica” (nr rej. 
MRPO.07.01.00-12-023/08). 

2). „Rozbudowa i modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody 
dla miasta Szczawnica z elementami ochrony środowiska”( nr rej. 
MRPO .07.01.00-12-022/08).

Wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach działania 7.1. Go-
spodarka wodno-ściekowa Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłosił przetargi 
na następujące inwestycje:

1) Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na opra-
cowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Szczawnica dla obrębu ewidencyjnego Jaworki 

 
2) II przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach realizacji 
zadania pn. „Wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych na tzw. 
„Bereśnik” w Szczawnicy”

3) II przetarg nieograniczony wykonywanie usługi polegającej na 
realizacji zadania pn.: „Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano-
wykonawczej na budowę promenady wraz z elementami towarzyszącymi 
w Szczawnicy”.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zlecił wykonanie 
następujących prac na terenie miasta i gminy:

a) Odwodnienie z rur Ø500- 18 mb i Ø400-18mb wraz z łapaczem wody 
z kratą stalową- Ø1200, z  kątowników – 6mb na ul. Sopotnickiej.

b) Zakupiono słupki stalowo – żeliwne(25 szt) wraz z łańcuchem (23 
odcinki 2 metrowe), zabezpieczające pas chodnika z uchwytem górnym 
w kolorze czarnym. 
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Rada Miejska w Szczawnicy, 
w dniu 30 czerwca 2008r. podjęła uchwały:

Uchwała  Nr XXIV/171/08
w sprawie wydzierżawienia działki  ewid. nr 133 poło-
żonej w obrębie Jaworki.  

§ �
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowę dzierżawy nieruchomości położonej w  obrębie Ja-
worki  o powierzchni  8114 m2 stanowiącej  niezabudowaną 
działkę ewidencyjną  nr  133.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz  Pana 
Grzegorza Bielskiego  działki ewid. nr 133 o powierzchni 
8114 m2  na  okres 5 lat celem  wykorzystywania dzierża-
wionej nieruchomości  na cele rolnicze.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała  Nr XXIV/172/08
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

§ �
Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 
z zasobu Miasta i Gminy Szczawnica  niezabudowanej 
nieruchomości  stanowiącej działkę ewid. zmod. nr  2652/5  
z obrębu 1 m. Szczawnica o powierzchni  0.0048  ha  poło-
żoną w Szczawnicy przy ul. Szlachtowskiej, objętą księgą 
wieczystą nr  67736  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w 
Nowym Targu Wydział V Ksiąg Wieczystych dla poprawie-
nia   warunków zagospodarowania  działki  ewid.  zmod.  nr  
2652/2  stanowiącej  własność   nabywcy.

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

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała  Nr XXIV/173/08
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

§ �
Wyraża się zgodę na sprzedaż w  trybie bezprzetargowym 
z zasobu Miasta i Gminy Szczawnica niezabudowanej nie-
ruchomości stanowiącej działkę ewid. zmod. nr 5444/8 z 
obrębu 1 m. Szczawnica o powierzchni 0.0168 ha położoną 
w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej, objętą księgą wieczystą 
nr 108 570  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym 
Targu Wydział V Ksiąg Wieczystych dla poprawienia   
warunków zagospodarowania działki ewid. zmod. nr  880/1 
stanowiącej własność nabywcy.

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

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała  Nr XXIV/174/08
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krako-
wie na finansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja 
Publicznego Gimnazjum w Szczawnicy”.

§  �
Zaciąga się pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w roku 
budżetowym 2008 w wysokości 224 900 zł przy oprocento-
waniu 4,2% w skali roku z przeznaczeniem na zadanie pn. 
„Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Szczaw-
nicy” ujęte w budżecie na rok 2008.

§  2
Okres karencji spłaty pożyczki nie przekroczy 2-ch lat i 
nie będzie trwał dłużej niż 6 miesięcy od daty zakończenia 
zadania. 

§  3
Spłaty rat i odsetek będą zabezpieczone w budżetach lat 
następnych.

§  4
Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel in blan-
co.

§  5
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica 
do podjęcia czynności formalno – prawnych mających na 
celu wykonanie postanowień Rady Miejskiej o zaciągnię-
ciu pożyczki. Oświadczenie woli w zakresie zaciągnięcia 
pożyczki złoży: Grzegorz Niezgoda – Burmistrz Miasta i 
Gminy Szczawnica.

§  6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Szczawnica.

§  7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogło-
szeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 

             Uchwała Nr XXIV/175/08
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy 
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 
i Gminy Szczawnica na rok 2008 Nr XVIII/107/07 z dnia 
28 grudnia 2007 w następujący sposób:

Dotychczasowy zapis § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się roczny limit dla:
a) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 
(obligacji komunalnych) na sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetowego do kwoty zł: 5.400.000 w tym:
•	do kwoty zł: 4.997.283 – na sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetowego
•	do kwoty zł: 402.717 – na sfinansowanie wykupu uprzed-
nio wyemitowanych obligacji komunalnych 
b) zobowiązań z tytułu pożyczek krajowych na sfinanso-
wanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty zł: 
224.900 
c) zobowiązań z tytułu nowych kredytów lub pożyczek 
zaciągniętych  na sfinansowanie przejściowego deficytu 
budżetu – do kwoty 300.000 zł.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ma-
łopolskiego. 
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Uchwała Nr XXIV/176/08
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2008.

§ �
1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych Miasta i 
Gminy Szczawnica na rok 2008  o kwotę zł: 23.115,20 zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych Miasta i 
Gminy Szczawnica na rok 2008 o kwotę zł: 248.015,20 zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W wyniku zmian określonych w załącznikach nr 1 i 2 zwięk-
szeniu ulega deficyt budżetu o kwotę zł: 224.900. 

§ 2
1. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu polegających na 
zwiększeniu przychodów pochodzących z pożyczek krajowych o 
kwotę zł: 224.900.
2. Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Szczawnica 
po zmianach przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 3
W następstwie zmian określonych w § 1 i 2 zmianie ulega „Pro-
gnoza kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Szczawnica na 
lata 2008 – 2020”; którą przedstawia załącznik nr 4 a i 4 b do 
niniejszej uchwały. 

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gmi-
ny.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

Załącznik Nr 3 do Uchwały RM Nr XXIV/176/08 
z dnia 30.06.2008  r

PRZYCHODY I ROZCHODY 
BUDŻETU MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA ROK 

2008
  

1.  DOCHODY  OGÓŁEM:  16.399.905 zł
2.  WYDATKI   OGÓŁEM:         21.822.088 zł     
3.  Wynik – DEFICYT (1-2)    5.422.183 zł           
4. Przychody budżetu:    5.922.183 zł
 z tego:
 wolne środki – jako nadwyżka środków pieniężnych na ra-
chunku bieżącym budżetu j.s.t.   297.283 zł 
 przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych
(emisja obligacji komunalnych)             5.400.000 zł
 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym (pożyczka w WFOŚ i GW)       224.900 zł
5.  Rozchody budżetu:  500.000 zł
            z tego:
            - wykup obligacji komunalnych     
          500.000 zł

Uchwała Nr XXIV/177/08
                                          
w sprawie zgody na zaciąganie zobowiązań w zakresie wydat-
ków bieżących przekraczających rok budżetowy.

§  �
Wyraża zgodę na zaciąganie przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica zobowiązań w zakresie wydatków bieżących prze-
kraczających rok budżetowy w ramach usług pocztowych w 
zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek 
pocztowych opłaconych w formie opłaty „z dołu”, na okres  

3 lat, tj. od  lipca 2008 r. do czerwca 2011 r.
§  2

Na realizację zadania określonego w § 1 Rada Miejska zabezpie-
czy środki finansowe w budżecie gminy w latach 2009-2011 w 
dziale 750 rozdział 75023 w kwocie nie przekraczającej łącznie 
165.000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), w 
następujący sposób:
1) w roku 2009 – do kwoty zł: 50.000 
2) w roku 2010 – do kwoty zł: 55.000
3) w roku 2011 – do kwoty zł: 60.000

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

§  4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr XXIV/178/08
w sprawie udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy 
finansowej.

§ �
Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskie-
go w formie dotacji celowej w kwocie nie przekraczającej 
1.130.000,00 zł brutto(słowne: jeden milion sto trzydzieści 
tysięcy złotych), z przeznaczeniem na 50 % kosztów realizacji 
zadania polegającego na:
1. opracowaniu projektów wykonawczych przebudowy drogi 
powiatowej nr K 1631 Krościenko – Szczawnica na odcinku od 
5 + 150 do km 5 + 915,
2. wykonaniu robót budowlanych objętych projektami, o 
których mowa w pkt. 1,
3. Zasady przyznania dotacji celowej wymienionej w ust. 1 
określone zostaną w umowie zawartej z Powiatem Nowotar-
skim.

§ 2
Na realizację powyższego zadania zostaną  zabezpieczone  
środki finansowe w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na 
lata 2009 – 2010. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gmi-
ny.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała  Nr XXIV/179/08
w  sprawie  wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy. 

§ �
Ustala się dla Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica Pana 
Grzegorza Niezgody miesięczne wynagrodzenie w wysokości:
−	 wynagrodzenie zasadnicze:    4.400,00  zł
−	 dodatek funkcyjny:   1.500,00  zł
−	 dodatek stażowy w wysokości 9 % wynagrodzenia zasad-
niczego                 396,00  zł
      (zmiana dodatku stażowego następuje z dniem  1 września 
o 1 %  wynagrodzenia zasadniczego) 
−	dodatek specjalny  w  wysokości  25 %  wynagrodzenia za-
sadniczego i dodatku funkcyjnego 1.475,00 zł
Łączne wynagrodzenie brutto  7.771,00 zł 

§ 2
Traci moc Uchwała Nr XVIII/111/07 Rady Miasta Szczawnica 
z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza 
Miasta.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązu-
jącą od 1 stycznia 2008  r.
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Załącznik Nr 4 a do Uchwały RM   Nr XXIV/176/08
z dnia 30.06.2008 r

Prognoza kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Szczawnica
w latach 2008– 2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013
I. Dochody budżetu ogółem
w tym:
1.1. podatki i opłaty lokalne oraz inne wpływy z odrębnych przepisów
1.2. udziały w podatkach państwowych
1.3. dochody z mienia
1.4. subwencje
1.5. dotacje z budż. państ. na zadania zlecone i  własne (§ 2010, § 

2030, §6330)

16.399.905

4.478.126
2.179.493
1.017.527
4.851.480

3.873.279

16.892.853

4.431.193
2.130.367

972.043
4.348.439

5.010.811

17.450.876

4.690.528
2.194.278
1.001.205
4.478.892

5.085.973

18.140.612

5.073.744
2.260.106
1.031.241
4.613.258

5.162.263

18.792.393

5.410.956
2.327.909
1.062.178
4.751.656

5.239.697

19.556.573

5.852.285
2.397.746
1.094.044
4.894.206

5.318.292
II. Przychody budżetu
2.1.  Pożyczki krajowe
2.2.  Kredyty bankowe
2.3 Nadwyżka z lat ubiegłych
2.4 Wolne środki z lat ubiegłych
2.5 Przychody z emisji papierów wart.
2.6 Przychody z prywatyzacji majątku

5.922.183
224.900

-
-
297.283

5.400.000
-

3.000.000
-

3.000.000
-
-
-
-

2.000.000
-

2.000.000
-
-
-
-

700.000
-
700.000
-
-
-
-

1.000.000
-
1.000.000
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

Ogółem pozycja I i II 22.322.088 19.892.853 19.450.876 18.840.612 19.792.396 19.556.573

III. Wydatki budżetu
3.1. Wydatki bieżące
3.2. w tym: koszty obsługi długu /odsetki/
3.3. Wydatki majątkowe

w tym inwestycyjne
3.4  Potencjalne spłaty z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji (wraz 
z odsetkami)

21.822.088
13.688.058

650.000
8.134.030
8.134.030

73.925

18.892.853
14.096.507

696.000
4.796.346
4.796.346

129.395

18.450.876
14.704.432

726.000
3.746.444
3.746.444

133.478

18.340.612
15.215.185

686.000
3.125.427
3.125.427’

130.384

18.792.396
15.723.636

756.000
3.068.760
3.068.760

127.291

18.556.573
18.556.573

756.000
2.383.908
2.383.908

152.789
IV. Rozchody budżetu
4.1. Spłata kredytów
4.2. Spłata pożyczek
4.3.  Wykup papierów wartościowych
4.4    Inne

500.000
-
-
500.000

-

1.112.450
-
112.450

1.000.000
-

1.112.450
-
112.450

1.000.000
-

500.000
-
-
500.000
-

1.000.000
-
-
1.000.000
-

1.000.000
-
-

1.000.000
-

Ogółem  3.2  + 3.4 +  IV 1.223.925 1.937.845 1.971.928 1.316.384 1.883.291 1.908.789

V. Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego
5.1. Raty kredytów
5.2. Raty pożyczek
5.3 Zobowiązania z tyt. wyemitowanych papierów wartościowych

7.624.900
-
224.900

7.400.000

9.512.450
3.000.000

112.450
6.400.000

10.400.000
5.000.000

-
5.400.000

10.600.000
5.700.000

-
4.900.000

10.600.000
6.700.000
-
3.900.000

9.600.000
6.700.000

-
2.900.000

VI. Wskaźniki zadłużenia
6.1. Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach 

publ.
6.2. Wskaźnik procentowy zadłużenia z           
        art. 170 ustawy o finansach publ.

7,46

46,49

11,47

56,31

11,29

59,60

7,25

58,43

10,02

56,40

9,76

49,08

Załącznik Nr 4 b do Uchwały RM   Nr XXIV/176/08
z dnia 30.06.2008 r

Prognoza kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Szczawnica
w latach 2014– 2020

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
I. Dochody budżetu ogółem
w tym:
1.1. podatki i opłaty lokalne oraz inne wpływy z odrębnych przepisów
1.1. udziały w podatkach państwowych
1.2. dochody z mienia
1.3. subwencje
1.4. dotacje z budż. państ. na zadania zlecone i  własne (§ 2010, § 

2030, §6330)

17.375.733

5.573.285
1.793.814
1.034.500
5.255.276

3.718.858

17.897.003

5.740.483
1.847.628
1.065.535
5.412.934

3.830.423

18.433.915

5.912.698
1.903.057
1.097.501
5.575.323

3.945.336

18.986.931

6.090.078
1.960.149
1.130.426
5.742.582

4.063.696

19.556.540

6.272.781
2.018.953
1.164.339
5.914.860

4.185.607

20.143.235

6.460.964
2.079.522
1.199.269
6.092.305

4.311.175

20.474.533

6.654.793
2.141.908
1.235.247
6.275.075

4.167.510

2. Przychody budżetu
2.1.  Pożyczki krajowe
2.2.  Kredyty bankowe
2.7 Nadwyżka z lat ubiegłych
2.8 Wolne środki z lat ubiegłych
2.9 Przychody z emisji papierów wart.
2.10 Przychody z prywatyzacji majątku

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

Ogółem pozycja I i II 17.375.733 17.897.003 18.433.915 18.986.931 19.556.540 19.143.235 20.474.533

3. Wydatki budżetu
3.1. Wydatki bieżące
3.2. w tym: koszty obsługi długu /odsetki/
3.3. Wydatki majątkowe

w tym inwestycyjne
3.4  Potencjalne spłaty z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji (wraz 
z odsetkami)

15.875.733
13.312.095
730.000
2.563.638
2.563.638

149.033

16.397.003
13.774.336
700.000
2.622.667
2.622.667

173.867

16.533.915
14.059.003
650.000
2.474.912
2.474.912

167.995

16.986.931
14.340.183
550.000
2.646.748
2.646.748

191.818

18.556.540
14.626.986
300.000
3.929.554
3.929.554

245.021

19.143.235
14.919.526
200.000
4.223.709
4.223.709

239.714

19.774.533
15.217.916
50.000
4.556.617
4.556.617

250.000

4. Rozchody budżetu
4.1. Spłata kredytów
4.2. Spłata pożyczek
4.3.  Wykup papierów wartościowych
4.4    Inne

1.500.000
1.000.000
-
500.000
-

1.500.000
1.000.000
-
500.000
-

1.900.000
1.000.000
-
900.000
-

2.000.000
1.000.000
-
1.000.000
-

1.000.000
1.000.000
-
-
-

1.000.000
1.000.000
-
-
-

700.000
700.000
-
-
-

Ogółem  3.2  + 3.4 +  IV 2.379.033 2.373.867 2.717.995 2.741.818 1.545.021 1.439.714 1.000.000
5. Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego
5.1. Raty kredytów
5.2. Raty pożyczek
5.3 Zobowiązania z tyt. wyemitowanych papierów wartościowych

8.100.000
5.700.000
-
2.400.000

6.600.000
4.700.000
-
1.900.000

4.700.000
3.700.000
-
1.000.000

2.700.000
1.700.000
-
-

1.700.000
700.000
-
-

700.000
-
-
-

-
-
-
-

6. Wskaźniki zadłużenia
6.1. Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach 

publ.
6.2. Wskaźnik procentowy zadłużenia z           
        art. 170 ustawy o finansach publ.

13,69

46,62

13,26

36,88

14,74

25,50

14,44

14,22

7,90

8,50

7,15

3,48

4,88

0
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Informacja do uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXIV 
sesji w dniu  30 czerwca 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV/171/08 w sprawie wydzierżawienia 
działki ewid. nr 133 położonej w obrębie Jaworki
Nowelizacja  ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw wprowadzona w 2007 roku, 
wymaga uchwały rady gminy w przypadku, gdy po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne 
umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Taka 
okoliczność zachodzi w przypadku działki nr 133, która była 
już dzierżawiona przez wnioskodawcę na cele rolnicze (łąki, 
pastwiska).

Uchwała Nr XXIV/172/08 w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości. 
Na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami, Rada Miej-
ska jest uprawniona do wyrażenia zgody na  sprzedaż nierucho-
mości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica. 
Działka 2652/2 jest położona przy ul. Szlachtowskiej. Po dział-
ce prowadzi dojazd do działki osoby wnioskującej o jej zakup. 
Działka spełnia warunki ustawowe, pozwalające na dokonanie 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 

Uchwała Nr XXIV/173/08 w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości. 
Na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami, Rada Miej-
ska jest uprawniona do wyrażenia zgody na  sprzedaż nierucho-
mości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica. 
Działka 5444/8 jest położona przy ul. Skotnickiej. W użytko-
waniu rodziny wnioskodawcy pozostaje od około 90 lat, a od 
2005 jest  przez niego dzierżawiona.
Działka spełnia warunki ustawowe, pozwalające na dokonanie 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 

Uchwała Nr XXIV/174/08 w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie inwestycji 
pn. „Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w 
Szczawnicy”. 
Zadanie jak wyżej, zostało ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego 
Miasta Szczawnica na lata 2007 – 2009 oraz Wieloletnim Planie 
Inwestycyjnym dla Miasta Szczawnica na lata 2007 – 2013. 
Pożyczka jest oprocentowana na preferencyjnym poziomie 
4,2%. Po terminowym zrealizowaniu zadania, istnieje moż-
liwość ubiegania się o umorzenie do 40% pożyczki. Termo-
modernizacja budynku Gimnazjum jest kontynuacją prac 
realizowanych w ostatnich latach (między innymi wymiana 
okien), pozwoli na poprawę technicznego stanu budynku i jego 
zabezpieczenie na przyszłość, poprawi warunki w jakich uczy 
się młodzież, a także, co ważne, pozwoli uzyskać wymierne 
oszczędności w kosztach utrzymania Gimnazjum (głównie 
ogrzewanie).

Uchwała Nr XXIV/175/08 w sprawie zmian w Uchwale 
Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2008 Nr 
XVIII/107/07 Rady Miasta Szczawnica z dnia  28 grudnia 
2007 roku. 
Projekt uchwały w powyższej sprawie jest następstwem 
Uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczaw-
nica i uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW 
w Krakowie na finansowanie zadania inwestycyjnego „Termo-
modernizacja Publicznego Gimnazjum w Szczawnicy”. 
Dotychczasowe zapisy dotyczące ustalania limitów rocznych 
zobowiązań, nie obejmowały pożyczki, stąd niezbędne jest 

uzupełnienie zapisu, stanowiącego upoważnienie dla Burmi-
strza.

Uchwała Nr XXIV/176/08 w sprawie zmian w budżecie 
miasta i gminy na rok 2008. 
Zmiany w budżecie na 2008 rok  mają charakter porządkujący 
budżet za I półrocze 2008 roku. Obejmują między innymi 
zwiększenia, zmniejszenia i przesunięcia dochodów  oraz 
zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu.
Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy 
Szczawnica 2008”.  ukazuje aktualny stan dochodów i wydat-
ków - po zmianach, wielkość deficytu i źródła pokrycia deficytu 
przychodami budżetu oraz wielkość rozchodów budżetu.
Załącznik ten uwzględnia zmianę dotyczącą zaciągnięcia 
pożyczki w WFOŚ i GW na zwiększone wydatki i deficyt  
wykazane w załączniku nr 2. 
Załączniki nr 4 a i 4 b pokazują aktualny stan „Prognozy kwoty 
długu publicznego Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2008 
-2020”, w następstwie zwiększenia zobowiązań finansowych 
gminy o kwotę zł: 224.900  ujętą w przychodach bieżącego 
roku.

Uchwała Nr XXIV/177/08 w sprawie zgody na zaciąganie 
zobowiązań w zakresie wydatków bieżących przekracza-
jących rok budżetowy.  
Uchwała jest konieczna dla zawarcia nowej  umowy z Pań-
stwowym Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „Poczta 
Polska” na korzystanie z usług pocztowych w zakresie przyj-
mowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych 
Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.
Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat, a więc będzie dotyczyć 
wydatków ponoszonych w budżetach miasta i gminy lat 2009, 
20�0 i 20��. 

Uchwała Nr XXIV/178/08 w sprawie udzielenia Powiatowi 
Nowotarskiemu pomocy finansowej. 
Uchwała jest związana z planowanym zawarciem umowy 
z Powiatem Nowotarskim, na realizację przebudowy drogi 
powiatowej – odcinek ul. Szalaya od ul. Zdrojowej do skrzy-
żowania z ul. Św. Krzyża. Szacunkowy koszt inwestycji to 
2.260.000 zł brutto, z czego Szczawnica sfinansuje 50%, w 
kwocie nie przekraczającej 1.130.000 zł brutto.  
Celem inwestycji, jest poprawa płynności ruchu, komfortu 
użytkowania drogi i chodników, estetyki tej części miasta 
oraz kompleksowy remont sieci wodociągowej i kanalizacji 
burzowej. 

Uchwała Nr XXIV/179/08 w sprawie wynagrodzenia Bur-
mistrza Miasta i Gminy. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r 
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, 
starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich, spo-
wodowało konieczność zmiany wysokości o kwotę 300,00 zł 
miesięcznie dodatku funkcyjnego Burmistrza Miasta i Gminy 
który był najniższy z możliwych.   
Dodatek funkcyjny uchwalony Uchwałą Nr XVIII/111/07 nie 
mieści się w tabeli ustalonej wymienionym rozporządzeniem, 
zgodnie z którą dodatek funkcyjny dla burmistrzów w gmi-
nie do 15 tys. mieszkańców musi wynosić od 1.500,00 zł do 
1.900,00 zł .
W związku ze zmianą dodatku funkcyjnego, zmianie musi 
ulec zmianie również dodatek specjalny, który jest ustalony 
w wysokości 25 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego w wysokości 75,00zł. Zmiana wynagrodzenia jest 
więc obowiązkowa i zgodna z nowymi przepisami prawa. 
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Kierownik ZEAO w Szczawnicy ogłasza konkurs na sta-
nowisko urzędnicze – 
Główny Księgowy Zespołu Ekonomiczno – Administra-
cyjnego Oświaty w Szczawnicy.
1. Warunki przystąpienia do konkursu. 
Do konkursu może przystąpić kandydat, który:
a. ma obywatelstwo polskie,
b. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania 
z pełni praw publicznych,
c. nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw 
mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz 
samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności doku-
mentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
d. spełnia jeden z poniższych warunków:
e. ukończył jednolite studia magisterskie ekonomiczne, 
wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia 
magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada 
co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,
f. ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę 
ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w 
księgowości.

2. Wymagania dodatkowe:
•	znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
•	znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o 
finansach publicznych,
•	znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,
•	znajomość przepisów podatkowych,
•	znajomość przepisów płacowych,
•	znajomość przepisów ZUS,
•	znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,
•	 znajomość obsługi programów komputerowych, w tym: 
finansowo-księgowych, płacowych (Vulcan), „Płatnik”,
•	komunikatywność,
•	umiejętność pracy w zespole,
•	opanowanie i cierpliwość,
•	dyspozycyjność.

3. Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje m. in.:
•	prowadzenia rachunkowości jednostki oraz wykonywanie 
dyspozycji środkami pieniężnymi,
•	 realizację zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, 
ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,
•	sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostek 
i zakładu budżetowego,
•	dokonywanie przelewów drogą elektroniczną.

4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny za-
wierać:
•	uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
•	życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający 

w szczególności informację o stażu pracy,
•	potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, 
kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących 
kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wy-
magany staż pracy,
•	aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównej 
księgowej,
•	oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem peł-
nienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 
publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy 
z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, 
poz.114 z późn. zm.),
•	oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: 
przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, prze-
ciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu 
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub 
za przestępstwo karne skarbowe,
•	oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione 
umyślnie,
•	oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierp-
nia 1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 
w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko głównego 
księgowego. 

5. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać:
- osobiście w godz. 8:00 do 15:00 w ZEAO w Szczawnicy, 
ul. Główna12, lub
- przesłać na adres ZEAO w Szczawnicy, ul. Główna 12, 
34-460 Szczawnica
 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2008 roku 
/decyduje data wpływu/.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym 
adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego 
i dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze 
– główny księgowy ZEAO”. 

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

Po upływie terminu do złożenia dokumentów informacja o termi-
nie konkursu podana będzie do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Miasta i Gminy Szczawnica (www.szczawnica.pl),  

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez 
kierownika ZEAO w Szczawnicy. O terminie rozmowy kwali-
fikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE 
 

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZESPOŁU EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEGO OŚWIATY W SZCZAWNICY
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KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZE UKWIECENIE 
POSESJI PRYWATNYCH

REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZE 
UKWIECENIE POSESJI PRYWATNYCH 

NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA 
W ROKU 2008

 
1. Cel : zadbane posesje, ogródki, balkony, estetyczny i kolo-
rowy wizerunek naszego miasta
2. Organizator : Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
3. Uczestnicy : prywatne posesje zgłoszone indywidualnie 
przez właścicieli bądź przez przedstawicieli Rady Miejskiej 
do przedstawiciela UMG – Pani Janiny Mastalskiej nr tel: 
(0-18) 262 22 03 wew. 30 w terminie do dnia 16.06.2008 r 
4. Ocena wyników : Oceny dokona Komisja Konkursowa w 
składzie:
• 2 przedstawicieli Komisji Edukacji i Spraw Społecznych RM 
• przedstawiciel Klubu TPSP Koło „PIENINY”
•2 przedstawicieli Urzędu Miasta
• przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu
5. Skala ocen: od 1-10 punktów za:
• dobór i różnorodność kwiatów, krzewów i drzew 
• ilość kwiatów
• pomysłowość
6. Termin rozstrzygnięcia : Komisja w okresie od 02. 
06. 2008 r. do 01. 10. 2008 r. dwukrotnie (na koniec 
wiosny i koniec lata dokonywać będzie oceny pose-
sji, a ustalenie wyników nastąpi w dniu 06. 10. 2008 r. 
7. Nagrody : 
I miejsce 2.000,00 zł
II miejsce 1.000,00 zł
III miejsce 500,00 zł
IV miejsce – wyróżnienie
V miejsce - wyróżnienie
8. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na Sesji Rady Miej-
skiej Szczawnica w IV kwartale 2008 r. w zależności od 
terminu sesji.
9. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Komisja 
Konkursowa.
10. Interpretacje niniejszego regulaminu należą wyłącznie do 
Organizatora.

Burmistrz Miasta i Gminy  mgr Grzegorz Niezgoda 

PRZECIWDZIAŁAJMY 
SZAREJ STREFIE

Sezon wakacji w Szczawnicy to okres wzmożonego ruchu 
turystycznego. Wiąże się to nieodzownie z poszukiwaniem 
kwater przez przybywających do naszego uzdrowiska kuracju-
szy, gości, turystów oraz nieodpartą pokusą szybkiego zarobku 
przez osoby nielegalnie wynajmujące pokoje. W zeszłym roku 
wprowadzone przez Urząd Miasta tabliczki na kwatery prywat-
ne nie tylko uszczelnił system poboru opłaty uzdrowiskowej, 
ale przede wszystkim wskazały podmioty, które bezprawnie 
prowadzą działalność gospodarczą. Niezwykle istotnym i 
pomocnym narzędziem w walce z nielegalnym wynajmem 
pokoi okazały się systematyczne kontrole pracowników 
urzędu wraz ze strażą graniczną. W tym roku Miasto wypo-
sażone jest dodatkowo w sprawnie działającą Straż Miejską, 
która jako jednostka odpowiedzialna za porządek publiczny w 
Szczawnicy systematycznie kontrolować będzie budynki bez 
widocznej tabliczki weryfikującej wynajmowanie pokoi, gdzie 
zachodzi podejrzenie nielegalnego prowadzenia działalności. 
Takie gospodarstwa skontrolowane zostaną również pod kątem 
odprowadzania nieczystości płynnych jak również umowy o 
wywóz śmieci. Jak zwykle w takich sytuacjach nieoceniona 
pomoc płynie od samych mieszkańców, którzy precyzyjnie 
wskazują miejsca nielegalnego wynajmu pokoi pomagając tym 
samym wyeliminować z terenu Szczawnicy szarą strefę. Idąc 
śladem większości kultur europejskich, a w Europie przecież 
jesteśmy, to osoby uchylające się od przestrzegania ustalonych 
reguł są napiętnowane i uznawane za nieprzyzwoite a nie 
te, które z tą patologią pomagają walczyć. Dlatego właśnie, 
naśladując dobre praktyki kultury europejskiej zasadne jest 
piętnować tych, którzy prawo omijają, szkodząc tym samym 
mieszkańcom zarabiającym w sposób uczciwy.  

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

Wizyta na Ukrainie
W dniach od 24 do 27 czerwca br. czteroosobowa delega-

cja samorządowców ze Szczawnicy na czele z Burmistrzem 

– Grzegorzem Niezgodą gościła z wizytą w ukraińskim mieście 

Chmielnik.

Głównym celem wizyty było omówienie kierunków współ-

pracy pomiędzy Szczawnicą a Chmielnikiem.

Proponowana współpraca partnerska odbywałaby się w 

szerokim zakresie tematycznym, co bez wątpienia przyczy-

niłoby się zarówno do wymiany doświadczeń w dziedzinach 

życia społeczno-gospodarczego ze szczególnym uwzględnie-

niem lecznictwa uzdrowiskowego, sportu, kultury, turystyki 

i rekreacji jak również do wymiany doświadczeń w zakresie 

pracy samorządowej.

Miasto Chmielnik leży w obwodzie Winnickim, 67 km od 

Winnicy. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1362 r. 

Chmielnik, podobnie jak Szczawnica, jest miastem uzdro-

wiskowym, a jego działalność oparta jest na wykorzystaniu wód 

radonowych stosowanych w leczeniu chorób układu krążenia, 

schorzeń neurologicznych, ginekologicznych, chorób skóry, a 

także układu pokarmowego i układu ruchu.

Należy przypomnieć, że planowana w kwietniu br. wi-

zyta szczawnickich samorządowców w ukraińskim mieście 

Chmielnik nie odbyła się, ze względu na równoległy termin 

składania wniosków unijnych dotyczących rehabilitacji sieci 

wodociągowej oraz ujęć wody, które pomyślnie przeszły 

pierwszy etap weryfikacji.

 A/Sz
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W wyniku zmian administracyjnych wprowadzonych w 
Szczawnicy 1 stycznia b.r. na terenie Gminy Szczawnica, sto-
sownymi uchwałami Rady Miejskiej w Szczawnicy, zostały 
utworzone  sołectwa – jednostki pomocnicze gminy obejmujące 
obszary wsi Szlachtowa oraz wsi Jaworki. Zastępują one Osiedla, 
które jeszcze przed kilkoma miesiącami funkcjonowały na te-
renie tych dwóch wsi. Sołectwa są jednostkami pomocniczymi 
Gminy Szczawnica podobnie jak funkcjonujące na jej terytorium 
Osiedla: Szczawnica Wyżna, Centrum oraz Niżna. Liczba jed-
nostek pomocniczych nie uległa więc zmianie i nadal wynosi 5, 
a zmieniły się jedynie nazwy w przypadku Szlachtowej i Jawo-
rek. Zmiana nazwy z Osiedla na Sołectwo spowodowana była 
tym, iż na obszarach wiejskich, którymi od 1 stycznia 2008 są 
Szlachtowa i Jaworki tworzy się jednostki pomocnicze – sołe-
ctwa. Nie zmienił się wiec w żaden sposób zakres merytoryczny 
funkcjonowania ww. sołectw a ich podmiotowość oraz zasady 
funkcjonowania określi statut nadany uchwałą Rady Miejskiej w 
Szczawnicy po wcześniejszych konsultacjach z mieszkańcami, 
co reguluje art. 35 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym. Wynik konsultacji w sprawie statutu sołectwa nie ma 
charakteru wiążącego dla rady. Konsultacje mają bowiem za cel 
wysondowanie opinii (poglądów, zamiarów, intencji, stanowiska) 
określonych grup społecznych - w naszym przypadku mieszkań-
ców Szlachtowej i Jaworek.  

Wśród mieszkańców Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek po-
jawiają się często opinie na temat odrębności sołectw względem 
Miasta Szczawnica. Słyszy się bowiem, że wraz z utworzeniem 
wsi na tych terenach zyskają one nowe przywileje związane 
głównie z samodzielnym zarządzaniem wyodrębnionym ma-
jątkiem, podejmowaniem uchwał obligujących Burmistrza 
do podejmowania określonych działań czy tworzeniu władz 
niezależnych od organów Miasta i gminy Szczawnica. Nic 
bardziej mylnego. Konstytucja RP wyodrębnia Gminę jako 
najmniejszą jednostkę podziału administracyjnego kraju dając 
jej przywileje, uprawnienia oraz obowiązki. I to właśnie gmina 
Szczawnica, czyli cały obszar od Piasków aż po Białą Wodę 
tworzy tą wspólnotę, która może samodzielnie gospodarować 
majątkiem, tworzyć prawo lokalne, zaciągać zobowiązania oraz 
w pełni wykorzystywać nadane jej przywileje. Jednym z przy-
wilejów gmin jest min. tworzenie na ich terytorium jednostek 
pomocniczych, czyli formy realizującej postulat demokracji 
bezpośredniej – skutecznej formy dialogu społecznego z miesz-
kańcami. Jednostki te uczestniczą w realizacji zadań gminy 
poprzez inicjowanie działań organów gminy, współpracę z 
radnymi czy współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi 
poprzez swoich przedstawicieli w postaci Przewodniczącego 
Zarządu Osiedla czy Sołtysa Sołectwa. Jednostki pomocnicze 
działają tylko i wyłącznie w ramach zakresu, jaki otrzymali od 
rady danej gminy. Jeżeli rada gminy nie przekaże części majątku 
komunalnego na rzecz danej jednostki, to sam fakt usytuowania 
tego majątku na terytorium sołectwa czy osiedla nie daje żadnego 
prawa do swobodnego nim dysponowania przez te jednostki. W 
takiej sytuacji (braku wyposażenia jednostek pomocniczych w 
majątek) ewentualne uchwały zebrania wiejskiego dotyczące 
majątku komunalnego położonego na ich obszarze SA bezprzed-
miotowe, i co najwyżej mogą być traktowane jako opinie. W 
pozostałych przypadkach o mocy prawnej uchwały jednostki 
pomocniczej i możliwości jej zaskarżania do instancji wyższego 
szczebla mówi postanowienie Naczelnego sądu Administra-
cyjnego z dnia 9 grudnia 2003 który orzekł: „Zgodnie z art. 16 
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie 

Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) oraz z art. 
93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) przedmiotem skargi 
do Naczelnego Sądu Administracyjnego mogą być uchwały 
organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym organów 
gminy. Organami gminy są; rada gminy oraz wójt lub burmistrz, 
czy prezydent miasta art. 11a ustawy o samorządzie gminnym 
i katalog tych organów jest zamknięty. Zebranie wiejskie jest 
natomiast organem uchwałodawczym jednostki pomocniczej 
gminy, jaką jest sołectwo (art. 5 ust. 1 i art. 36 ust. 1 tejże ustawy) 
i nie należy do organów gminy. Jest zatem rzeczą oczywistą, że 
uchwały zebrania wiejskiego nie mogą być przedmiotem skargi 
do Naczelnego Sądu Administracyjnego.” 

Z przedstawionego orzecznictwa wynika jasno, iż akty 
prawne jednostek pomocniczych rozpatrywane są przez organ 
nadzorujący, czyli radę gminy i nie mogą być przedmiotem 
postępowania wyższych instancji. Dopełnieniem uzasadnienia 
braku odrębnej autonomii jednostek pomocniczych wobec danej 
gminy jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Krakowie z dnia 11 maja 2004, który mówi: „Zgodnie z jedno-
litym stanowiskiem nauki prawa administracyjnego jednostki 
pomocnicze są wyłącznie elementami składowymi gmin, nie 
mającymi poza tymi ramami samodzielnego bytu prawnego, nie 
mogącymi w stosunku do osób trzecich podejmować jakichkol-
wiek działań. Poza ramami organizacyjnymi gminy jednostka 
pomocnicza nie istnieje, gdyż nie ma w żadnej mierze choćby 
nawet ułomnej osobowości prawnej”. 

Szlachtowa  i  Jaworki  Sołectwami

Termomodernizacja Publicznego 
Gimnazjum w Szczawnicy

Na ostatniej Sesji Rady Miasta Szczawnica w dniu 30 czerwca 
została jednogłośnie podjęta uchwała dotycząca zaciągnięcia 
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na finansowanie inwestycji pn. „Termomo-
dernizacja Publicznego Gimnazjum w Szczawnicy”. Pożyczka 
może zostać w przyszłości umorzona do 40 % zaciągniętej kwoty 
i stanowi jedynie uzupełnienie brakującej kwoty do wykonania 
całości zadania. Zakres planowanych robót obejmuje dokończe-
nie wymiany okien, wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych 
budynku, odtworzenie brakujących rynien i instalacji odgromo-
wej oraz wykonanie elewacji budynku. W najbliższym czasie 
zostanie ogłoszony przetarg na wyżej wymienione roboty, a 
planowane rozpoczęcie prac to sierpień tego roku. Inwestycja ta 
jest kontynuacją prac na terenie Gimnazjum w Szczawnicy. W 
zeszłym roku zostały wykonane nowe szatnie dla uczniów, oraz 
zamontowana instalacja solarna w budynku. Tegoroczna inwe-
stycja będzie widoczna w odróżnieniu od zeszłorocznych również 
dla mieszkańców Szczawnicy – mówi Burmistrz Szczawnicy 
Grzegorz Niezgoda – natomiast nie zamyka to nakładów finan-
sowych w najbliższym czasie na nasze Gimnazjum. Koniecznych 
do wykonania prac jest wiele i dostrzegamy wszystkie. Natomiast 
realizujemy na dzień dzisiejszy najbardziej konieczne z uwagi na 
ograniczenia finansowe.

Sekretarz Miasta
Tomasz Hurkała


