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BIULETYN INFORMACYJNY
BURMISTRZA I RADY MIASTA SZCZAWNICA

Grudzień 2006

Bardzo serdecznie dziękuję za liczny udział mieszkańców Szczawnicy w wy-
borach samorządowych I i II tury wyborów. Dziękuję za udzielenie mi poparcia 
i obdarzenie mnie zaufaniem, którego postaram się nie zawieść pełniąc funkcję 
burmistrza miasta Szczawnica.

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok życzę wszystkim 
Szczawniczanom i Gościom przebywającym w naszym mieście zdrowia, szczęścia 
i wszelkiej pomyślności.

burmistrz Grzegorz Niezgoda

Wyniki wyborów samorządowych  2006  w mieście Szczawnica
Wyniki wyborów samorządowych  na Burmistrza Miasta Szczawnica - 12 listopada 2006

Burmistrzem miasta Szczawnica na czteroletnią kadencję 2006 - 2010 został wybrany 
większością głosów Pan Grzegorz Niezgoda.

Wykaz radnych miasta Szczawnica 
kadencji 2006 - 2010

Wyniki wyborów samorządowych na burmistrza Miasta Szczawnica - II tura - 26 listopada 2006
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I sesja Rady Miasta 
kadencji 2006-2010

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady 

Miasta ubiegłej kadencji Pan Wiesław Król, zwołał pierw-

szą sesję kadencji 2006 – 2010 na dzień przypadający w 

ciągu 7 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Ustaw, ob-

wieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej o zbiorczych 

wynikach wyborów do rad gmin na obszarze kraju. Sesja 

odbyła się 27 listopada br. Zgodnie z przepisami ustawy 

o samorządzie gminnym, sesję otworzył i przewodniczył 

obradom do chwili wyboru Przewodniczącego Rady, radny 

najstarszy wiekiem Pan Jan Krzyśko. Na początku obrad 

wszyscy radni złożyli ślubowanie. Następnie Rada doko-

nała (w głosowaniu tajnym) wyboru Przewodniczącego. 

Do pełnienia tej funkcji został wybrany Pan Kazimierz 

Zachwieja, który był jedynym zgłoszonym kandydatem. 

Rada dokonała także wyboru wiceprzewodniczących. W 

głosowaniu tajnym zostali kolejno wybrani: I Wiceprze-

wodniczący Rady Pan Wiesław Warzecha, II Wiceprze-

wodniczący Rady Pan Krzysztof Mańkowski. 

MS

Uchwała Nr I/1/06 
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 27 listopada 2006 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta 

Szczawnica.
§  1

Wybiera się na stanowisko Przewodniczącego Rady Miasta 
Szczawnica Pana Kazimierza Zachwieję. 

§  2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr I/2/06 
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 27 listopada 2006 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Mia-

sta Szczawnica.

§  1
Wybiera się na stanowiska Wiceprzewodniczących Rady 
Miasta Szczawnica:

I Wiceprzewodniczącego -  Pana Wiesława Warzechę
II Wiceprzewodniczącego - Pana Krzysztofa Mańkow-
skiego.

§  2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II sesja Rady Miasta, podczas której odbyło się ślubo-
wanie nowo wybranego burmistrza Grzegorza Niezgody,  
odbyła się 5 grudnia br., zgodnie z art. 29 a ust. 2 i art. 
20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym, mówiącym, iż takie ślubowanie musi się odbyć 
w dniu przypadającym w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia 
zbiorczych wyników wyborów wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast na obszarze całego kraju. 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 
27 listopada 2006 roku o zbiorczych wynikach wyborów 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 
kraju przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 roku 
oraz w dniu 26 listopada 2006 roku, ukazało się w Dzien-
niku Ustaw RP Nr 219 z dnia 29 listopada 2006, pod poz. 
1586. W związku z tym, sesja musiała się odbyć do dnia 
6 grudnia 2006. 

Podczas tej samej sesji burmistrz kadencji 2002-2006 
Roman Trojnarski odczytał sprawozdanie o stanie miasta 
i został uroczyście pożegnany przez Radę Miasta. Swoje 
podziękowanie za 4. letnią pracę złożył mu także nowy 
burmistrz, przedstawiciele Związku Podhalan i mieszkańcy 
obecni na sesji.
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Burmistrz Grzegorz Niezgoda złożył ślubowanie, zobo-
wiązując się do stawiania celów społecznych i pomyślności 
mieszkańców ponad wszelkie inne cele. W swoim wystąpie-
niu podziękował mieszkańcom za obdarzenie go zaufaniem, 
zobowiązując się do realizacji programu wyborczego, do 
wytrwałej pracy, do ciągłego dialogu i szukania kompro-
misów w pracy dla dobra Szczawnicy.

W dalszej części sesji nastapiło podjęcie uchwały w 
sprawie powołania Sekretarza Miasta, podjęcie uchwały w 
sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta, 
podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczą-
cego Rady Miasta Szczawnica do wykonywania czynności 
w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta 
Szczawnica oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania 
komisji stałych Rady Miasta Szczawnica.

Uchwała Nr II/3/06
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 5 grudnia 2006 roku
w sprawie powołania Sekretarza Miasta Szczawnica.

§  1
Powołuje się z dniem 14 grudnia 2006 roku na stanowisko 
Sekretarza Miasta Szczawnica Pana Tomasza Hurkałę. 

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr II/4/06
Rady  Miasta  Szczawnica, z dnia 5 grudnia 2006 roku
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta.

§  1
Ustala się dla Burmistrza Miasta Szczawnica Pana Grzego-
rza Niezgody miesięczne wynagrodzenie w wysokości :
− wynagrodzenie zasadnicze:   4.200,00 zł
− dodatek funkcyjny:    1.080,00 zł
− dodatek stażowy 8 % wynagrodzenia zasadniczego: 
          336,00 zł
− dodatek specjalny w wysokości 20 % wynagrodzenia 
     zasadniczego i dodatku funkcyjnego:  1.056,00 zł

Łączne wynagrodzenie brutto: 6.672,00 zł 
§  2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr II/5/06
Rady Miasta Szczawnica, z dnia  5 grudnia 2006 roku
w sprawie  upoważnienia Przewodniczącego Rady 
Miasta Szczawnica do wykonywania czynności w spra-
wach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta 
Szczawnica.

§  1
Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Szczaw-
nica do wykonywania czynności w sprawach z zakresu 
prawa pracy, za wyjątkiem ustalania kwoty wynagrodze-
nia brutto, wobec Burmistrza Miasta Szczawnica, a w 
szczególności:
1. Stwierdzenia nawiązania i rozwiązania stosunku pra-
cy na podstawie wyboru, tj. podpisywania angażu oraz 
świadectwa pracy.
2. Realizacji uchwały Rady Miasta dotyczącej wynagro-

dzenia Burmistrza oraz tzw. pochodnych tego wynagro-
dzenia.
3. Wystawiania oraz zatwierdzania rozliczeń delegacji za 
podróże służbowe.
4. Ustalania limitu kilometrów za korzystanie przez Bur-
mistrza z własnego samochodu dla celów służbowych, za 
który przysługuje zwrot kosztów.
5. Inicjowania lub opiniowania inicjatyw w zakresie zmian 
wynagrodzenia.
6. Reprezentowania Rady Miasta w sądach powszechnych 
w przypadku zaistnienia sporu z Burmistrzem, wynikłego 
ze stosunku pracy.
7. Ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wyso-
kości.
8. Udzielania, na wniosek Burmistrza, urlopów lub zwol-
nień od pracy.
9. Informowania Rady Miasta o realizacji praw i obo-
wiązków Burmistrza w zakresie wnikającym z niniejszej 
uchwały. 

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady 
Miasta Szczawnica.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr II/6/06
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 5 grudnia 2006 roku
w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta 
Szczawnica.

§  1
Powołuje się składy osobowe komisji stałych Rady Miasta  
Szczawnica:
1. Komisja Planowania i Budżetu
Przewodniczący -     1. Kazimierz  Zachwieja
Członkowie -     2. Wiesław Warzecha
   3. Krzysztof  Mańkowski
   4. Jacek Śliwiński
   6. Henryk Węglarz
   7. Waldemar Wiercioch

2. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komu-
nalnych i Ochrony Środowiska
Przewodniczący -     1. Waldemar Wiercioch
Członkowie -     2. Wiesław Król
   3. Dariusz Myszk
   4. Stefan Pałka

3. Komisja Rewizyjna
Przewodniczący -     1. Henryk Węglarz
Zastępca Przew. -     2. Jan Salamon
Członkowie - 3. Jan Baziak
4. Tomasz Hurkała

4. Komisja Edukacji i Spraw Społecznych
Przewodniczący -     1. Jacek Śliwiński
Członkowie -     2. Marian Dziedzina Wiwer
   3. Jan Krzyśko
   4. Bogusława Pasek

§  2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Szczawnica,28.11. 2006 r.

Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, że 
na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Mia-
sta Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w terminie 
od 28.11.2006r. do 19.12.2006r.wywieszono wy-
kaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta 
Szczawnica przeznaczonych do :

I.dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 
3 lat na rzecz wnioskodawców:
1. Część działki ewid. zmod. nr 1917/244 o po-

wierzchni 0.0120 ha położonej na os.XX-lecia 
w Szczawnicy z przeznaczeniem na miejsca po-
stojowe

OGŁOSZENIE

Burmistrz  Miasta  Szczawnica ogłasza I publiczny 
przetarg ustny nieograniczony  na najem na okres od 
dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. części działki ewi-
dencyjnej zmodernizowanej nr 1151/2 o powierzchni 
460 m2 położonej w Szczawnicy przy ul. Parkowej z 
przeznaczeniem pod działalność parkingową.

Cena wywoławcza czynszu najmu 3.500,00 zł + 22 %  
VAT za okres najmu,(razem brutto 4.270,00 zł)

Wysokość wadium 700,00 zł.
Czynsz najmu płatny będzie  w czterech równych ratach 

w terminach:
I rata do dnia 31.05., II rata do dnia 30.06., III rata do 

dnia 31.08. i IV rata do dnia 30.09. 2007  roku.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.12.2006 r.(czwartek) 

o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta Szczawnica 
ul.Szalaya 103. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata 
wadium w terminie do dnia 18.12.2006 r. włącznie na 
konto Urzędu Miasta Szczawnica  –  Bank  Spółdzielczy  
w  Krościenku  n/D  

nr: 22 8817 0000 2001 0000 0589 0106, oraz pisemne 
oświadczenie uczestników przetargu o zapoznaniu się z 
treścią projektu umowy najmu. 

Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać do-
wód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.

Wadium zwraca się po przetargu. W stosunku do 
uczestnika, który wygra przetarg , wadium zalicza się 
na poczet czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się 
przez tę osobę od zawarcia umowy w terminie 7 dni 
od zakończenia przetargu wadium przepada na rzecz 
Miasta Szczawnica.

Z warunkami przetargu oraz projektem umowy i za-
sadami prowadzenia parkingu można zapoznać się w 
Urzędzie Miasta Szczawnica ul.Szalaya 103, pok. Nr 15 w 
godzinach pracy Urzędu, tel./0-18/262-22-03 wew.30.  

Szczawnica 01.12.2006 r.
Burmistrz Miasta 

mgr Roman Trojnarski

  

OGŁOSZENIE

 Burmistrz  Miasta  Szczawnica ogłasza I publicz-
ny przetarg ustny nieograniczony  na najem na okres 
od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2009 r. części działek 
ewidencyjnych nr 161 i 5/6 o powierzchni 2240 m2 po-
łożonych w Szczawnicy przy ul. Jaworki obok Wąwozu 
Homole z przeznaczeniem pod działalność parkingową.

Cena wywoławcza czynszu najmu 22.000,00 zł + 
22%  VAT rocznie.

Wysokość wadium 4.000,00 zł.
Czynsz najmu płatny będzie  w czterech równych ratach 

w terminach:
I rata do dnia 31.05., II rata do dnia 30.06., III rata do 

dnia 31.08. i IV rata do dnia 30.09. każdego roku.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.12.2006 r.(czwartek) 

o godz. 9.30 w budynku Urzędu Miasta Szczawnica 
ul.Szalaya 103. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata 
wadium w terminie do dnia 18.12.2006 r. (poniedziałek) 
włącznie na konto Urzędu Miasta Szczawnica – Bank 
Spółdzielczy w Krościenku n/D nr 22 8817 0000 2001 
0000 0589 0106, oraz pisemne oświadczenie uczestników 
przetargu o zapoznaniu się z treścią projektu umowy 
najmu. 

Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać do-
wód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.

Wadium zwraca się po przetargu. W stosunku do 
uczestnika, który wygra przetarg , wadium zalicza się 
na poczet czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się 
przez tę osobę od zawarcia umowy w terminie 7 dni od 
zakończenia przetargu wadium przepada na rzecz miasta 
Szczawnica.

Z warunkami przetargu oraz projektem umowy i za-
sadami prowadzenia parkingu można zapoznać się w 
Urzędzie Miasta Szczawnica ul.Szalaya 103, pok. Nr 15 w 
godzinach pracy Urzędu, tel./0-18/262-22-03 wew.30.  

Szczawnica 01.12.2006 r.
Burmistrz Miasta 

mgr Roman Trojnarski

II. dzierżawny w trybie bezprzetargowym na 
okres 1 roku na rzecz wniosdkodawcy  :
1. Zabudowana kioskiem handlowym działka 

ewid. zmod. nr 1220/23 o powierzchni 117 m2

III. sprzedaży w trybie bezprzetargowym na 
rzecz najemcy :
1. lokal mieszkalny nr 6 w budynku wielolokalo-

wym nr 66 przy ul. Głównej w Szczawnicy
 IV. dzierżawy w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego na okres 3 lat 
  Zabudowanej kioskiem handlowym działki 

ewid. zmod. nr  1220/12 o  powierzchni 111 m2

  Położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej  
/były plac targowy/.


