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BIULETYN INFORMACYJNY
BURMISTRZA I RADY MIASTA SZCZAWNICA

Kwiecień 2006

Burmistrz Miasta Szczawnica przypomina o zaleceniu 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym 
Targu o obowiązku przeprowadzenia w 2006r. akcji deraty-
zacji w ustalonym terminie wiosennym tj. od dnia 20 marca 
do 20 kwietnia br.

Odszczurzanie winno być przeprowadzone w następujący 
sposób:

Do odszczurzania należy użyć trutkę gryzoniobójcza do-
stępną w handlu w następujących normach:

1/ na każde 100 m powierzchni użytkowej lokalu – 250g
2/ w gospodarstwach rolnych do 1 ha – 250 g
3/w gospodarstwach rolnych powyżej 1 ha  – 500 g
Należy najpierw oczyścić z odpadów i śmieci podwórza, 

śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć artykuły spożyw-
cze i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla szczurów 
oraz uniemożliwić szczurom dostęp do wody. Następnie 
trzeba wyłożyć trutkę wg pouczenia dołączonego do każdego 
opakowania w miejscach, gdzie szczury pojawiają się, a w 
szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, piw-
nicach, ustępach, budynkach gospodarczych itp. umieszczając 
równocześnie w tych miejscach ostrzeżenie „UWAGA TRU-
CICZNA” i pozostawić wyłożone trutki do dnia 20 kwietnia 
2006r. uzupełniając je w miarę spożywania przez szczury.

W czasie wyłożenia trutki uniemożliwić dostęp, zwłaszcza 
dzieciom do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta 
domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabez-
pieczyć trutkę przed dostępem ptactwa. W czasie wyłożenia 
trutki zbierać codziennie padłe szczury i przypadkowo zatrute 
zwierzęta domowe i spalić lub zakopać na głębokości 1 m w 
odległości co najmniej 20 m od źródeł wody do picia, przy 
czym nie wolno posługiwać się gołymi rękami.

W dniu 20 kwietnia 2006r. zbierać wszystkie padłe szczu-
ry i przypadkowo zatrute zwierzęta domowe oraz trutki i 
następnie spalić lub zakopać w sposób określony powyżej.

W dniu 18.03. 2006r. w remizie OSP Szczawnica od-
było się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze OSP 
Szczawnica, podczas którego został wybrany nowy zarząd 
w składzie:

prezes      - Rafał Zachwieja
wiceprezes  - Piotr Zachwieja
naczelnik   - Ryszard Poremba
zastępca naczelnika - Józef Tokarczyk
skarbnik    - Jan Szczepaniak
sekretarz    - Wiesław Ciesielka
członkowie  - Andrzej Bańkosz, Stanisław Mastalski 

          - junior, Wojciech Mastalski 
Prezesem honorowym został wybrany uchwałą zgromadze-

nia dotychczasowy prezes – Stanisław Mastalski – senior.
Został kompleksowo zmieniony system selektywnego 

wywoływania dla strażaków w Jaworkach, Szlachtowej i 
Szczawnicy. Sygnał nadany przez Państwową Powiatową 
Straż Pożarną jest teraz odbierany przez wszystkie bądź po-
szczególne straże, w zależności od potrzeby.

Dodatkowo dla Szczawnicy został zakupiony dialer telefo-
niczny, dzięki któremu sygnał alarmowy zostaje przekazany 
na telefoniczne aparaty komórkowe 10 strażaków. Ponadto 
dla 3 kierowców zostały zakupione pagery powiadamiające o 
wysłaniu sygnału, co na pewno usprawni działania strażaków 
i przyspieszy ich dotarcie na akcję ratowniczą.

Szczawnica, 31 marca  2006 r.
Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, że na tablicach ogłoszeń 

w budynku Urzędu Miasta Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w terminie 
od  31.03.2006r. do 21.04.2006r.wywieszono wykaz nieruchomości sta-
nowiącej własność Miasta Szczawnica przeznaczonych do :

1. Dzierżawy na rzecz wnioskodawcy na okres od 01.05.06 do 
31.10.06 część działki ewid. nr 528/26 i 528/3 o powierzchni  12 m2 
z obrębu 1 m. Szczawnica

Szczawnica, 28 marca  2006 r.
Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, że na tablicach ogłoszeń 

w budynku Urzędu Miasta Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w termi-
nie od  29.03.2006r. do 19.04.2006r.wywieszono wykaz nieruchomo-
ści stanowiącej własność Miasta Szczawnica przeznaczonych do :

1. sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy :
• lokal mieszkalny nr 6 klatka II w bloku nr 6 na oś.XX-lecia w 

Szczawnicy
• lokal mieszkalny nr 4 klatka II w bloku nr 6 na oś.XX-lecia w 

Szczawnicy
• lokal mieszkalny nr 6 w bloku nr 1 na oś. XX-lecia w Szczawnicy
2. sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków za-

gospodarowania działki przyległej :
• działka ewid. zmod. nr 2604/2 o powierzchni 0.0117 ha położo-

na przy ul. Sopotnickiej
3. Dzierżawy w trybie bezprzetargowym na wniosek wnioskodaw-

cy na okres 3 lat
• Działki ewid. zmod. nr 528/26 o powierzchni 72 m2 położonej 

w Szczawnicy przy ul. Flisackiej – cele składowe,
• Działki ewid. nr 51 o powierzchni 8844 m2 położonej w 

Szczawnicy przy ul. Jaworki – cele rolnicze,
• Działki ewid. zmod. nr 5031 o powierzchni 1172 m2 położonej 

w Szczawnicy przy ul. Szlachtowskiej – cele rolnicze,
• Części działki ewid. nr 124/3 o powierzchni 15m2 położonej w 

Szczawnicy przy ul. Jaworki – tymczasowy garaż.
• Działki ewid. zmod. nr 528/6 o powierzchni 40 m2 położonej w 

Szczawnicy przy ul. Pienińskiej
• Działki ewid. zmod. nr 2570/1 o powierzchni 217 m2 położonej 

w Szczawnicy przy ul. Sopotnickiej.

Szczawnica, 31 marca  2006 r.
 Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, że na tablicach ogło-

szeń w budynku Urzędu Miasta Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w 
terminie od  31.03.2006r. do 21.04.2006r.wywieszono wykaz nieru-
chomości stanowiącej własność Miasta Szczawnica przeznaczonych 
do :

 1. Sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy miesz-
kania nr 3 w bloku komunalnym nr 2 na oś.XX – lecia.       

Szczawnica, 03 kwietnia  2006 r.
Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, że na tablicach ogłoszeń 

w budynku Urzędu Miasta Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w termi-
nie od  03.04.2006r. do 24.04.2006r.wywieszono wykaz nieruchomo-
ści stanowiącej własność Miasta Szczawnica przeznaczonych do :

1. Dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy 
część działki ewid. zmod. nr 528/3 o powierzchni 3 m2 położonej w 
Szczawnicy przy ul. Pienińskiej.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE INFORMACJE
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UChWAły RADy MIAStA 
SZCZAWNICA pODJętE  

pODCZAS SESJI 
W dniU 20 MARcA 2006:

Uchwała Nr XL/242/2006
w sprawie ustalenia najniższego wy-
nagrodzenia zasadniczego w tabeli 
miesięcznych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego dla  pracowników nie 
będących nauczycielami zatrudnio-
nych w placówkach oświatowych 
miasta Szczawnica oraz określenia 
wartości punktu służącego do obli-
czania miesięcznych stawek wyna-
grodzenia.

§ 1
Ustala się najniższe wynagrodzenie za-
sadnicze w I kategorii zaszeregowania 
w tabeli miesięcznych stawek wyna-
grodzenia zasadniczego pracowników 
nie będących nauczycielami  zatrudnio-
nych w placówkach oświatowych mia-
sta Szczawnica w kwocie 700,00 zł.

§ 2
Wyraża się zgodę na ustalenie przez 
pracodawcę wartości jednego punktu 
będącego podstawą wyliczenia mie-
sięcznej kwoty wynagrodzenia zasad-
niczego pracowników zatrudnionych 
w placówkach oświatowych  miasta 
Szczawnica w kwocie 4,00 zł.

§  3
Skutki podjęcia uchwały nie spowodują 
zmian w budżecie miasta na rok 2006.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta Szczawnica.

§ 5
Traci moc Uchwała  Nr 178/XXIX/01 
Rady Miasta Szczawnica  z dnia 9 
kwietnia 2001 roku.

§ 6
Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Mało-
polskiego i wchodzi w życie po upływie 
14 dni od daty ogłoszenia z mocą obo-
wiązującą od 1 kwietnia  2006 roku.

Uchwała Nr  XL/248/2006
w sprawie nadania „Medalu za zasłu-
gi dla miasta Szczawnicy im. Józefa 
Szalaya” dla Koła Miejskiego Związku 
Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Politycznych w 
Szczawnicy.

§  1
Wyrażając uznanie za szczególne za-
sługi i wkład pracy w rozwój społecz-
ny miasta Szczawnica,  nadaje się dla 
Koła Miejskiego Związku Kombatan-
tów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych w Szczawnicy 

„Medal za zasługi dla miasta Szczawni-
cy im. Józefa Szalaya”.

§  2
Medal zostanie wręczony podczas 
najbliższych uroczystych obchodów 
Święta 3 Maja, które odbędą się na 
Przysłopie.

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

Uchwała Nr XL/249/2006 
w sprawie wykorzystania urlopów wy-
poczynkowych. 

§  1
Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do 
podjęcia działań doprowadzających do 
wykorzystania przez Burmistrza, Za-
stępcę Burmistrza i Skarbnika Miasta 
należnych urlopów za rok 2005 i za rok 
2006 do końca obecnej kadencji Rady. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta.

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

Uchwała Nr XL/245/2006
w sprawie: zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Miejskiej 
Biblioteki Publicznej  w Szczawnicy za 
rok 2005.

§  1
Zatwierdza się roczne sprawozdanie fi-
nansowe Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Szczawnicy za rok 2005, które 
zawiera:
1. Bilans za rok 2005 – stanowiący za-
łącznik nr 1 do uchwały.
2. Rachunek zysków i strat  2005 rok – 
stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
3. Informację dodatkową do sprawo-
zdania finansowego - stanowiącą za-
łącznik nr 3 do uchwały. 

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta.

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

Uchwała Nr XL/246/2006
w sprawie: zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Szczawni-
cy za rok 2005.

§  1
Zatwierdza się roczne sprawozdanie fi-
nansowe Miejskiego Ośrodka Kultury i 
Sportu w Szczawnicy za rok 2005, któ-
re zawiera:
1. Bilans za rok 2005 – stanowiący za-

łącznik nr 1 do uchwały.
2. Rachunek zysków i strat 2005 rok  – 
stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
3. Informację dodatkową do sprawo-
zdania finansowego Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Szczawnicy za rok 2005 
– stanowiącą załącznik nr 3 do uchwa-
ły.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta.

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

Uchwała Nr XL/240/2006
w sprawie  zbycia w trybie bezprzetar-
gowym działki stanowiącej własność 
Miasta Szczawnica.

§  1
Wyraża się zgodę na sprzedaż w try-
bie bezprzetargowym działki ewid. 
zmod. nr 2604/2 o powierzchni ogólnej 
0.0117 ha z obrębu 1, objętej kw. 67736 
położonej w Szczawnicy na rzecz Pani 
Krystyny Wróbel zam. 34-460 Szczaw-
nica ul. Sopotnicka 26 dla poprawienia 
warunków zagospodarowania działki 
przyległej stanowiącej własność na-
bywcy.

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

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

Uchwała Nr XL/243/2006
w sprawie wystąpienia  do Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
wnioskiem  o zmianę rodzaju miejsco-
wości na terenie Miasta Szczawnica. 

§ 1
Występuje się do Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji, za pośred-
nictwem Wojewody Małopolskiego w 
Krakowie,  z wnioskiem  dokonanie 
zmiany rodzaju miejscowości w nastę-
pujący sposób:
1) utworzenie z dotychczasowych czę-
ści miasta Szczawnica: Jaworek, Białej 
Wody, Czarnej Wody, Brysztan, Skal-
skie  odrębnej miejscowości o nazwie 
Jaworki i nadanie jej statusu wsi, 
2) utworzenie z dotychczasowych czę-
ści miasta Szczawnica :Na Sielskiej i 
Szlachtowa odrębnej miejscowości o 
nazwie Szlachtowa i nadanie jej statusu 
wsi.

§ 2
Wniosek wraz z uzasadnieniem oraz 
niezbędnymi dokumentami stanowi za-
łącznik do niniejszej uchwały.
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§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta Szczawnica.

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

Uchwała Nr XL/244/2006
w sprawie wystąpienia do Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
wnioskiem o dokonanie zmiany granic 
administracyjnych miasta Szczawnica 
oraz o zmianę statusu gminy z gminy 
miejskiej na gminę miejsko wiejską.

§ 1
Występuje się do Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji , za pośred-
nictwem Wojewody Małopolskiego w 
Krakowie, z wnioskiem o dokonanie 
zmiany granicy administracyjnej miasta 
Szczawnica polegającej na wyłączeniu  
części miasta: Jaworki, Biała Woda, 
Czarna Woda, Brysztan, Skalskie, 
Szlachtowa i Na Sielskiej o łącznej po-
wierzchni 5501ha oraz o pozbawienie 
gminy Szczawnica statusu miasta i na-
danie jej statusu miasta i gminy. 

§ 2
Wniosek wraz z uzasadnieniem oraz 
niezbędnymi dokumentami zawiera za-
łącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi.

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

Uchwała Nr XL/241/2006
w sprawie przyjęcia na rok 2006 Pro-
gramu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku pub-
licznego.

§ 1
Przyjmuje się na rok 2006 Program 
współpracy z organizacjami poza-
rządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w brzmieniu określonym 
w załączniku  stanowiącym integralną 
część uchwały.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta Szczawnica.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie 
Informacji Publicznej i na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta.

Załącznik do Uchwały Nr 
XL/241/2006

Program Współpracy Samorządu Miasta 
Szczawnica z organizacjami pozarządo-
wymi na rok 2006 

1.Wstęp
Kształtowanie zasad funkcjonowania 
społeczeństwa demokratycznego w śro-
dowisku lokalnym miasta Szczawnica 
odbywa się poprzez budowanie part-
nerstwa miedzy administracją samorzą-
dową a organizacjami pozarządowymi. 
Rada Miasta Szczawnica doceniając 
siłę tkwiącą w aktywnych obywatelach 
gminy, organizacjach pozarządowych i 
innych podmiotach, przyjmuje poniższy 
program działań na 2006 rok, a także de-
klaruje wolę kształtowania współpracy z 
organizacjami pozarządowymi oraz in-
nymi podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego w oparciu 
o zasady partnerstwa, pomocniczości, 
suwerenności, efektywności, uczciwej 
konkurencji i jawności. 

2. Celem programu jest:
a) Kreowanie i wspieranie działalności 
dotyczących następujących zagadnień: 
- tworzenie społeczeństwa obywatel-
skiego poprzez aktywizację społeczno-
ści lokalnej,
- zwiększenie udziału mieszkańców w 
rozwiązywaniu lokalnych problemów,
- budowanie dobrych relacji między sa-
morządem a lokalną społecznością.
b) Budowanie dobrego wizerunku i pro-
mocja lokalnych organizacji pozarządo-
wych poprzez :
- uzupełnianie działań miasta w zakresie 
wykraczającym poza zadania realizowa-
ne przez jednostki samorządowe,
- wprowadzanie nowatorskich i bardziej 
efektywnych działań dzięki dobremu 
rozpoznaniu występujących potrzeb,
- wzmocnienie instytucjonalne organiza-
cji pozarządowych działających w mie-
ście Szczawnica,
- usprawnienie systemu wymiany infor-
macji pomiędzy samorządem a organi-
zacjami pozarządowymi,
- realizacja zadań publicznych we współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi.  
c) Integracja lokalnych podmiotów i ich 
udział w tworzeniu programu współ-
pracy na rzecz realizacji zadań publicz-
nych.

3. Realizatorzy programu
Za realizację Programu odpowiadają:
a) Rada Miasta – w zakresie wytycza-
nia polityki społecznej i finansowej oraz 
ustalenia priorytetów realizacji zadań 

publicznych,
b) Burmistrz Miasta – w zakresie zleca-
nia zadań publicznych,
c) Samorządowe jednostki organizacyj-
ne – w zakresie bieżącej realizacji zadań 
publicznych,
d) Organizacje pozarządowe - organiza-
cje i podmioty przyjmujące do realizacji 
zadania publiczne.

4. Zasady i formy współpracy 
Zasady oraz formy współpracy i wspiera-
nia przez Samorząd Miasta Szczawnica 
działalności organizacji pozarządowych 
określa opracowana przy konsultacji z 
Organizacjami i uchwalona w 2005 r. 
przez Radę Miasta Szczawnica - „Wie-
loletnia Karta Współpracy”.

5. Zakres przedmiotowy współpracy 
na rok 2006 obejmuje obszary:
1) Pomocy społecznej – w tym działań 
na rzecz osób niepełnosprawnych i star-
szych
2) Ochrony i promocji zdrowia ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 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 publicz-
nego, ratownictwa i ochrony ludności 
8) Działalności na rzecz osób niepełno-
sprawnych
9) Działalności wspomagającej szkole-
niowo i informacyjnie organizacje poza-
rządowe.
 
6. Lista zadań priorytetowych na 2006 
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, organizowa-
nie imprez sportowych.
4) Zadania z zakresu kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji np.: (or-
ganizacja i prowadzenie amatorskiego 
ruchu artystycznego i twórczości lu-
dowej, organizacja festiwali, konkur-
sów, przeglądów plenerów, warsztatów 
wystaw artystycznych i historycznych, 
spektakli teatralnych, itp.)
5) Organizacja międzypokoleniowych 
spotkań i imprez integracyjnych, akty-
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wizacja osób starszych i niepełnospraw-
nych
6) Promowanie aktywnych form spędza-
nia wolnego czasu dla dzieci, młodzieży 
oraz osób starszych i niepełnospraw-
nych
7) inicjowanie działań na rzecz powsta-
nia mieszkań chronionych dla osób nie-
pełnosprawnych
8) promocja zatrudnienia oraz integracji 
zawodowej i społecznej osób niepełno-
sprawnych
9) Przeciwdziałania patologiom spo-
łecznym poprzez m.in. programy profi-
laktyczne
10) Wspieranie przedsięwzięć w zakre-
sie podejmowanych działań na rzecz 
kontaktów i współpracy międzynarodo-
wej,
11) Wspieranie przedsięwzięć ekolo-
gicznych,
12) Podnoszenie kwalifikacji członków 
organizacji pozarządowych poprzez or-
ganizacje szkoleń, kontynuacja formy 
spotkań Forum Organizacji Pozarządo-
wych
13) Współdziałania w realizacji zadań z 
zakresu porządku publicznego, bezpie-
czeństwa oraz ratownictwa i ochrony 
ludności (np.: OSP, GOPR)
14) Transport uczniów niepełnospraw-
nych i opieka nad nimi w czasie przewo-
zu do placówek oświatowych

7. Zlecanie realizacji zadań publicz-
nych
1) Organizacje pozarządowe oraz pozo-
stałe podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego mogą otrzymywać 
z budżetu miasta Szczawnica dotacje 
celowe na realizacje zadań publicz-
nych wymienionych w pkt.6 niniejszej 
uchwały.
2) Zlecanie tych zadań i udzielanie dota-
cji następuje zgodnie z przepisami roz-
działu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie czyli w trybie konkursu  
ofert, chyba że przepisy  odrębne prze-
widują inaczej.
3) Otwarty konkurs ofert jest ogłaszany 
w formie Zarządzenia Burmistrza.
4) Zarządzeniem Burmistrza jest powo-
ływana komisja konkursowa i określa-
ny jej regulamin pracy ze szczególnym 
uwzględnieniem zadań priorytetowych 
określonych w pkt. 6 niniejszej uchwały.
5) W skład 5-osobowej Komisji Kon-
kursowej wchodzi: trzech radnych dele-
gowanych przez merytoryczne Komisje 
Rady Miasta Szczawnica i dwóch pra-
cowników Urzędu Miasta: pracownik 
merytorycznie właściwy dla rozpatry-

wanej sfery zadań oraz koordynator ds. 
organizacji pozarządowych. 
Termin posiedzenia Komisji Konkurso-
wej podaje się do publicznej wiadomo-
ści.
6) W posiedzeniu Komisji Konkursowej 
mogą uczestniczyć przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych, w roli obser-
watora.
7) Wyniki pracy Komisji Konkursowej 
w formie pisemnego protokołu są za-
twierdzane przez Burmistrza w formie 
Zarządzenia i podawane do publicznej 
wiadomości oraz ogłaszane w Biulety-
nie Informacji Publicznej.

8. Środki
Kwoty dotacji przeznaczonych na reali-
zacje zadań publicznych przez organiza-
cje pozarządowe są określone w Uchwa-
le budżetowej na rok 2006.

9.Ocena realizacji programu 
Oceny realizacji niniejszego Programu 
dokonuje Rada Miasta na podstawie 
rocznego sprawozdania Burmistrza Mia-
sta z wykonania Programu Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi w ter-
minie do dnia 31 marca 2007. 
Na sesję dotyczącą oceny realizacji Pro-
gramu zapraszani są przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych.

Szczawnica, 27 marca  2006 r.       

O G ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza I ustny nieograniczony przetarg n a 
sprzedaż z zasobu miasta  nieruchomości położonej w Szczawnicy ul. Sopotnicka:

działki ewid. zmod. nr 2290/2 z obrębu 1 m. Szczawnica o powierzchni  0.0442  
ha  objętej księgą wieczystą nr 67736 – cena wywoławcza 12 700,00 zł + 22 % Vat 
Wadium wynosi 1 600,00 zł / słownie jeden tysiąc sześćset  złotych/

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr XVII/100/2004 Rady Miasta Szczawnica z dnia 26.07.2004r. 
działka leży w terenie oznaczonym symbolem BMN 12 – teren zabudowy jedno-
rodzinnej / teren zagrożony osuwaniem się mas ziemnych/.           

W/w nieruchomość nie jest przedmiotem obciążenia lub zobowiązań i wolne 
jest od praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu  9 maja 2006 r. o godzinie 9.30 w budynku Urzę-
du Miejskiego w Szczawnicy ul. Szalaya 103.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Szczawnica PKO BP  O/Szczaw-
nica 

Nr 7410203466 0000960200043828 do dnia 02.05.2006 r. Przed przystąpieniem 
do przetargu należy okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód 
tożsamości, a odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypis z rejestru sądowego 
lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących 
te podmioty.. 

Wadium wniesione w pieniądzu przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone 
zostanie na poczet ceny nieruchomości. Wadium wpłacone przez pozostałych 
uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu nie później niż 3 
dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem 
negatywnym..

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości 
o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli ww. osoba nie stawi się w miejscu i terminie 
podanym w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a 
wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. Koszty sporządzenia umowy 
notarialnej i opłat sądowych ponosi kupujący.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie Geodezji, Gospodarki Gruntami w 
Urzędzie Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 12, tel.26222-03.

Burmistrz Miasta Szczawnica
                                                                                            Roman  Trojnarski


