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BIULETYN INFORMACYJNY
BURMISTRZA I RADY MIASTA SZCZAWNICA

WYBORY, WYBORY
W wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, które 

odbyły się w naszym kraju 13.06.2004r. uprawnionych do 

głosowania było w naszym mieście 5745 osób.

Głosowały 1174 osoby, czyli frekwencja wyniosła 20,4%.

Oddano 1152 głosy ważne.

Na pierwszym miejscu, spośród komitetów wyborczych 

znalazła się w Szczawnicy PO – 342 głosy. Dalsze miejsca 

w kolejności zajmowały: LPR – 267, PiS – 152, Samoobrona 

– 93, UW – 73, SLD – UP – 61, PSL – 57, SDPl – 40. Pozo-

stałe komitety wyborcze uzyskały znikomą ilość głosów.

Najwięcej głosów otrzymał u nas poseł Bogdan Pęk z LPR 

– 155, Andrzej Gut Mostowy – 130 i Bogdan Klich  z PO 

– 121.

Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, 
że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Szczaw-

nica przy ul. Szalaya 103 w terminie:

1. od 18.06.2004 do 9.07.2004 r. wywieszony został wykaz 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczawnica 

przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym  

oznaczonej jako:

• działki ewid.  nr  91 i 92 o powierzchni łącznej   7.7179 ha 

z obrębu  Czarna Woda

2. od 24.06.2003 r. do 15.07.2004 r. wywieszony został wy-

kaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczaw-

nica przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargo-

wym oznaczonej jako:

•  część działki ewid. nr  334/2  o powierzchni 0,2650 ha z 

obrębu Szlachtowa.

Młodzi artyści w Szczawnicy
W dniach 8-9 czerwca 2004 r. na terenie miasta 

Szczawnica, odbył się polsko-słowacki plener malarski 
będący podsumowaniem, trwających od stycznia do maja 
2004r., warsztatów plastycznych.

Warsztaty malarskie oraz dwudniowy plener artystyczny 
dla młodzieży zamieszkującej obszar przygraniczny, zorga-
nizowane zostały w ramach projektu pt. „Pogranicze polsko 
słowackie w oczach młodych artystów”, który realizowany 
jest z Programu Współpracy Przygranicznej Polska-Słowacja, 
Wspólny Fundusz Małych Projektów PHARE 2001.

W plenerze malarskim uczestniczyła 15. osobowa grupa 
ze słowackiej Leśnicy oraz 15. osobowa grupa młodzieży ze 
Szczawnicy wraz z opiekunami. Prace wykonywane przez 
młodzież koordynowane były przez instruktorów malarstwa 
zrzeszonych w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych 
Koło w Szczawnicy, którzy służyli uczestnikom projektu 
swoimi wskazówkami w zakresie wykonywania prac.

Słowaccy uczestnicy zakwaterowani zostali w DPT Willi 
MARTA w Szczawnicy, gdzie następnie wspólnie z polską 
młodzieżą wykonywali prace malarskie stosując różnorodne 

techniki (malarstwo na szkle, akwarela). 
W trakcie pierwszego dnia pleneru młodzież zwiedzała 

zabytkową zabudowę miasta Szczawnica, udała się na Pale-
nicę, skąd rozpościera się widok na panoramę Tatr, Pienin, 
Beskidu Sądeckiego i całą Szczawnicę oraz skorzystała z 
wózkowej zjeżdżalni grawitacyjnej zlokalizowanej na stoku 
Szafranówki. 

Na stoku Palenicy, skąd biegnie jeden z turystycznych, 
górskich szlaków łączących Szczawnicę z Leśnicą, młodzież 
przygotowywała szkice, które następnie wykorzystała do wy-
konania prac (akwarela).

Pierwszy dzień pleneru zakończyła wspólna kolacja w 
DPT Willa MARTA, w której oprócz przedstawicieli lo-
kalnych, polskich oraz słowackich władz samorządowych 
uczestniczyli również członkowie TPSP Koło w Szczawnicy 
zajmujący się promowaniem sztuki. 

Ponadto dla młodzieży zorganizowana została zabawa 
integracyjna-dyskoteka. 

Drugi dzień pleneru stanowił doskonała okazję do po-
znania walorów przyrodniczych i krajobrazowych Szczaw-
nicy. Młodzież udała się do oddalonych o 6 km od centrum 
Szczawnicy - Jaworek, dawnej wsi łemkowskiej z cudownym 
kościołem, dawną cerkwią grekokatolicką. Tam ze stadniny 
koni uczestnicy pleneru pojechali dorożkami do Rezerwatu 
Białej Wody, a następnie do Rezerwatu Wąwóz Homole, w 
których wykonywali szkice prac. Po powrocie młodzież wy-
konywała prace na szkle.

Ostatni dzień pleneru zakończył się wspólną kolacją, pod-
czas której nastąpiła wymiana upominków.

Prace artystyczne wykonane w trakcie warsztatów oraz 
pleneru wykorzystane zostaną do przygotowania wystawy 
malarstwa zarówno po polskiej jak i słowackiej stronie grani-
cy, a także do opracowania i publikacji materiałów promocyj-
nych w postaci teczek z kartkami, na których przedstawione 
zostaną reprodukcje prac wykonanych przez młodych arty-
stów uczestniczących w projekcie.

A.Sz.
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Uchwała Nr XVI/91/2004 
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 14 czerwca 2004 
rokuw sprawie zmiany Uchwały Nr 234/XLI/02 
Rady Miasta Szczawnica z dnia 17 czerwca 
2002 roku w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia                  miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Szczawnica 
w obrębie terenów określonych w § 1 w/w 
uchwały.

§  1
Uwzględniając liczne uwagi właścicieli terenów 
położonych na Malinowie zgłoszone do w/w 
projektu miejscowego planu, wyłącza się z opra-
cowania niniejszego planu położone na wschód od 
granicy obszaru i terenu górniczego „SZCZAW-
NICA I” i od terenu OHP znajdujące się w strefie 
uzdrowiskowej C tereny zainwestowania na 
Malinowie – pozostawiając je do odrębnego opra-
cowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

§  2
Skorygowany szczegółowy przebieg granicy 
opracowania objętego Uchwałą               Nr 234/
XLI/02 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego przedstawia załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§  3
Pozostałe ustalenia Uchwały Nr 234/XLI/02 Rady 
Miasta Szczawnica z dnia 17 czerwca 2002 roku 
pozostają bez zmian.

§  4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Szczawnica.

§  5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr XVI/92/2004
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 14 czerwca 2004 
roku w sprawie: zaopiniowania i uzgodnienia 
projektu planu ochrony Pienińskiego Parku 
Narodowego. 

§ 1
Opiniuje się negatywnie projekt planu ochrony 
Pienińskiego Parku Narodowego, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§  2
Nie uzgadnia się ustaleń projektu planu, o któ-
rym mowa w § 1, w części stanowiącej załącznik 
nr 2 do uchwały a dotyczących infrastruktury 
technicznej, zagospodarowania turystyczne-
go, sposobu użytkowania gruntów, eliminacji 
lub ograniczania zagrożeń zewnętrznych oraz 
ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin oraz 
miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego, w odniesieniu do nieruchomości nie 
będących własnością Skarbu Państwa.

§  3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVI/93/2004
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 14 czerwca 2004 
roku w sprawie:   ustalenia wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie   
miasta Szczawnica.

§ 1
Ustala się dla dróg , dla których zarządcą jest Bur-
mistrz Miasta  stawki opłat za zajęcie 1 m² pasa 
drogowego na cele niezwiązane z budową, prze-
budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
1. Stawki opłat o których mowa w § 1 wynoszą:

1) za zajęcie pasa drogowego w celu pro-
wadzenia robót niezwiązanych z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i 
ochroną dróg – za każdy dzień  - 0,20 zł.

2) za umieszczenie w pasie drogowym urzą-
dzeń infrastruktury technicznej nie związa-
nych z potrzebami zarządzania drogą lub 
potrzebami ruchu drogowego :

a/ w chodniku  i jezdni:
- za umieszczenie urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych – 20,00 zł, 
- za umieszczenie pozostałych  urządzeń 

tj. energetycznych, telekomunikacyjnych, 
gazowych  i  innych – 50,00 zł, 

b/ na obiekcie mostowym:
- za umieszczenie urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych – 50,00 zł, 
- za umieszczenie pozostałych urządzeń tj. 

energetycznych, telekomunikacyjnych, 
gazowych i innych – 200,00 zł. 

3) za umieszczenie w pasie drogowym obiek-
tów budowlanych nie związanych z potrze-
bami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego:

a/ dla obiektów handlowych i usługowych za 
każdy dzień – 2,00 zł,

b/ dla reklam  za każdy dzień – 1,00 zł  (doty-
czy 1 m2 powierzchni reklamy),

c/ dla innych obiektów za każdy dzień – 1,00 
zł,

d/ w czasie trwania imprez sportowych, pro-
mocyjnych, kulturalnych  itp. stawka opłat 
za umieszczenie obiektu handlowego, 
usługowego oraz reklamy związane z tą 
imprezą  wynosi 10,00 zł za każdy dzień.

4) za zajęcie pasa drogowego do wyłącznego 
korzystania przez określonych użytkow-
ników na cele handlowe, usługowe  ( np. 
ogródki piwne, portreciści) 1,00zł za każdy 
dzień.

5) Za zajęcie  pasa drogowego na prawach 
wyłączności w celach innych niż określone 
w pkt  1–4 –  1,20 zł za każdy dzień. 

2. Za zajęcie jezdni powyżej 20 % jej szeroko-
ści stawki określone w ust.1 pkt 1, ulegają 
podwyższeniu o 50 %, a w razie  zajęcia 
całej szerokości jezdni stawki ulegają pod-
wyższeniu o 100 %.

§ 3
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urzą-
dzeń o których mowa w § 2 ust.1 pkt  2 pobierana 
jest jednorazowo, w roku w którym wydano de-
cyzję administracyjną zezwalającą na zajęcie pasa 
drogowego.

§ 4
Uzyskane przychody  będą tworzyły fundusz 
środka specjalnego, który   przeznacza się na bu-
dowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę 
dróg gminnych.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Szczawnica.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Małopolskiego. 

Uchwała Nr XVI/95/2004 
Rady Miasta  Szczawnica, z dnia 14 czerwca 2004 
roku w sprawie:  nadania Statutu Miejskiemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej.  

§  1
Uchwala się  Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Szczawnicy w brzmieniu stanowią-
cym załącznik do uchwały.         

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta.   

§ 3
Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc  
Uchwała  Nr 252/XXXVII/97  Rady Miejskiej 
w Szczawnicy z dnia 9 czerwca 1997 roku w 
sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej w Szczawnicy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Małopolskiego.

Uchwała Nr XVI/96/2004
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 14 czerwca 2004 
roku w sprawie:   obniżenia wysokości wskaź-
ników  procentowych dotyczących wysokości 
dodatku mieszkaniowego.

                      § 1
Obniża się o 20 punktów procentowych wysokość 
wskaźników procentowych określających maksy-
malną wysokość  dodatku mieszkaniowego ,  łącz-
nie z ryczałtem tj. do wysokości 50% wydatków 
przypadających na normatywną  powierzchnię 
zajmowanego lokalu mieszkalnego  lub 50% 
faktycznych wydatków  ponoszonych za lokal 
mieszkalny jeżeli powierzchnia  tego lokalu jest 
mniejsza lub równa  normatywnej powierzchni.

§ 2
Wykonanie  uchwały  powierza się  kierowni-
kowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Szczawnicy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Małopolskiego. 

Uchwała Nr XVI/97/2004      
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 14 czerwca 2004 
roku w sprawie:  szczegółowych zasad przy-
znawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 1
1. Miejski Ośrodek   Pomocy Społecznej   w   

Szczawnicy zwany dalej „Ośrodkiem”     
świadczy pomoc w formie usług opiekuń-
czych osobom  wymagającym   opieki z    
terenu  miasta w  miejscu zamieszkania.

2. Usługi opiekuńcze świadczone są w pierw-
szym rzędzie osobom samotnym , które z 
racji wieku, choroby lub innych przyczyn 
wymagają pomocy innych osób  a są jej 
pozbawione.

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świad-
czone są osobom niepełnosprawnym  z  
upośledzeniem umysłowym przez  Środowi-
skowy Dom Samopomocy w Szczawnicy.

§ 2
1. Pomoc w postaci usług opiekuńczych i spe-

cjalistycznych usług opiekuńczych przyzna-
je kierownik „Ośrodka” w drodze decyzji 
administracyjnej.

2. Zakres przyznanych usług uzależniony jest 
od stanu zdrowia klienta oraz jego sytuacji 
rodzinnej ustalonej w toku postępowania ad-
ministracyjnego oraz na podstawie wywiadu 
środowiskowego.

3. W zakres usług opiekuńczych nie wchodzą 
czynności, które nie mają bezpośrednio 
związku z opieką nad świadczeniobiorcami, 
takie jak prace polowe, ogrodnicze czy też 
wykonywanie jakichkolwiek prac domo-
wych na rzecz członków ich rodzin.

4. Zakres usług opiekuńczych świadczonych w 
domu podopiecznego oraz specjalistycznych 
usług opiekuńczych świadczonych w Środo-
wiskowym Domu Samopomocy określa 
załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3
1. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze 

świadczone w domu chorego przez „Ośro-
dek” oraz tryb pobierania odpłatności okre-
śla załącznik nr 2 do uchwały

2. Koszt jednej godziny usługi ustala kierownik 
„Ośrodka” w oparciu o kalkulację sporządza-
ną każdego roku na podstawie faktycznych 
kosztów zatrudnienia opiekunek 

§  4
1. Osoby niepełnosprawne korzystające ze 

specjalistycznych usług opiekuńczych  
świadczonych w Środowiskowym Domu 
Samopomocy nie ponoszą odpłatności jeżeli 
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 
300% kryterium o którym mowa w art. 8 ust. 
1 ustawy o pomocy społecznej .
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2. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 300% kryterium o któ-
rym mowa w    ust. 1  świdczeniobiorca  ponosi odpłatność za specjali-
styczne usługi  opiekuńcze w wysokości 5% renty socjalnej (netto).

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi MOPS.

§ 6
Traci moc uchwała Nr VI/40/2003 Rady Miasta Szczawnica z dnia 25 

kwietnia 2003 roku w sprawie wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze.
§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

Uchwała Nr XVI/98/2004
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 14 czerwca 2004 roku w sprawie:  zasad 
przyznawania pomocy w formie zakupu posiłku oraz zwrotu    wydatków 
z tym związanych.

§ 1
Dzieciom i młodzieży z terenu miasta Szczawnica w okresie nauki w szkole 
może być przyznawana pomoc w formie zakupu posiłku zwana dalej „po-
mocą”.

§ 2
Pomoc przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gim-
nazjum, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznawana 
dla młodzieży szkół  ponad gimnazjalnych.

§ 3
Pomoc przyznawana jest na podstawie decyzji wydanej po uprzednim ustale-
niu sytuacji materialnej rodziny ucznia w toku postępowania administracyj-
nego oraz na podstawie wywiadu środowiskowego.

§ 4
1. Pomoc przyznawana jest nieodpłatnie dzieciom i młodzieży z rodzin , 

w których dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego 
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. W przypadku, gdy dochód w rodzinie ucznia przekracza 200% kryte-
rium, o którym mowa w ust. 1  wydatki poniesione za przyznaną pomoc 
podlegają zwrotowi w całości.

§ 5
1. Obowiązek zwrotu wydatków za posiłki dla dzieci i młodzieży  o któ-

rym mowa  w  § 4 pkt 2 spoczywa na rodzicach lub opiekunach.
2. Decyzje w zakresie zwrotu wydatków podejmuje kierownik Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej.
3. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydat-

ków za udzielone świadczenie stanowiłoby dla osoby zobowiązanej 
nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy 
kierownik Ośrodka na wniosek pracownika socjalnego może odstąpić 
od żądania takiego zwrotu.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Szczawnicy.

§  7
Traci moc uchwała Nr VI/39/2003 Rady Miasta Szczawnica z dnia 25 
kwietnia 2003 roku w sprawie zasad przyznawania pomocy w formie zakupu 
posiłku oraz zwrotu  wydatków z tym związanych.

§ 8
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ma-
łopolskiego.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uchwała Nr XVI/99/2004 
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 14 czerwca 2004 roku w sprawie: re-

strukturyzacji Urzędu Miasta i racjonalizacji wydatków ponoszonych  
przez organ wykonawczy. 

§ 1
Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do przeprowadzenia wnikliwej analizy 
struktury organizacyjnej Urzędu Miasta pod kątem zapewnienia właściwego 
działania Urzędu i racjonalizacji wydatków, doprowadzającej do uzyskania 
oszczędności budżetowych w rozdziale „Wynagrodzenia i pochodne urzędu 
gminy”.

§ 2
Rezultaty, analizy i wnioski z czynności wymienionych w § 1 winny zostać 
przedstawione do wiadomości Radzie Miasta w terminie do 31 lipca 2004 
roku.

§  3
Traci moc Uchwała Nr XV/89/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie 
restrukturyzacji Urzędu Miasta i racjonalizacji wydatków ponoszonych przez 
organ wykonawczy. 

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVI/94/2004 
Rady  Miasta  Szczawnica, z dnia 14 czerwca 2004 roku w sprawie: 
zmian w budżecie miasta na rok 2004

§  1
Wprowadza się zmiany budżetowe w zakresie dochodów i wy-

datków budżetowych - zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej 
uchwały. 

§  2
Zmienia się przeznaczenie rezerwy celowej zapisanej w § 6 pkt 2 

Uchwały Budżetowej Miasta Szczawnica na rok 2004 poprzez: wy-
dzielenie z kwoty zł: 159.283 przeznaczonej  na zadania w zakresie 
infrastruktury komunalnej kwoty zł: 41.000 – na zadania w zakresie 
infrastruktury oświatowej i kwoty zł: 118.283 na zadania w zakresie 
infrastruktury komunalnej

§ 3
1. Dochody budżetowe po zmianach  wynoszą: 10.433.942  zł
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą:      9.603.974 zł    
3. Nadwyżka  budżetowa wynosi:          829.968 zł            

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta.

§  5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM  Nr XVI/94/2004

W Y D A T K I

Treś Zwiększenia Zmniej-
szenia

1 2 3 4 5
710 Działalność usługow 5.000

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5.000
Z tego: wydatki majątkowe 5.000

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

11.130
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 11.130

Z tego: wydatki bieżące 11.130
801 Oświata i wychowanie 82.317

80101 Szkoły Podstawowe 73.317
Z tego: wydatki bieżące 73.317

80113 Dowożenie uczniów do szkół 9.000
Z tego: wydatki bieżące 9.000

852 Pomoc Społeczna 656.280 109.200
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne oraz rentowe z ubezpieczeń społecznych
634.500

Z tego: wydatki bieżące 629.800
W tym : wynagrodzenia i pochodne 9.195
Z tego : wydatki majątkowe 4.700

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie-
czenia społeczne 21.780 68.200

Z tego: wydatki bieżące 21.780 68.200
85216 Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze 41.000

Z tego: wydatki bieżące 41.000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.650

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.650
Z tego: wydatki majątkowe 3.650

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45.000
92195 Pozostała działalnoś 45.000

Z tego: wydatki bieżące 45.000

Załącznik Nr 1do Uchwały RM Nr XVI/94/2004

D O C H O D Y

Dział Treś Zwiększenia Zmniejszenia

1 2 3 4

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon-
troli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11.130

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami

11.130
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
23.800

-podatek dochodowy od osób prawnych
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. 

na podstawie odrębnych ustaw
- odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat

20.000

800

3.000
758 Różne rozliczenia 56.844

- część rekompensująca subwencji ogólne 56.844
801 Oświata i wychowanie 6.673

- wpływy z różnych dochodów
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin

5.000

1.673
852 Pomoc Społeczna 656.280 109.200

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwe-
stycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

651.580

4.700

109.200

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.650
- pozostałe odsetki 3.650

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45.000
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 

pozyskane z innych źródeł 45.000
                                      O G Ó Ł E M : 803.377 109.200
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Powracamy do poruszanego w poprzednim numerze tematu ruchu 
drogowego . Okres letni spowodował zwiększony ruch na drogach 
spowodowany nie tylko zwiększonym ruchem turystycznym , ale 
też wyjechaniem na drogi motocyklistów . O tych ostatnich warto 
napisać kilka zdań.

Pijany motocyklista
W czasie oddania materiału do redakcji Policja ujęła kierującego 

motocyklem mężczyznę, który nie zatrzymał pojazdu do rutynowej 
kontroli. W wyniku przeprowadzonej akcji został zatrzymany i do-
prowadzony do komisariatu w Krościenku n/D . W wyniku badania 
alkomatem stwierdzono zawartość alkoholu w wydychanym powie-
trzu 1,8 promila . Kierujący motocyklem poniesie poważne konse-
kwencje prawne. W zdarzeniu tym Policji pomagali funkcjonariusze 
Straży Miejskiej.

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości jest 
przestępstwem (art. 178 kodeksu karnego). Kierującemu zostanie 
nie tylko zatrzymane prawo jazdy, ale też sprawa zostanie skierowa-
na do sądu. Motocykl MZ został zabezpieczony na parkingu depo-
zytowym. Jeśli okaże się , że motocykl nie miał ubezpieczenia OC 
dodatkowo zostanie wymierzona grzywna przez Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny.

Wypadek na ul. Głównej
Dwunastoletnia dziewczynka z Białegostoku, uczestniczka szkol-

nej wycieczki wtargnęła nagle na jezdnię w okolicy domu handlo-
wego „Halka”, została potrącona przez samochód. Na szczęście 
obyło się bez poważniejszych obrażeń.

Niech to zdarzenie będzie ostrzeżeniem dla rodziców i opiekunów 
dzieci, również tych starszych.

Uwaga na dzieci
Ten apel odnosi się tak do kierujących pojazdami jak i do rodzi-

ców wychowawców i opiekunów . Czas wakacji to okres, w którym 
jest szczególnie dużo wypadków i to nie tylko drogowych. 

Przypominamy Art. 89 Kodeksu Wykroczeń „Kto, mając obo-
wiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do 
przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojaz-
du szynowego – podlega karze grzywny albo karze nagany”

Parkowanie
Ten temat wywołuje szczególnie dużo emocji. Pewna grupa kie-

rujących nie przyjmuje zupełnie do wiadomości, że przepisy ruchu 
drogowego są dla wszystkich jednakowe . Jeżdżą oni na pamięć , nie 
zauważają znaków, które stoją od lat. Pouczeni są obrażeni nie liczą 
się z bezpieczeństwem pieszych i innych użytkowników dróg.

Najczęściej zdarzające się wykroczenia dotyczące parkowania to 
niestosowanie się do znaków (B35 – zakaz postoju i B36 – zakaz 
zatrzymywania), zatrzymanie pojazdu przy lewej krawędzi jezdni, 
zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych oraz w odległości 
mniejszej niż 10m od przejścia, parkowanie wszystkimi kołami na 
chodniku i to w taki sposób, że pojazd zajmuje niemal całą szero-
kość chodnika zmuszając pieszych do zejścia na jezdnię. 

W poprzednim numerze ukazało się zdjęcie parkującego samo-
chodu. Ponieważ sytuacja na zdjęciu wywołała wśród czytelników 
wątpliwości, wyjaśniamy, że kierujący tym pojazdem popełnił aż 
trzy wykroczenia: parkowanie przy lewej krawędzi jezdni, odległość 
od pasów mniejsza niż 10m, szerokość chodnika pozostawiona dla 
pieszych mniejsza niż 1,5m.

Przypominamy, że od 1 maja w dzień obowiązuje ogranicze-
nie prędkości na terenie zabudowanym do 50km/h 

Według ekspertów zmniejszenie prędkości z 60 do 50 km/h 
w przypadku potrącenia daje pieszemu kilkukrotnie większą szansę 
przeżycia.

Po raz kolejny przypominamy, że na terenie Szczawnicy obo-
wiązuje ograniczenie prędkości do 40km/h .

Sprawy porządkowe
Zbliża się okres letniego szczytu turystycznego, jednak nie wszyst-
kie miejsca odwiedzane przez turystów są uporządkowane. Dla 
większości stałych mieszkańców Szczawnicy czystość i porządek 
jest również sprawą bardzo ważną. Nastąpiła wyraźna poprawa po-
rządku w Parku Dolnym i na placu pod kolejką, w Parku Górnym 
nie straszą już sterty śmieci. 

W krótkim czasie po sygnale Straży Miejskiej do osób odpowie-
dzialnych za porządek w Parku Górnym zostały naprawione schody 
prowadzące z Inhalatorium do Hutnika , które stwarzały zagrożenie 
dla pieszych. 

Na zdjęciu przedstawiamy miejsce, które przynosi wstyd na-
szemu miastu. Odpowiedzialni za ten stan rzeczy muszą się liczyć 
z surowymi karami.

Że może być inaczej , że można utrzymać porządek na terenie 
działki i wokół niej w idealnym porządku dowodzi zdjęcie poniżej.

Monitoring
Rozpoczęły się już prace instalacyjne . Po uruchomieniu przez 

pewien czas system będzie testowany. Podstawową barierą , którą 
należało pokonać , jest odległość od siedziby Straży Miejskiej 
do obszaru monitorowania . Przyjęte rozwiązanie jest w naszych 
warunkach optymalne. Ważną sprawą jest możliwość rozbudowy 
i doskonalenia systemu. Monitoring to nie jakiś cudowny środek, ale 
narzędzie , które pozwoli na obserwację centrum Szczawnicy i reje-
strację zdarzeń. Nie zastąpi on ani Policji ani Straży Miejskiej, ale 
dostarczy nam dodatkowych informacji np. dotyczących pijących 
alkohol pod „ Halką” , ewentualnych kolizji czy wypadków i innych 
incydentów w obserwowanym rejonie.


