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I N F O R M A C J E

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Szczawnicy informuje, że zgodnie ze zmia-
ną ustawy o świadczeniach rodzinnych z 
dnia 29 grudnia 2005 (Dz. U. Nr 267, poz. 
2260) osoby pobierające w tut. Ośrodku  
świadczenia  rodzinne nie muszą składać 
do dnia 15 marca 2006r oświadczeń o wy-
sokości dochodów członków rodziny uzy-
skanych w roku 2005.

Jednocześnie przypominamy, iż każda 
osoba korzystająca ze świadczeń rodzinnych 
ma obowiązek powiadomić tut. Ośrodek 
o wszelkich zmianach sytuacji rodzinnej 
i materialnej (uzyskanie dochodu w trak-
cie okresu zasiłkowego) mających wpływ 
na prawo do świadczeń rodzinnych. Nie-
należnie pobrane świadczenia rodzinne pod-
legają zwrotowi (zgodnia z art. 30 ustawy o 
swiadczeniach rodzinnych).

Szczawnica, 24 stycznia  2006 r.
Burmistrz Miasta Szczawnica  infor-

muje, że na tablicach ogłoszeń w budyn-
ku Urzędu Miasta Szczawnica przy ul. 
Szalaya 103 w terminie od  24.01.2006r. 
do 13.02.2006r.wywieszono wykaz nie-
ruchomości stanowiącej własność Mia-
sta Szczawnica przeznaczonych do :

I .Sprzedaży w trybie bezprzetargo-
wym:

1. lokal mieszkalny nr 44 w  bloku nr 
2 na os.XX-lecia w Szczawnicy

II. Dzierżawy w trybie bezprzetargo-
wym na wniosek osób fizycznych :

1. część działki ewid. nr 77 o po-
wierzchni 0.5065 ha z obrębu Czarna 
Woda na okres 3 lat

III. Sprzedaży w trybie bezprzetar-
gowym na rzecz wnioskodawcy działki 
ewid. zmod. nr 5445/8 o powierzchni 
0.0067 ha położonej w Szczawnicy przy 
ul. Skotnickiej.

Szczawnica, 01 lutego 2006 r.
Burmistrz Miasta Szczaw-

nica  informuje, że na tablicach 
ogłoszeń w budynku Urzędu Mia-
sta Szczawnica przy ul. Szalaya 
103 w terminie od  01.02.2006r. 
do 22.02.2006r.wywieszono wy-
kaz nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Szczawnica 
przeznaczonych do :

 
Dzierżawy na okres 10 lat w 

trybie bezprzetargowym na wnio-
sek  firmy Termaleo sp. z o.o. z 
siedzibą w 00-327 Warszawa ul. 
Foksal 18  niezabudowanej dział-
ki ewid. zmod. nr 1434/15 o po-
wierzchni 0.1886 ha położonej 
przy ul. Park Górny z przeznacze-
niem na wybudowanie budynku 
„Dworca Gościnnego”. 

W I A D O M O Ś C I 
S A M O R Z Ą D O W E

- Dużym problemem dla miasta bę-
dzie organizowanie masowych imprez 
o charakterze sportowo – kulturalno 
– rekreacyjnym. Do tej pory odbywało 
się one przy dolnej stacji KL „Palenica” 
na placu będącym własnością komunalną. 
Z uwagi na fakt wystąpienia spadko-
bierców po śp. Adamie hr. Stadnickim 
i oczekiwaniu na decyzję Ministerstwa 
Administracji i Spraw Wewnętrznych 
w sprawie dekomunalizacji tych działek 
– a trudno przewidzieć kiedy ostateczne 
decyzje zostaną wydane -    pozostaje 
kwestia znalezienia miejsca do organi-
zacji masowych imprez.

Zaistniała propozycja zlokalizowania 
działalności o charakterze kulturalno 
– rekreacyjno – sportowym w rejonie ma-
jącego powstać ośrodka sportowego „Pod 
Rapą”. W chwili obecnej powstaje tam 
zaplecze gastronomiczne wraz z towarzy-
szącą infrastrukturą (budowa parkingu, 
samych obiektów narciarskich). Została 
zrealizowana droga dojazdowa do tych 
terenów. Planuje się oświetlenie tej drogi 
oraz wybudowanie na docelowym placu 
zadaszonej estrady. Początek realizacji 
projektu nastąpi w 2006r., a odbędzie 
się dzięki udziałowi Wspólnoty Leśno 
– Gruntowej, która w poprzednich latach 
zawarła porozumienie z p. Michalczew-

skim, inwestorem budującego się ośrodka 
sportowo – rekreacyjnego.

W styczniu odbyło się spotkanie z 
osobami zainteresowanymi i w okresie 
wiosenno – letnim może nastąpić reali-
zacja pierwszych zadań.

Otoczenie terenu znajduje się w prze-
pięknej scenerii, sprzyjającej realizacji 
całego przedsięwzięcia. Dodatkową 
korzyścią dla mieszkańców Szczawni-
cy będzie brak argumentów odnośnie 
zakłócania spokoju i ciszy w godzinach 
wieczornych, co miało miejsce przy orga-
nizacji imprez artystycznych w centrum 
miasta.

Dużą inicjatywę w tym kierunku przeja-
wia przewodniczący osiedla Szczawnica 
Niżna, p. Kazimierz Salamon, który jest 
jednocześnie prezesem zarządu Wspólno-
ty Leśno – Gruntowej, bowiem wycho-
dzi z założenia, że zagospodarowanie i 
stworzenie bazy w tym rejonie przyniesie 
korzyści dla mieszkańców Szczawnicy 
(wynajem kwater, uruchomienie linii 
komunikacyjnej, zatrudnienie wielu osób 
w obiektach sportowo- rekreacyjnych i 
gastronomicznych).

- Burmistrz Miasta Szczawnicy prze-
prasza młodych uczestników zawodów 
narciarskich o Puchar Burmistrza za 
zmianę terminu imprezy. Ze względu na 
niskie temperatury, niesprzyjające orga-
nizacji zabaw na wolnym powietrzu, w 
trosce o  zdrowie najmłodszych narciarzy 

zawody zostały zorganizowane 2 lutego 
2006r.

- W roku bieżącym nastąpi kontynuacja 
zadania pn. budowa sali gimnastycz-
nej przy Szkole Podstawowej nr 1. W 
zeszłym roku zostały wykonane prace 
ziemno- i ogólnobudowlane na kwotę 300 
tys. zł. Dokończenie zadania powinno 
nastąpić w październiku br., łącznie z 
wyposażeniem tego obiektu.  Młodzież w 
nowym roku szkolnym powinna w pełni 
korzystać z zajęć sportowych w tej sali.

- W okresie wiosennym rozpoczną się 
również prace w Gimnazjum Publicz-
nym, polegające na dalszej wymianie 
okien, co przyniesie realne korzyści w 
postaci oszczędności opału.

- Na Szlachtowej nr 1c w Szczawnicy 
czynna jest w okresie zimowym, a w 
okresie całorocznym w razie wystąpienia 
potrzeby noclegownia działająca przy Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej. Znajdu-
je się tam pięć miejsc do spania, łazienka, 
urządzone dzięki darom przekazanym przez 
domy wczasowe i sanatoria.

W razie potrzeby należy skontaktować 
się z Policją, Strażą Graniczną bądź Miej-
skim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Informacji udzielił burmistrz Roman 
Trojnarski oraz kierownik MOPS Zofia 
Zawadzka
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Radni podczas XXXIX Sesji Rady Miasta 
Szczawnica w dniu 31 stycznia 2006r. 
podjęli uchwały:

Uchwała Nr XXXIX/236/2006
w sprawie: zmian w Statucie Miejskie-
go Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Szczawnicy. 

§ �
W Statucie Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Szczawnicy stanowiącym 
załącznik do Uchwały Nr XIX/116/2004 
Rady Miasta Szczawnica z dnia 25 paź-
dziernika 2004 roku w sprawie nadania 
statutu Miejskiemu Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej w Szczawnicy wprowadza się 
następujące zmiany:
1. w § 3 ust. 1 dodaje się punkty 4, 5 i 6 o 
treści:
- „ 4) eksploatacji i remontów kanalizacji 
burzowej ”,
- „ 5) eksploatacji i remontów studni czer-
palnych wody pitnej ”.
- „6) wykonywania cząstkowych remontów 
dróg, chodników i urządzeń komunal-
nych.”
2. w § 3 ust. 2 skreśla się punkt 2. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Szczawnica.

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

Uchwała Nr XXXIX/237/2006
w sprawie  wydzierżawienia niezabudowanej 
działki ewid. zmod. nr  1434/15 położonej w 
Szczawnicy przy ul. Park Górny.

§ �
Zwalnia się z obowiązku przetargowego try-
bu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomo-
ści położonej w Szczawnicy  o powierzchni  
0.1886 ha oznaczonej jako działka ewiden-
cyjna nr 1434/15, położonej w Szczawnicy 
przy ul. Park Górny.

§ 2
1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie 
na rzecz  firmy  THERMALEO Sp. z o.o. 
z siedzibą w 00-327 Warszawa ul. Foksal 
18 niezabudowanej działki ewidencyjnej 
zmod. nr  1434/15  o powierzchni 0.1886 
ha na  okres 10 lat pod warunkiem wybudo-
wania przez dzierżawcę na przedmiotowej 
nieruchomości w ciągu 3 lat od zawarcia 
umowy dzierżawy budynku „Dworca Goś-
cinnego”.
2. Czynsz   dzierżawny     za   cały    
okres   dzierżawy   nie  może  być  mniej-
szy  niż  kwota 234 847,84 zł + 22 % VAT 
(286.514,36 zł brutto) płatny w całości z góry 
po zawarciu umowy dzierżawy.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta.

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

Uchwała Budżetowa Miasta Szczawnica 
na rok 2006 Nr XXXIX/238/2006

§  �
1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 
15.080.463  zł, zgodnie z załącznikiem Nr 
1.
2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 
15.080.463 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 
3. Ustala się przychody budżetu pochodzące 
z wolnych środków jako nadwyżki środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
z lat ubiegłych w kwocie 610.000 zł oraz 
rozchody budżetu w wysokości 610.000 
zł – przeznaczone na spłatę zaciągniętych 
pożyczek w poprzednich latach - zgodnie z 
załącznikiem Nr 3.

§  2
Ustala się dochody i wydatki budżetu zwią-
zane z realizacją zadań z zakresu administra-
cji rządowej i innych zadań zleconych miastu 
ustawami, jak załącznik Nr 4.

§  3
Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
i wydatki budżetu na realizację zadań uję-
tych w Miejskim Programie Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z 
załącznikiem Nr 5.

§  4
Ustala się wydatki majątkowe budżetu w 
wysokości 2.956.000 zł, zgodnie z załącz-
nikiem Nr 6.

§  5
Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji 
udzielanych:
1) dla instytucji kultury na łączną kwotę 
237.400  zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2) dla działających na terenie miasta pub-
licznych i niepublicznych przedszkoli - na 
łączną kwotę 419.000 zł, zgodnie z załącz-
nikiem Nr 8.
3) dla innych j.s.t. na pomoc finansową w 
kwocie zł: 437.500 zgodnie z załącznikiem 
Nr 8 

§  6
Tworzy się:
1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki 
nieprzewidziane w kwocie 141.038 zł
2) rezerwę celową budżetu w kwocie 
123.000 zł na zadania w zakresie infrastruk-
tury komunalnej i oświatowej
3) rezerwę celową budżetu na dofinan-
sowanie zadań zleconych organizacjom 
pożytku publicznego na kwotę zł: 37.000 
zł
4) rezerwę celową na wynagrodzenia i 
pochodne w administracji  w wysokości 
183.160 zł

§  7
Ustala się plany przychodów i wydatków za-
kładów budżetowych - zgodnie z załącznikiem 
 Nr 9.

§  8
Ustala się Plan przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki    Wodnej - zgodnie z załącz-
nikiem Nr 10.

§  9

Przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Miasta 
Szczawnica, zgodnie z załącznikiem  Nr 11.

§  �0
1. Ustala się roczny limit dla zobowiązań z 
tytułu nowych kredytów lub pożyczek za-
ciągniętych na sfinansowanie przejściowego 
deficytu budżetu – do kwoty 300.000 zł
2.  Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokry-
cie występującego w trakcie roku niedoboru 
budżetowego do maksymalnej wysokości 
300.000  zł
2) spłaty pożyczek  ujętych w rozchodach 
budżetu zgodnych z załącznikiem Nr 3
3) lokowania w trakcie realizacji budżetu 
czasowo wolnych środków budżetowych 
na  rachunkach w innym banku niż bank 
prowadzący obsługę budżetu,
4) dokonywania zmian w planie wydatków 
budżetu w granicach działu klasyfikacji 
budżetowej, obejmujących: zmianę kwot 
wydatków zaplanowanych na dotacje, na 
koszty obsługi długu publicznego, na wyna-
grodzenia i pochodne,  zmianę kwot zapla-
nowanych na wydatki majątkowe i in.

§  ��
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i zobowiązuje  się Burmistrza 
Miasta do przedłożenia Radzie Miasta:
a) informacji o przebiegu wykonania budżetu 
za pierwsze półrocze 2006 roku - w terminie 
do dnia 31 sierpnia 2006 r, w pełnej szcze-
gółowości klasyfikacji budżetowej tj. do 
działów, rozdziałów i paragrafów.
sprawozdania rocznego z wykonania bu-
dżetu za 2006 r. - w terminie do dnia  
20  marca 2007 r. w pełnej szczegółowości 
klasyfikacji budżetowej tj. do działów, roz-
działów i paragrafów. 

§  �2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z 
mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 
r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Małopolskiego oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Uchwała Nr XXXIX/239/2006
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 
formie dotacji celowej na rzecz Samorządu 
Województwa Małopolskiego.

§ �
Miasto Szczawnica  udziela pomocy finan-
sowej w formie dotacji celowej w kwocie 
25.000 zł na rzecz Samorządu Województwa 
Małopolskiego, z przeznaczeniem na dofi-
nansowanie kosztów utrzymania Muzeum 
Pienińskiego im. Józefa Szalaya w Szczaw-
nicy, w roku 2006.

§ 2
Przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 
przekazanych jako pomoc finansowa w for-
mie dotacji celowej, o których mowa w § 1, 
określi odrębna umowa.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta.

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


