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PAŹDZIERNIK 2007

S O L A R Y 
– postęp realizacji przedsięwzięcia

We wrześniu zakończył się etap wpłacania 10% war-
tości zakupu i montażu kolektorów przez mieszkańców 
Szczawnicy. Społeczeństwo, podczas całego procesu 
finansowania wykazało się bardzo dużą dyscypliną 
oraz zorganizowaniem, czego skutkiem jest wpłata w 
wysokości 800 tys. zł, co szacuje całość przedsięwzię-
cia na kwotę 8 milionów złotych. Taka ilość zgłoszeń, 
pozwoliła na złożenie kompletnych wniosków o dofinan-
sowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW) oraz Ekofunduszu. Jeden z wniosków 
złożony do WFOŚiGW został już pozytywnie oceniony 
i zakwalifikowany do dofinansowania. W przypadku 
pozostałych dwóch wniosków toczy się jeszcze postę-
powanie kwalifikacyjne. Wiemy na pewno, że w chwili 
obecnej podjęcie pozytywnej decyzji, przez co najmniej 
jeden z pozostałych dwóch funduszy, spełni już kryterium 
60% dofinansowania całości przedsięwzięcia, co pozwoli 
nam ogłosić przetarg na sporządzenie dokumentacji 
projektowej. W tym przypadku, późniejsza pozytywna 
decyzja drugiego funduszu może jedynie zwiększyć 
kwotę dofinansowania. Wszystkie więc prace związane 
z całością przedsięwzięcia idą zgodnie z założeniami i 
zachowaniem wiążących terminów. Kolejnym krokiem 
przybliżającym montaż solarów jest porozumienie podpi-
sane przez Miasto ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ekoroz-
woju Szczawnicy na realizację przedsięwzięcia. Zostały 
tam również przedstawione wzory umów z mieszkańcami 
na bezpłatne użyczenie instalacji solarnych. Wszystkie 
aktualne informacje na temat całości przedsięwzięcia 
znajdują się na stronie internetowej Miasta Szczawnica 
www.szczawnica.pl  oraz bezpośrednio w Urzędzie Mia-
sta Szczawnica pod numerem telefonu 262 22 03. 

Sekretarz Miasta 
Tomasz Hurkała 

Szczawnica, 26.09.2007 r.

Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, że na 
tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Szczawnica przy 
ul. Szalaya 103 w terminie od 26.09.2007 r. do 17.10.2007 wy-
wieszono wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta 
Szczawnica przeznaczonych do :
I. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wniosko-
dawców na okres 3 lat :
1. część działki ewid. zmod. nr 5267/8 o powierzchni 0.0050 

ha z obrębu 1 położonej w Szczawnicy przy ul. Szlachto-
wej / Na Potoku/

2. część działki ewid. zmod. nr 5267/8 o powierzchni 0.0089 
ha  z obrębu 1 położonej w Szczawnicy przy ul. Szlach-
towskiej / Na Potoku/

3. część działki ewid. nr 124/4 o powierzchni 0.0015 ha z 
obrębu Jaworki położonej w Szczawnicy przy ul. Jaworki 
13 A

4. działki ewid. zmod. nr 2569 o powierzchni 0.1148 ha z 
obrębu 1 położonej w Szczawnicy przy ul. Sopotnickiej

II. sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najem-
cy:
1. lokal mieszkalny nr 10/II w budynku wielolokalowym nr 

6 na os. XX-lecia w Szczawnicy

Szczawnica, 28.09.2007 r.

Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, że na 
tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Szczawnica przy 
ul. Szalaya 103 w terminie od 29.09.2007 r. do 19.10.2007 wy-
wieszono wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta 
Szczawnica przeznaczonych do :
oddania w najem w drodze przetargu pisemnego nieograni-
czonego  na okres 10 lat nieruchomość położoną w Szczaw-
nicy przy ul. Głównej 4 /Veritas/ oznaczoną jako działka 
ewid. zmod. nr 1233/7 o powierzchni 97 m2, zabudowaną 
budynkiem o powierzchni użytkowej 33 m2 z przeznacze-
niem na działalność handlowo usługową

Szczawnica,  28.09.2007 r.                                   

 Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, że na 
tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Szczawnica przy 
ul. Szalaya 103 w terminie od 28.09.2007r. do 19.10.2007 wy-
wieszono wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta 
Szczawnica przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetar-
gowym na rzecz najemcy :
- lokal mieszkalny nr 14 w budynku wielorodzinnym nr 7 na 
os. XX-lecia w Szczawnicy



2

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta Szczawnica z dnia 14 września 2007 
roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz sie-
dzibach obwodowych  komisji wyborczych.

                Na podstawie art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 12 kwietnia 
2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 
roku Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta 
Szczawnica Nr 268/XLII/02 z dnia 8 lipca 2002 roku w sprawie 

Numer 
obwodu Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1 ulica Jaworki

  Budynek po Szkole 
  Podstawowej Nr 3
  Szczawnica ul. Jaworki 13

2 ulica Szlachtowa
  Szkoła Podstawowa Nr 3
  Szczawnica ul. Szlachtowa 37

3
ulice: Brzeg, Gabańka, Kunie, Maćka zza Ławy, Niterbarg, 
Partyzantów, Samorody, Sopotnicka, Staszowa, Szlachtowska

  Remiza OSP
  Szczawnica ul. Szalaya 84

4

ulice: Główna do nr 30, Języki, Kowalczyk, Park Dolny, Park 
Górny, Plac Dietla, Szalaya, Jana Wiktora, Zdrojowa, Zawo-
dzie

  Szkoła Podstawowa Nr 1
  Szczawnica ul. Główna 12
  Lokal dostosowany do potrzeb  
  osób niepełnosprawnych

5
ulice: Aleja 1 Maja, Bereśnik, Połoniny, Św. Krzyża, Osiedle 
XX-lecia, Osiedle Połoniny

  Sanatorium „Papiernik”
  Szczawnica Al. 1 Maja 3

6

 
ulice: Aleja Parkowa, Flisacka, Groń, Główna od nr 31 do 
końca, Kwiatowa, Nad Grajcarkiem, Ogrodowa, Pienińska, 
Pod Sadami, Skotnicka, Słoneczna, Średniak, Widok, Wygon, 
Zielona, Zyblikiewicza

  Gimnazjum Publiczne
  Szczawnica ul. Główna 116

utworzenia obwodów głosowania na terenie miasta Szczawnicy 
– Burmistrz Miasta Szczawnica podaje do publicznej wiadomo-
ści informację o numerach i granicach obwodów głosowania 
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach 
wyznaczonych na dzień 21 października 2007 roku:
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 21 paź-
dziernika 2007 roku w godzinach od 600 do 2000.

      Burmistrz Miasta Szczawnica
           /-/ Grzegorz Niezgoda

INFORMACJA 
O SPOSOBIE 

GŁOSOWANIA

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na  

21 października 2007 roku.

(Według Ustawy z 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej – Dz. U. z 2001 roku Nr 46 poz. 499 z późn. 
zm.).
 
Wybory do Sejmu:
Miasto Szczawnica należy do Okręgu Wyborczego Nr 14, w 
którym jest wybieranych 9 posłów.
Zasady głosowania w wyborach do Sejmu ustala art. 160 
ustawy Ordynacja wyborcza, stanowiący, że: 

1. Wyborca głosuje tylko na jedną listę okręgową, sta-
wiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce z 
lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej 
listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania 
mandatu.

2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania 
postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk 
dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list okrę-
gowych albo nie postawiono tego znaku w kratce z lewej 
strony obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek 
z list, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania 
znak „x” postawiono w kratce z lewej strony wyłącznie 
obok nazwiska kandydata umieszczonego na liście okrę-
gowej, której rejestracja została unieważniona.

4. Jeżeli na karcie do głosowania znak “x” postawiono w 
kratce z lewej strony wyłącznie obok nazwiska kandydata 
z jednej tylko listy okręgowej, a nazwisko tego kandydata 
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zostało z tej listy skreślone, to głos taki uznaje się za ważny 
i oddany na tę listę.

5. Jeżeli na karcie do głosowania znak “x” postawiono w 
kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej 
liczby kandydatów z tej samej listy okręgowej, to głos 
taki uważa się za głos ważnie oddany na wskazaną listę 
okręgową z przyznaniem pierwszeństwa do uzyskania 
mandatu kandydatowi na posła, którego nazwisko na tej 
liście umieszczone jest w pierwszej kolejności orzeczenia 
sądów.

Wybory do Senatu.
Miasto Szczawnica należy do Okręgu Wyborczego Nr 13, w 
którym jest wybieranych 2 senatorów.
Zasady głosowania w wyborach do Sejmu ustala art. 201 
ustawy Ordynacja wyborcza, stanowiący, że: 

1. Wyborca głosuje na określonych kandydatów, stawia-
jąc znak “x” w kratce z lewej strony obok nazwisk 
najwyżej tylu kandydatów, ilu senatorów jest wybie-
ranych w okręgu wyborczym. 

2. Wyborca może głosować na mniejszą liczbę kandy-
datów, aniżeli wynosi liczba senatorów wybieranych w 
danym okręgu wyborczym.

Art. 202 Ustawy stanowi, że: 

1. Jeżeli na karcie do głosowania nie postawiono znaku “x” 
w kratce z lewej strony obok nazwiska któregokolwiek 
z kandydatów, to taką kartę uznaje się za kartę ważną z 
głosami nieważnymi.

2. Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak “x” 
w kratce z lewej strony obok nazwisk większej liczby 
kandydatów niż wynosi liczba wybieranych senatorów, 
to taką kartę uznaje się za kartę ważną z głosami nie-
ważnymi.

3. Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak “x” w 
kratce z lewej strony wyłącznie przy nazwisku kandy-
data, którego nazwisko zostało skreślone, to taką kartę 
uznaje się za kartę ważną z głosami nieważnymi.

Głosowanie odbędzie się 21 października 2007 roku,  między 
godziną 600 a 2000, w lokalach wyborczych wymienionych w 
Obwieszczeniu Burmistrza Miasta z dnia 14 września 2007 
roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz sie-
dzibach obwodowych  komisji wyborczych.

Przypominamy, że zgodnie z wymogiem art. 68 ust. 1 ustawy 
Ordynacja wyborcza, przed przystąpieniem do głosowania 
wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument 
umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości (dowód osobisty 
lub inny dokument z fotografią).

Uchwała Nr XIV/67/07 
w sprawie wyrażenia zgody na rea-
lizację przez Miasto Szczawnica w 
latach 2007 – 2008 zadania inwe-
stycyjnego pn. „Ograniczenie ni-
skiej emisji poprzez wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii przez 
odbiorców indywidualnych i zbioro-
wych na terenie miasta Szczawnica z 
użyciem instalacji solarnych”.

§ �
Wyraża się zgodę na realizacje przez 
Miasto Szczawnica w latach 2007-
2008 zadania inwestycyjnego pn.” 
Ograniczenie niskiej emisji poprzez 
wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii przez odbiorców indywidual-
nych i zbiorowych na terenie miasta 
Szczawnica z użyciem instalacji solar-
nych.”

§ 2
Źródłem finansowania zobowiązań 
wynikających z realizacji zadania o 
którym mowa w § 1 będą dochody 
Miasta Szczawnica ujęte w uchwałach 
budżetowych na lata 2007 i 2008 .

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Uchwała Nr XIV/68/07 
w sprawie zmiany Uchwały Budżeto-

wej Miasta Szczawnica na rok 2007 
Nr VII/35/2007 Rady Miasta Szczaw-
nica z dnia 22 marca 2007 r.

§ �
Dokonuje się zmian w treści zapisów 
Uchwały Budżetowej Miasta Szczaw-
nica na rok 2007 Nr VII/35/2007 Rady 
Miasta Szczawnica z dnia 22 marca 
2007 r w następujący sposób:
w § 10 ust. 2  wprowadza się pkt 6 o 
brzmieniu: „udzielenia pożyczek do 
kwoty 30.000 zł spłaconych w tym 
samym roku budżetowym”. 

§ 2
Dokonuje się zmian przychodów i wy-
datków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Plan przychodów i wydatków GFOŚ i 
GW po zmianach przedstawia załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3
 Wykonanie Uchwały powierza się 
Burmistrzowi Miasta.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopol-
skiego. 

Uchwała Nr XIV/69/07
w sprawie zmian w budżecie miasta 
na rok 2007.

§  �
Dokonuje się zmian w budżecie miasta 
Szczawnica na rok 2007 w zakresie 

dochodów i  wydatków budżetowych 
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 

§  2
1. Dochody budżetowe po zmianach  
wynoszą:     16.811.315 zł
2. Wydatki budżetowe po zmianach 
wynoszą:       19.011.315 zł
3. Def icy t  budże towy wynos i :                                  
2.200.000 zł

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta.

§ 4
Uchwała  wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopol-
skiego. 

Uchwała Nr XIV/70/07
w sprawie emisji obligacji komunal-
nych oraz określenia zasad ich zby-
wania, nabywania i wykupu

§ �
1. Miasto Szczawnica postanawia 
wyemitować 1 (jedną)  transzę obliga-
cji na okaziciela w łącznej liczbie 200 
(dwieście) sztuk o wartości nominalnej 
10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każ-
da, na łączną kwotę 2.000.000 zł (dwa 
miliony  złotych).
2. Emitowane obligacje będą obliga-
cjami na okaziciela.
3. Emitowane obligacje będą obliga-
cjami nie zabezpieczonymi.
4. Emisja obligacji nastąpi poprzez 

UCHWAŁY XIV SESJI RADY MIASTA SZCZAWNICA, Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2007R.
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skierowanie propozycji nabycia do 
indywidualnych adresatów w liczbie 
mniejszej  niż 100 osób.
5. Emitowane obligacje nie będą mia-
ły formy dokumentu.

§ 2
Środki uzyskane z emisji obligacji 
zostanę przeznaczone na zadania w 
zakresie infrastruktury komunalnej 
1. Modernizację dróg w mieście
2. Modernizację oświetlenia w mie-
ście.

§ 3
1. Obligacje zostaną wyemitowane w 
następujących seriach 
       a) Seria C - obligacje 4 – letnie na kwo-
tę 1.000.000 zł, nie później niż do dnia  
            31 listopada 2007 r.
       b) Seria D - obligacje 5 – letnie na kwo-
tę 1.000.000 zł, nie później niż do dnia 
            31 grudnia 2007 r.
2. Cena emisyjna obligacji będzie 
równa wartości nominalnej określonej 
w  § 1 ust. 1 uchwały.
3. Wydatki związane z organizacją 
emisji zostaną pokryte ze środków bu-
dżetu miasta Szczawnica.

§ 4
Wydatki związane z wykupem obliga-
cji i wypłatą oprocentowania zostaną 
pokryte ze środków budżetu miasta 
Szczawnica, w latach 2007 – 2012.

§ 5
1. Obligacje zostaną wykupione przez 
miasto Szczawnica w następujących 
terminach:
a) obligacje serii C po upływie  4 lat od 
daty emisji,
b) obligacje serii D po upływie  5 lat od 
daty emisji,
2. Jeżeli termin wykupu obligacji 
określony zgodnie z ust.1 przypada na 
sobotę lub dzień wolny od pracy, wykup 
obligacji nastąpi w najbliższym dniu 
roboczym.
3. Wykup obligacji następować będzie 
po cenie równej wartości nominalnej 
obligacji.
4. Dopuszcza się nabycie przez miasto 
Szczawnica obligacji dowolnej serii 
przed terminem wykupu w celu ich 
umorzenia. 

§ 6
1. Oprocentowanie obligacji będzie 
zmienne, każdorazowo ustalane przed 
rozpoczęciem każdego kolejnego rocz-
nego okresu odsetkowego, przy czym 
nie może ono przekroczyć średniej 
arytmetycznej z opublikowanych śred-
nich ważonych stóp rentowności 52 
– tygodniowych bonów skarbowych 
oferowanych na dwóch ostatnich prze-

targach poprzedzających datę ustale-
nia oprocentowania na kolejny okres 
odsetkowy, powiększonej o marżę dla 
inwestorów (w wysokości nie większej 
niż 0,50 %)
2. Oprocentowanie ustala się i wy-
płaca w okresach rocznych liczonych 
od daty emisji, co określone zostanie w 
propozycji nabycia obligacji, a wypłata 
oprocentowania następować będzie w 
następnym dniu roboczym po zakoń-
czeniu okresu odsetkowego.
3. Po upływie okresu wskazanego w 
§ 5 ust. 1 uchwały, obligacje nie będą 
oprocentowane. 

§ 7
Czynności związane z emisją obligacji, 
ich zbywaniem i wykupem oraz wypłatą 
oprocentowania  zostaną powierzone  
Bankowi Gospodarstwa Krajowego w 
Warszawie.

§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta Szczawnica, który 
jest upoważniony do dokonywania 
wszelkich czynności związanych z przy-
gotowaniem i przeprowadzeniem emisji 
obligacji oraz do wypełnienia świadczeń 
wynikających z obligacji.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopol-
skiego.

Uchwała Nr XIV/71/07 
w sprawie zmiany Uchwały Nr  
XII/71/2004 Rady Miasta Szczaw-
nica z dnia 29 stycznia 2004 roku 
dotyczącej miejsc wyznaczonych do 
sprzedaży, podawania i spożywania 
napojów zawierających powyżej 4,5% 
alkoholu w czasie trwania imprez na 
otwartym powietrzu.

§  �
Zmienia się Uchwałę Nr XII/71/2004 z 
dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie 
miejsc wyznaczonych do sprzedaży, 
podawania i spożywania napojów alko-
holowych zawierających powyżej 4,5% 
alkoholu w czasie trwania imprez na 
otwartym powietrzu w ten sposób, że:

§  2
1. dotychczasową treść § 1 oznacza 
się jako § 1 ust. 1
2. w § 1 ust. 1 pkt 6 kropkę skreśla 
się, a po słowie „Szlachtowej” dodaje 
się słowa „i Jaworkach” 
3. w § 1 ust. 1 po punkcie 6 dodaje się 
pkt 7 w brzmieniu: 
„teren przy boisku sportowym – ulica 
Szlachtowska – Malinów”

4. w § 1 po ust. 1 dodaje się ust. 2 w 
brzmieniu: 
§ 1 ust. 2 „Zobowiązuje się organiza-
torów imprez do przestrzegania zasad i 
zakazów sprzedaży napojów alkoholo-
wych wynikających z przepisów ustawy 
z dnia 26 października 1982 roku o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 70 
poz. 473 z 2007 r) oraz przepisów prawa 
miejscowego.

§  3
Pozostała treść uchwały nie ulega 
zmianie.

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

§  5
Uchwała wchodzi w życie po upły-
wie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.

Uchwała Nr XIV/72/07 
w sprawie  oddania w najem nierucho-
mości stanowiącej własność Miasta 
Szczawnica.

§  �
Wyraża   się   zgodę   na  oddanie w na-
jem w drodze przetargu pisemnego nie-
ograniczonego na okres 10 lat nierucho-
mość położoną w Szczawnicy przy ul. 
Głównej 4 oznaczoną jako działka ewid. 
zmod. nr 1233/7 o powierzchni 97 m2, 
zabudowaną budynkiem o powierzchni 
użytkowej 33 m2 z przeznaczeniem na 
działalność handlowo – usługową.

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

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

Uchwała Nr XIV/73/07 
w sprawie przystąpienia Miasta 
Szczawnica do Polskiego Projektu 
400 Miast.

§  �
Miasto Szczawnica przystępuje do 
programu pod nazwą „Polski Projekt 
400 miast”, który realizowany jest w 
zakresie redukcji ryzyka zawałów serca 
i udarów mózgu wśród mieszkańców 
małych miast i wsi w Polsce.

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

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 
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Uzasadnienia do uchwał podjętych 
na XIV sesji Rady Miasta 

w dniu 26 września 2007 roku:

Uchwała Nr XIV/67/07 w sprawie wyrażenia zgody 
na realizację przez miasto Szczawnica w latach 2007 
– 2008 zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie 
niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii przez odbiorców indywidualnych i 
zbiorowych na terenie miasta Szczawnica z użyciem 
instalacji solarnych”. 
W ramach działań prowadzonych przez władze miasta dla 
pozyskania środków finansowych  na realizację w latach 
2007 - 2008 zadania inwestycyjnego pn. „ Ograniczenie 
niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii przez odbiorców indywidualnych i zbioro-
wych na terenie miasta Szczawnica z użyciem instalacji 
solarnych”  niezbędne stało się podjęcie uchwały Rady 
Miasta Szczawnica w sprawie wyrażenia zgody na rea-
lizację w/w zadania. 
Uchwała będzie stanowić załącznik do wniosków o 
dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Eko-
Funduszu w Warszawie. 

Uchwała Nr XIV/68/07 w sprawie zmiany Uchwa-
ły Budżetowej Miasta Szczawnica na rok 2007 Nr 
VII/35/2007 Rady Miasta Szczawnica z dnia 22 marca 
2007 r. 
Rada Miasta podejmując uchwałę wyszła naprzeciw 
wnioskowi OSP Szczawnica, o dofinansowanie brakują-
cej kwoty 30.000 zł na zakup samochodu pożarniczego. 
Pozostałe środki na zakup samochodu pochodzić będą  
ze środków własnych Stowarzyszenia OSP (25.000 zł) 
oraz dotacji celowej (10.000 zł) na zakupy inwestycyjne 
z Państwowej Straży Pożarnej. 
Burmistrz Miasta jako organ wykonawczy może podjąć 
zarządzenie w sprawie udzielenia pożyczki na rzecz OSP, 
po uzyskaniu zgody Rady Miasta wyrażonej w formie 
upoważnienia do Uchwały Budżetowej.
Środki finansowe na udzielenie pożyczki będą pochodzić 
z przesunięcia (zmiany budżetowej) z planowanych i 
niewykorzystanych (w związku z przedłużeniem zakła-
danego terminu powołania straży miejskiej) wydatków w 
budżecie miasta na rok 2007 w pozycji „Straż Miejska” 
– dział 754 rozdz. 75416. 
 Zmiana dokonana w § 2 uchwały, dotyczy środ-
ków na zakup drzew i krzewów, które zostaną posadzone 
na terenie miasta.
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Uchwała Nr XIV/69/07 w sprawie zmian w budżecie 
miasta na rok 2007. 
Uchwała jest następstwem wszechstronnej analizy 
finansowej budżetu miasta, w trakcie jego bieżącej 
realizacji. Zmiany zwiększające i zmniejszające budżet 
po stronie dochodów i wydatków, mają na celu uporząd-
kowanie budżetu.

Uchwała Nr XIV/70/07 w sprawie emisji obligacji 
komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu. 
Uchwała jest kolejnym etapem postępowania proce-
duralnego zmierzającego do wyemitowania obligacji 
komunalnych w następstwie przyjęcia uchwały Nr 
XII/59/07 Rady Miasta Szczawnica z dnia 27 czerwca 
2007 r w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta 
Szczawnica na rok 2007 –  Nr VII/35/2007 z dnia 22 
marca 2007 r.  
Emisja obligacji pozwoli na uzyskanie środków finan-
sowych (jest jednym ze sposobów - obok kredytów i po-
życzek – pozyskania brakujących środków finansowych 
w budżecie) na pokrycie deficytu powstałego w wyniku 
niedoboru środków własnych na zabezpieczenie zadań 
inwestycyjnych – niezbędnych dla rozwoju miasta. 
W następstwie przyjęcia przez Radę Miasta uchwały, 
Burmistrz podejmie kolejne czynności proceduralne, ta-
kie jak wystąpienie do RIO o wydanie opinii w zakresie 
sytuacji finansowej miasta Szczawnica oraz do innych 
organów (Urząd Skarbowy, ZUS) w zakresie rozliczeń 
wzajemnych wymagalnych w postępowaniu. Łączy się 
to z koniecznością opracowania kompleksowej analizy 
stanu finansowego miasta zakończonej memorandum 
gminy. 

Uchwała Nr XIV/71/07 w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XII/71/2004 Rady Miasta Szczawnica z dnia 29 
stycznia 2004 roku dotyczącej miejsc wyznaczonych 
do sprzedaży, podawania i spożywania napojów za-
wierających powyżej 4,5% alkoholu w czasie trwania 
imprez na otwartym powietrzu. 
Uchwała stanowi odpowiedź na postulaty zgłaszane 
przez organizatorów imprez plenerowych oraz składane 
przez nich podania o wydanie jednorazowych zezwo-
leń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% 
alkoholu. 
W stosunku do obowiązującej uchwały z roku 2004, zo-
stały wyznaczone dwa nowe miejsca na terenie miasta, 
w których będzie można sprzedawać napoje zawierające 
powyżej 4,5% alkoholu, tj. plac przy remizie OSP w 
Jaworkach oraz teren przy boisku sportowym przy ul. 
Szlachtowskiej („Malinów”). 
Jednorazowy charakter zezwoleń oznacza, że będą one 
wydawane, na wniosek przedsiębiorcy, tylko dla danej 
imprezy, odbywającej się na wolnym powietrzu.  Nie 
dotyczy to imprez o charakterze sportowym.
Zezwolenie może być wydane najdłużej na dwa dni. O 
zezwolenie mogą się starać wyłącznie podmioty już po-

siadające zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz Ochot-
nicze Straże Pożarne. Poza terminami jednorazowych 
zezwoleń, sprzedaż alkoholu w tych miejscach będzie 
nadal niedozwolona. 

Uchwała Nr XIV/72/07 w sprawie oddania w na-
jem nieruchomości stanowiącej własność Miasta   
Szczawnica
Przedmiotem uchwały jest nieruchomość składająca się 
z działki ewid. zmod. nr 1233/7 o powierzchni 97 m2 
zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 33 
m2 położona w Szczawnicy przy ul. Głównej 4 (dawny 
„Veritas”). 
Ogłoszone przez miasto dwa przetargi na najem nie-
ruchomości nie zostały rozstrzygnięte z powodu braku 
osób zainteresowanych. 
Ze względu na fakt, iż nieruchomość wymaga remontu 
kapitalnego, a Miasto nie dysponuje środkami na ten 
cel, Uchwała umożliwia zawarcie umowy na okres 10 
lat, co pozwoli ewentualnemu najemcy odzyskać środki 
zainwestowane w remont obiektu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami  Rada Miasta jest uprawniona do wyrażenia 
zgody na najem nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta Szczawnica, na okres powyżej 3 lat. 

Uchwała Nr XIV/73/07 w sprawie przystąpienia Mia-
sta Szczawnica do Polskiego Projektu 400 Miast. 
Rada Miasta postanowiła przystąpić do Polskiego 
Projektu 400 Miast, który jest jednym z największych 
programów profilaktyki chorób sercowo – naczynio-
wych w Europie. 
Całość proponowanych działań jest kierowana do 
małych gmin miejskich oraz miejsko – wiejskich liczą-
cych do ośmiu tysięcy mieszkańców i obejmuje takie 
działania jak:
- Badanie dzieci w wieku 11 lat (ocena stanu zdrowia 

pod kątem występowania czynników ryzyka chorób 
układu krążenia, czyli: nadciśnienia tętniczego, 
nadwagi, braku aktywności fizycznej itp.).

- Badania ich rodziców i dziadków (wykrycie czyn-
ników ryzyka chorób układu krążenia).

- Zajęcia edukacyjne dla chorych (kierowane do osób, 
które w wyniku badań zostaną zdiagnozowane jako 
pacjenci z nadciśnieniem tętniczym oraz zaburze-
niami metabolicznymi).

- Badania i zajęcia edukacyjne dla kobiet w ciąży.
- Budowa infrastruktury dla promocji zdrowia – kon-

kurs dla miast.
Wszystkie działania, w których uczestniczyć będą 
mieszkańcy miasta są całkowicie bezpłatne, a całość 
kosztów jest pokrywana ze środków Ministerstwa 
Zdrowia. Ponadto, personel medyczny zaangażowany 
w realizację projektu otrzyma wynagrodzenie według 
stawek określonych przez Ministerstwo Zdrowia.
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Szczawniccy samorządowcy 

z wizytą w miastach Partnerskich
W dniach od 31 sierpnia do 3 września br. na zaproszenie 

burmistrza Freda Fischera delegacja samorządowców mia-
sta Szczawnica z burmistrzem  Grzegorzem Niezgodą na 
czele gościła z wizytą w niemieckim mieście partnerskim 
Perleberg. 

Okazją do wspólnego spotkania był organizowany Fe-
stiwal Piosenki i Muzyki Świata, który od 10 lat cyklicznie 
odbywa się w Perlebergu. W tegorocznej edycji festiwalu 
uczestniczyło 25 zespołów muzycznych z sześciu krajów, 
którzy na pięciu scenach rozmieszczonych na terenie miasta 
prezentowali różne gatunki muzyki.

Podczas kilkudniowego pobytu szczawnicka delegacja, 
oprócz udziału w koncertach organizowanych w ramach fe-
stiwalu, miała okazję poznać uroki pięknego 14 tysięcznego 
miasta powiatowego obfitującego w historyczne zabytki oraz 
płynąć łodzią po rzece Stepenitz. Ponadto samorządowcy 
zapoznali się z organizacją pracy niemieckiego samorządu, 
zwiedzili m.in. ratusz, miejski ogród zoologiczny oraz cen-
trum sportu i wellness – czterogwiazdkowy hotel Hennings 
Hof. 

Pobyt delegacji w Perlebergu dostarczył kolejnych do-
świadczeń w różnych dziedzinach funkcjonowania gmin, 

które wykorzystywane będą w dalszej pracy samorządu

 Burmistrz Miasta Harkaný na Węgrzech -Istvan Beda, z 
okazji Festiwalu Winobrania, który w tym roku odbywał się 
w dniach od 7 do 10 września br. zaprosił przedstawicieli 
wszystkich miast partnerskich, w tym delegację ze Szczaw-
nicy, której przewodniczył burmistrz Grzegorz Niezgoda. 
Oprócz szczawnickiej delegacji, w węgierskim uzdrowisku 
przebywali także przedstawiciele miasta Crikvenica /Chor-
wacja/, Péterréve /Serbia/ oraz Tusnáafrürdö /Rumunia/. 
Festiwal od jedenastu lat jest imprezą gromadzącą przedsta-
wicieli branży winiarskiej w regionie Villány-Siklós zwanym 
„Toskanią Węgier”, uatrakcyjnioną dodatkowo licznymi 
imprezami kulturalnymi oraz koncertami. Należy wspomnieć, 
iż na Węgrzech znajdują się 22 regiony winiarskie, a produko-
wane tam wina zdobywają nagrody na konkursach międzyna-
rodowych, dlatego zarówno Węgrzy jak i cudzoziemcy coraz 
częściej wyruszają w podróż, by osobiście poznać regiony 
produkcji wina i odwiedzić winne piwnice.

Podczas kilkudniowego pobytu zagraniczne delegacje 
miały okazję poznać region i jego kulturę zwiedzając miasto, 
jego najbliższe okolice /Pécs, Villány, Siklós/ oraz oglądając 
występy licznych zespołów regionalnych. 

Istotnym punktem tegorocznych wizyt szczawnickiej dele-
gacji na Węgrzech i w Niemczech było omówienie dalszych 
kierunków współpracy pomiędzy Szczawnicą a miastami 
partnerskimi, zwłaszcza w zakresie wymiany kulturalnej i 
współorganizowania imprez kulturalnych z udziałem pol-
skich, węgierskich i niemieckich zespołów.

A.Sz.

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica informuje, że termin wymia-
ny książeczkowych dowodów osobistych nie uległ zmianie i 
upływa z dniem 31 grudnia 2007 r. 

Informacja, jaką podał Wiceminister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w dniu 28 sierpnia 2007 r. dotyczy osób, które 
przed dniem 31 grudnia 2007 r. złożą wniosek o wymianę 
dowodu osobistego.

Tylko te osoby, które pod koniec roku złożą wniosek o wy-
danie nowego dowodu osobistego, ze względu na wydłużony 
okres oczekiwania na wydrukowanie dowodu, będą mogły do 
dnia 31 marca 2008 roku posługiwać się starymi dowodami 
osobistymi w celu poświadczenia tożsamości i obywatelstwa 
polskiego .

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) 
osoba, która uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany 
dowodu osobistego podlega karze ograniczenia wolności do 1 
miesiąca lub karze grzywny.

 W związku z powyższym proszę wszystkich mieszkań-
ców Szczawnicy, którzy do chwili obecnej nie złożyli jeszcze 
wniosku o wymianę książeczkowego dowodu osobistego, aby 
zrobili to jak najszybciej.

    Burmistrz Miasta
       /-/ Grzegorz Niezgoda


