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PAŹDZIERNIK 2008

Stan postępu inwestycji 
Miasta Szczawnica 

na dzień 26.09.2008r.
Burmistrz Miasta i Gminy ogłosił przetarg nieogra-
niczony na wykonanie zadania pn. „Wykonanie 
kompletnej dokumentacji budowlano-wyko-
nawczej na budowę sieci wodociągowej dla wsi 
Szlachtowa i Jaworki”. Termin składania ofert 
upłynął 11.09.2008 roku. Trwają prace nad bada-
niem ofert.
Burmistrz Miasta i Gminy zlecił Panu Pawłowi Ka-
sprzak zam. ul. Św. Kingi 71, 34-450 Krościenko 
n/D i Panu Stanisławowi Kasprzak zam. ul. Św. 
Kingi 49B, 34-450 Krościenko n/D prowadzącym 
działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, 
wykonanie projektu oświetlenia promenady – linia 
kablowa oświetleniowa długości ok. 1,5 km biegną-
ca od stacji Polskich Kolei Linowych (PKL) do ul. 
Flisackiej w Szczawnicy. Całkowity koszt wyniesie 
12 000,00 zł brutto.

      Ponadto: 
rozstrzygnięto przetarg na „wykonanie remontu 
drogi ul. Maćka zza Ławy- etap II w Szczawnicy”. 
Umowa została podpisana z Panem Tadeuszem 
Wierciochem „Usługi Budowlane i Inżynieryjne” 
34-400 Kluszkowce ul. Słoneczna 14 za kwotę 
68 892,01 zł brutto
rozstrzygnięto przetarg na „wykonanie kompletnej 
dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę 
trzech kładek pieszych nad potokiem Grajcarek w 
Szczawnicy w km ok. 1+201.9, km ok. 0+643.05, 
km ok. 0+193.85”. Umowa została podpisana z 
Panem Jarosławem Skrabacz prowadzącym Przed-
siębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane z siedzibą 
33-131 Łęg Tarnowski, Ilkowice, ul. Partyzantów 
42 za kwotę 100 040,00 zł brutto
trwają prace na ul. Św. Krzyża na odcinku od Urzę-
du Miasta i Gminy Szczawnica w stronę ul. Połoni-
ny na odcinku 365m, polegające na kompleksowej 
przebudowie ulicy. Planowany termin zakończenia 
inwestycji to koniec października br. 

Niezależnie od inwestycji prowadzonych przez UMiG 
Szczawnica trwają prace na ul. Połoniny, realizowane 
przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z 
o.o. polegające na wymianie kanalizacji sanitarnej.

�

�

�

�

�

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy wspól-
nie podziękować wszystkim nauczycielom za codzienną 
pracę, poświęcenie i serce wkładane każdego dnia w wy-
chowanie młodych pokoleń. Wasz trud i zaangażowanie 
są nieocenione. Jak wszyscy wiemy, zawód nauczyciela 
wymaga nie tylko ogromnej wiedzy i umiejętności jej 
przekazywania, ale i wytrwałości w zmaganiu się z 
codziennymi problemami. Życzymy wszystkim nauczy-
cielom i pracownikom szkół cierpliwości, wytrwania 
oraz wszelkiej radości płynącej z ich codziennej pracy z 
młodym pokoleniem jak również spełnienia wszystkich 

najskrytszych nawet marzeń. 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica               Przewodniczący Rady Miejskiej 

                  Grzegorz Niezgoda                                       Kazimierz Zachwieja 

Szczawnica, 24 sierpnia 2008 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że na 
tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica 
przy ul. Szalaya 103 w terminie od 25.09.2008 do 16.10.2008 r. wywie-
szono wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczawnica 
przeznaczonych do :

dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawców:
działka ewid.  nr 239/2 z obrębu Jaworki o powierzchni 2703 m2 
położonej w Jaworkach z przeznaczeniem uprawy rolne na okres 
5 lat.
działka ewid. zmod. nr 1118/2 o powierzchni 291 m2 położonej 
w Szczawnicy przy ul. Nad Grajcarkiem z przeznaczeniem na 
zieleniec na okres 1 roku.
oddania w najem na okres 1 roku pomieszczeń kinowych w bu-
dynku przy ul. Głównej 6 w Szczawnicy z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności kinowej
oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 
następujących parkingów :
parking pod Homolami obejmujący działki ewid. nr 161 i 5/6 z 
obrębu Jaworki o powierzchni 2140 m2 na okres 2 lat,
parking w Pieninach obejmujący działkę ewid. zmod. nr 528/26 
o powierzchni 3000 m2 na okres od 01.04.2009 r. do 31.10.2009r. 
i od 01.04.2010 do 31.10.2010 r.
parking przy ul. Zdrojowej obejmujący działkę ewid. zmod. nr  
1467/10 o powierzchni 630 m2 na okres 3 lat.
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Rada Miejska w Szczawnicy podczas 
XXVII sesji w dn. 23 września 2008r. 
podjęła uchwały:

Uchwała Nr XXVII/194/08 
w sprawie  „Wieloletniego planu roz-
woju i modernizacji urządzeń kana-
lizacyjnych będących w posiadaniu 
Podhalańskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Sp. z o.o. na lata 2009 
– 2015”.

§ �
Uchwala się „Wieloletni plan rozwoju i 
modernizacji urządzeń kanalizacyjnych 
będących w posiadaniu Podhalańskie-
go Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. 
z o.o. na lata 2009-2015” w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej 
uchwały.

§2
Wykonanie  uchwały powierza 
się Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Szczawnica.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

       Uchwała Nr XXVII/195/08
w sprawie  zmian w uchwale nr 
XVII/104/07 z dnia 21 grudnia 2007 
roku w sprawie Miejskiego Progra-
mu Profilaktyki, Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciw-
działania Narkomanii na rok 2008.

§ �
Dokonuje się zmiany w Załączniku 
nr 1do uchwały Nr XVII/104/07 z 
dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie 
Miejskiego Programu Profilaktyki, 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2008 w rozdziale III:
w punkcie I 5  kwotę „54.400” zastę-
puje się kwotą „79.400”.

§ 2
Załącznik nr 2 do uchwały nr 
XVII/104/2007 z dnia 21 grudnia 2007 
roku w sprawie Miejskiego Programu 
Profilaktyki, Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2008 otrzymuje 
brzmienie o treści jak załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały.

§  3
Pozostała treść uchwały nie ulega 
zmianie.

§  4
Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczaw-
nica.

§  5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Uchwała Nr XXVII/196/08
sprawie zmian w budżecie miasta i 
gminy rok 2008.

§ �
Dokonuje się zmian w budżecie Mia-
sta i Gminy Szczawnica na rok 2008 
w zakresie dochodów i  wydatków 
budżetowych zgodnie z załącznikami 
Nr 1 i 2 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3
Uchwała  wchodzi w życie z dniem 
podjęcia i podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 

U Z A S A D N I E N I  E

Zmiany budżetowe obejmują:
zwiększenia i zmniejszenia w 

zakresie dochodów budżetowych
zwiększenia i zmniejszenia w 

zakresie wydatków budżetowych
Ad. 1
Korekta w zakresie dochodów doty-
czy – głównie – dochodów własnych 
budżetu Miasta i Gminy Szczawnica 
i zapowiedzi zmian zawartych w 
„Informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Miasta i Gminy Szczawnica 
za I półrocze 2008 r.” 
Zwiększenia i zmniejszenia obejmują 
kwoty i tytuły (źródła dochodów):

w dziale 700 ze sprzedaży lokalu 
komunalnego w Jaworkach – kwota 
zł: 113.500

w dziale 756 
– kwota zł: 22.000 – zwiększenie 
wpływów w podatku od spadków i 
darowizn 
- kwota zł: 2.750 – zmniejszenie wpły-
wów w podatku od środków transpor-
towych od osób prawnych
-  kwota zł: 242 – zwiększenie wpły-
wów z opłaty eksploatacyjnej 
-  kwota zł: 25.000 – zwiększenie 
wpływów za wydawanie zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu 
- kwota zł: 18.300 – zwiększenie po-
datku od czynności cywilnoprawnych 
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od osób fizycznych i kwota 19.650 
zmniejszenie podatku od czynności 
cywilnoprawnych od osób prawnych 
- kwota zł: 120.998 – zmniejszenie 
dochodów z zaległości podatkowych 
zahipotekowanych 

odsetki od nieterminowych wpłat 
do budżetu (występujące w działach 
700, 756, 801, 852) w łącznej kwocie 
4.929 zł

w dziale 852 – kwota zł: 914 
- zwiększenie dochodów j.s.t. związa-
nych z realizacją zadań zleconych

w dziale 700 przeniesienie (kom-
pensata) dochodów z różnych opłat 
(zmniejszenie) w kwocie zł: 32.560 
i dzierżawy (zwiększenie) dot. lokali 
użytkowych 
Ad.2 
Zmiany budżetowe w zakresie wydat-
ków obejmują następujące zwiększe-
nia i zmniejszenia:

przeniesienie planu wydatków z 
zadania przeznaczonego na „Prome-
nadę” na projekt oświetlenia prome-
nady od stacji PKL do ul. Flisackiej 
– kwota zł: 12.000 (z dz. 630 rozdz. 
63003 do dz. 900 rozdz. 90015)

w dziale 700 rozdz. 70005 
– kwota zł: 31.000 zabezpieczenie 
środków na realizację inwestycji po-
legającej na podziale ogrzewania w 
budynku komunalnym (Przedszkole) 
-  kwota zł: 10.000 na zakup i montaż 
bramy wjazdowej w budynku komu-
nalnym (Remiza OSP w Jaworkach)
- kwota zł: 5.000 zł na remont sa-
nitariatów w budynku Szkoły w 
Jaworkach 

w dziale 750 rozdz. 75075 – 
zwiększenie wydatków na promocję 
j.s.t. (współpraca z miastami part-
nerskimi) 

w dziale 754 rozdz. 75412 – kwo-
ta zł: 10.000 - na zakup wyposażenia 
do samochodu pożarniczego w OSP 
Szlachtowa

w dziale 757 rozdz. 75702 – 
zmniejszenie planu wydatków o kwotę 
zł: 211.513 zł w związku ze zwolnie-
niem części zabezpieczenia wydatków 
planowanych na pokrycie nowozacią-
ganych zobowiązań i wcześniejszego 
wykupu obligacji komunalnych przy-
padających na rok 2008

w dziale 851 rozdz. 85153 i 85154 
– zwiększenie o kwotę zł: 25.000 
wydatków przeznaczonych na pro-
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filaktykę przeciwalkoholową i prze-
ciwdziałanie narkomanii w związku 
z planowaniem uzyskania wyższych 
dochodów (jak zał. 1) 

w dziale 900 rozdz. 90015 – kwo-
ta zł: 35.000 – zwiększenie planu 
wydatków (wprowadzenie) na rea-
lizację oświetlenia ulicznego w ul. 
Skotnickiej 

w dziale 900 rozdz. 90017 – kwo-
ta zł: 100.000 –zwiększenie dotacji dla 
MZGK na zakup sprzętu do zimowego 
utrzymania dróg 

w dziale 921 rozdz. 92109 – kwo-
ta zł: 17.000 – dotacja dla MOKiS na 
realizację imprezy w ramach konkursu 
„Odkrywanie Małopolski”

w dziale 921 rozdz. 92195 – kwota 
zł: 10.000 – na organizację końcowo-
rocznego pokazu sztucznych ogni. 

Uchwała Nr XXVII/197/08
         w sprawie: zaciągnięcia po-
życzki w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie na finansowa-
nie inwestycji pn. „Ograniczenie ni-
skiej emisji poprzez wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii przez 
odbiorców indywidualnych i zbioro-
wych na terenie miasta Szczawnica 
z użyciem instalacji solarnych bę-
dących własnością miasta”.

§�
Zaciąga się pożyczkę w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 
roku budżetowym 2008  do wysokości 
3 473 662 zł (słownie trzy miliony 
czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące 
sześćdziesiąt dwa złote) przy oprocen-
towaniu 4% w skali roku z przezna-
czeniem na zadanie pn. „Ograniczenie 
niskiej emisji poprzez  wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii przez 
odbiorców indywidualnych i zbioro-
wych na terenie miasta Szczawnica z 
użyciem instalacji solarnych będących 
własnością miasta”, ujęte do realizacji 
w uchwale budżetowej Miasta i Gmi-
ny Szczawnica na rok 2008.

§2
Okres karencji spłaty pożyczki nie 
przekroczy 2-ch lat i nie będzie trwał 
dłużej niż 6 miesięcy od daty zakoń-
czenia zadania.

§3
Spłaty rat i odsetek będą zabezpieczo-
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ne w budżetach lat następnych.
Źródłem pokrycia zobowiązania spła-
ty rat i odsetek o jakim mowa w §1 
są dochody budżetu Miasta i Gminy 
Szczawnica na lata 2009 – 2010.

§4
Upoważnia się Burmistrza Miasta i 
Gminy Szczawnica do podjęcia czyn-
ności formalno-prawnych mających 
na celu wykonanie postanowień Rady 
Miejskiej o zaciągnięciu pożyczki.
Oświadczenie woli w zakresie zaciąg-
nięcia pożyczki złoży:
Grzegorz Niezgoda – Burmistrz Mia-
sta i Gminy Szczawnica.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Szczawni-
ca.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

UZASADNIENIE
Wnioskowana pożyczka z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
umożliwi sfinansowanie wykonania 
zadania pn. „Ograniczenie niskiej 
emisji poprzez wykorzystanie odna-
wialnych źródeł energii przez odbior-
ców indywidualnych i zbiorowych na 
terenie miasta Szczawnica z użyciem 
instalacji solarnych będących włas-
nością miasta”.
 Zadanie powyższe zostało ujęte w 
Planie Rozwoju Lokalnego Miasta 
Szczawnica na lata 2007-2009 oraz 
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 
dla Miasta Na lata 2007-2013. 
Pożyczka jest oprocentowana na 
poziomie preferencyjnym wynoszą-
cym 4%. Po zrealizowaniu zadania 
w terminie istnieje możliwość umo-
rzenia do 40% pożyczki.

Uchwała Nr XXVII/198/08
w sprawie aktualizacji „Planu Roz-
woju Lokalnego Miasta Szczawnica 
na lata 2007-2009” oraz „Wielolet-
niego Plan Inwestycyjnego Dla Mia-
sta Szczawnica na lata 2007-2013”.

§ � 
Dokonuje się aktualizacji „Planu Roz-
woju Lokalnego Miasta Szczawnica 
na lata 2007-2009” zgodnie z załącz-
nikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 
oraz „Wieloletniego Plan Inwestycyj-

nego Dla Miasta Szczawnica na lata 
2007-2013” zgodnie z załącznikiem 
Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Uchwała Nr XXVII/199/08 
w sprawie zmiany Statutu Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Szczaw-
nicy.

§  �
Zmienia się Statut Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Szczawnicy 
nadany Uchwałą Rady Miasta Nr 
160/XXV/2000 z dnia 18 grudnia 
2000 r (wywieszony na tablicy ogło-
szeń Urzędu  Miasta 20.12.2000 r.), 
w ten sposób, że:

w § 1 statutu wyrażenie „Miej-
ska Biblioteka Publiczna” zastępuje 
się wyrażeniem „Miejska Biblioteka 
Publiczna w Szczawnicy”.

w § 2 ust. 1 i ust. 2 statutu wyra-
żenie „Miasto Szczawnica” zastępuje 
się wyrażeniem „Miasto i Gmina 
Szczawnica”.

w § 3 ust. 1 statutu wyrażenie 
„Zarząd Miasta Szczawnica” zastępu-
je się wyrażeniem „Burmistrz Miasta 
i Gminy Szczawnica”.

w 9 statutu wyrażenie „Zarząd 
Miasta” zastępuje się wyrażeniem 
„Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nica”.

w § 11 ust. 1 i ust. 2 statutu wy-
rażenie „Zarząd Miasta” zastępuje 
się wyrażeniem „Burmistrz Miasta i 
Gminy Szczawnica”.

w § 19 ust. 4 statutu wyrażenie 
„Zarządowi Miasta” zastępuje się 
wyrażeniem „Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Szczawnica”.

w § 20 statutu wyrażenie „Rada 
Miasta” zastępuje się wyrażeniem 
„Rada Miejska”.

§ 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Biblioteka prowadzi gospodarkę 
finansową na zasadach ogólnych, 
określonych dla instytucji kultury w 
ustawie z dnia 25.10.1991 r. o orga-
nizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej oraz  
- ustawy z dnia 29.09.1994 r. o ra-
chunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, 
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poz. 694  z późn. zm.) 
- ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 
249, poz. 2104 z późn. zm.) 
- ustawy z dnia 29.01.2004 r. o zamó-
wieniach publicznych (Dz. U. z 2007 
r. Nr 223, poz. s1655 z późn. zm.).”

§  2
Uchwala się jednolity tekst statutu 
Miejskiej Biblioteki Publicznej  w 
Szczawnicy w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Szczaw-
nica.

§  4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopol-
skiego. 

Uchwała Nr XXVII/200/08 
w sprawie wydzierżawienia części 
działki ewid. nr 239/2 położonej w 
Jaworkach.

§ �
Zwalnia się z obowiązku przetargo-
wego trybu zawarcia umowy dzier-
żawy nieruchomości położonej w 
Jaworkach o powierzchni 2703 m2 
stanowiącej niezabudowaną działkę 
ewidencyjną nr 239/2.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawie-
nie działki ewidencyjnej opisanej w 
§ 1 na rzecz Pani Marii Macałka na 
okres 5 lat celem wykorzystywania 
dzierżawionej nieruchomości jako 
tereny rolne.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

       Uchwała Nr XXVII/201/08 
w sprawie wydzierżawienia działki 
ewid. nr 1118/2 położonej w Szczaw-
nicy.

§ �
Zwalnia się z obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieru-
chomości położonej w Szczawnicy przy 
ul. Nad Grajcarkiem o powierzchni 291 
m2 stanowiącej niezabudowaną działkę 
ewidencyjną nr 1118/2.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie 
działki ewidencyjnej opisanej w § 1 
na  rzecz Pana Przemysława Krok na 
okres 1 roku celem wykorzystywania 
dzierżawionej nieruchomości jako 
tereny zielone.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Uchwała Nr XXVII/202/08 
w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Miasta i Gminy 
Szczawnica.

§�
Przystępuje się do zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego wprowadzonego Uchwałą 
XVII/100/2004 z dnia 26 lipca 2004 
w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Miasta 
Szczawnica w obrębie obszaru i 
terenu górniczego „Szczawnica I” 
z poszerzeniem o przyległe tereny 
zainwestowania (Dz. Urz. Wojewódz-
twa Małopolskiego nr 289 poz.3146 
z późniejszymi zmianami) w części 
dotyczącej terenu obejmującego:
- działkę nr 5385 obręb 1 przy ulicy 
Maćka zza Ławy obecnie położoną 
w terenach rolnych, do zadrzewień 
i zalesień z przeznaczeniem jej na 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.

§2
Plan wymieniony w §1 zostanie spo-
rządzony w oparciu o Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta Szczaw-
nica wprowadzonego Uchwałą Nr 60/
XI/99 Rady Miejskiej w Szczawnicy 
z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Szczawnica.

§3
Granice obszaru objętego zmianą 
planu wymienioną w §1 określona 
jest na załączniku graficznym nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§4
Przedmiotem ustaleń planu będzie:

Przeznaczenie terenu i linie 1.

rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania;

Zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego;

Zasady ochrony środowiska 
przyrody i krajobrazu kulturowego;

Zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej;

Wymagania wynikające z 
potrzeby kształtowania przestrzeni 
publicznych;

Parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy;

Granice i sposoby zagospo-
darowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie przepisów odrębnych, 
w tym terenów górniczych, a także 
narażonych na niebezpieczeństwo po-
wodzi oraz zagrodzonych osuwaniem 
się mas ziemnych;

Szczegółowe zasady i warun-
ki scalania i podziału nieruchomości 
objętych planem miejscowym;

Szczegółowe warunki za-
gospodarowania terenów oraz ogra-
niczenia w ich użytkowaniu w tym 
zakaz zabudowy;

Zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunika-
cji i infrastruktury technicznej;

Sposób i termin tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania 
i użytkowania terenów;

Stawki procentowe na pod-
stawie, których ustala się opłatę, o 
której  mowa w art.36 ust.4 cytowanej 
na wstępie ustawy .

§5
Wykonanie uchwały zaleca się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Szczawnica

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia i podlega ogłoszeniu przez 
rozplakatowanie obwieszczeń w miej-
scach publicznych na terenie miasta.

(Obszerne załączniki do ww. uchwał 
do wglądu w biurze RM Szczawni-
ca)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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  Załącznik nr 1 do Uchwały  Nr XXVII/195/08
 

PRELIMINARZ KOSZTÓW REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W  2008 ROKU

Dział  756   rozdz. 75618

Par. 0480 -  wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych           205 000   
dział 851    rozdz. 85153   ZWALCZANIE NARKOMANII
Paragraf Wydatek Kwota

4170 wynagrodzenia bezosobowe
/ świadczenia z tyt. umowy zlecenia: dyżury w Punkcie Konsultacyjnym, prowadzenie poza-
lekcyjnych zajęć sportowych oraz zajęć w Świetlicach Profilaktycznych, realizacja programów 
profilaktycznych, zajęć psychoedukacyjnych, warsztaty dla liderów środowiskowych/

8 000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 
/publikacje, materiały do realizacji programów profilaktycznych, sprzęt sportowy/

   14 000                   

4300 zakup usług pozostałych
/ dyżury w Punkcie Konsultacyjnym, warsztaty dla liderów młodzieżowych, szkolenia/

26 400

Razem:                    48 400

dział 851    rozdz. 85154  PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Paragraf Wydatek Kwota
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników

/ wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza ds. RPA/
14 120

4040 dodatkowe wynagrodzenia 1 080
4110 składki na ubezpieczenie społeczne 2 600
4120 składki na Fundusz Pracy 380
4170 wynagrodzenia bezosobowe

/ świadczenia z tyt. umowy zlecenia: dyżury w Punkcie Konsultacyjnym, prowadzenie poza-
lekcyjnych zajęć sportowych oraz zajęć w Świetlicach Profilaktycznych, realizacja programów 
profilaktycznych, zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych, wynagrodzenia członków 
Miejskiej Komisji RPA/

58 150

4210 zakup materiałów i wyposażenia 
/publikacje, wyposażenie świetlic, materiały do realizacji programów profilaktycznych      i zajęć 
w świetlicach profilaktycznych oraz wyposażenie świetic, sprzęt sportowy, środki czystości,/

   22 510                   

4260 zakup energii       5 060
4300 zakup usług pozostałych

/dyżury w Punkcie Konsultacyjnym, obóz terapeutyczny, szkolenia/
50 500

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet       1 000
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług sieci telefonii stacjonarnej     900
4410 podróże służbowe krajowe      300
4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych -

Razem:                    156 600
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XXVII/202/08 
Rady Miejskiej w Szczawnicy 

z dnia 23 września 2008 r.  

GRANICE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO   
W OBRĘBIE OBSZARU I TERENU GÓRNICZEGO „SZCZAWNICA I ” 
Z POSZERZENIEM O PRZYLEGŁE TERENY ZAINWESTOWANIA 

W OBRĘBIE DZIAŁKI EWID. NR 5385 PRZY UL. MAĆKA ZZA ŁAWY 

                                                                                                                                   Skala 1: 2000

 

granice obszaru objętego zmianą planu działka ewid. zmod. nr 5385, z obrębu 1 Miasta i Gminy 
Szczawnica, położona w terenach rolnych do zadrzewień i zalesień z przeznaczeniem jej na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
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Informacja do uchwał 
Rady Miejskiej podjętych 

na XXVII sesji w dniu 
23 września 2008 roku.

Uchwała Nr XXVII/194/08 w sprawie „Wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanaliza-
cyjnych będących w posiadaniu Podhalańskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na lata 
2009 – 2015”.

Plan przyjęty uchwałą, obejmuje zadania inwestycyjne  
określone w Memorandum finansowym i Porozumieniu 
o realizacji projektu pod nazwą „Oczyszczanie ścieków 
na Podhalu”. Stanowią one tzw. I fazę projektu, która 
ma być zakończona w roku 2009. Zadania objęte II fazą 
projektu, mają być realizowane do roku 2015 i finanso-
wane przy udziale środków z europejskiego Funduszu 
Spójności. 
Dla Szczawnicy w ramach planu jest przewidziana mo-
dernizacja oczyszczalni ścieków, budowa i renowacja 
kanalizacji sanitarnej oraz budowa kanalizacji sanitarnej 
w Szlachtowej i Jaworkach.
Realizacja planu co do zakresu i terminów, jest uza-
leżniona od wyników starań czynionych przez PPK o 
pozyskanie dofinansowania. Nie można więc przyjmo-
wać zawartych w nim zapisów jako wiążących. Plan 
jest jednak dokumentem koniecznym w całości doku-
mentacji, jaką Spółka musi dysponować występując o 
dofinansowanie i tym kierowała się Rada, przyjmując 
plan w drodze uchwały. 
W miarę rozwoju sytuacji i wystąpienia takiej potrzeby, 
plan może ulegać ewentualnym modyfikacjom. 

Uchwała Nr XXVII/195/08 w sprawie zmian w 
uchwale Nr XVII/104/07 z dnia 21 grudnia 2007 
roku w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki, 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciw-
działania Narkomanii na rok 2008.

W drodze uchwały, zostały wprowadzone do budżetu 
i rozdysponowane po stronie wydatków, dodatkowe 
dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych, w kwocie 25.000 zł. Dochody te mają 
związek ze zwiększeniem limitu na sprzedaż detaliczną 
napojów alkoholowych. Środki zostały przeznaczone na 
uzupełnienie wydatków w ramach Miejskiego Programu 
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii realizowanego w roku 
bieżącym – w głównej mierze na zajęcia pozalekcyjne 
dla dzieci i młodzieży. 

Uchwała Nr XXVII/196/08 w sprawie zmian w 
budżecie miasta i gminy na rok 2008.

Zmiany budżetowe obejmują zwiększenia i zmniejsze-
nia w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.
Zwiększenia po stronie dochodów obejmują między 
innymi: wpływy ze sprzedaży mieszkania komunal-
nego w Jaworkach,  podatku od spadków i darowizn, 
opłaty eksploatacyjnej, zezwoleń na sprzedaż alko-
holu,  podatku od czynności cywilno prawnych osób 
fizycznych, a zmniejszenia: wpływy z podatku od 
środków transportowych i zaległości podatkowych 
zahipotekowanych.
Zmiany po stronie wydatków obejmują między innymi: 
zmniejszenie planu w związku ze zwolnieniem części 
zabezpieczenia wydatków planowanych w związku z 
emisją i wykupem obligacji komunalnych, zwiększenie 
w dziale profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania 
narkomanii, przeniesienie planu z zadania dotyczącego 
„promenady” nad Grajcarkiem na projekt oświetlenia 
promenady od stacji PKL do ul. Flisackiej, zabezpie-
czenie środków na podział ogrzewania w budynku 
Przedszkola Miejskiego, remont sanitariatów w bu-
dynku byłej filii SP Nr 3 w Jaworkach, zakup wypo-
sażenia dla samochodu pożarniczego OSP Szlachtowa, 
oświetlenie uliczne na ul. Skotnickiej, zakup sprzętu 
do zimowego utrzymania dróg.

Uchwała Nr XXVII/197/08 w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na 
finansowanie inwestycji pn. „Ograniczenie niskiej 
emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii przez odbiorców indywidualnych i zbio-
rowych na terenie miasta Szczawnica z użyciem 
instalacji solarnych będących własnością miasta”.

Jak wynika z tytułu uchwały, pożyczka zaciągnięta 
w WFOŚiGW będzie jednym ze źródeł finansowania 
inwestycji. Pożyczka jest oprocentowana na preferen-
cyjnym poziomie 4%. Po zrealizowaniu inwestycji w 
terminie, istnieje możliwość umorzenia do 35% kwoty 
pożyczki. 

Uchwała Nr XXVII/198/08 w sprawie aktualizacji 
„Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Szczawnica na 
lata 2007 – 2009” oraz „Wieloletniego Planu In-
westycyjnego dla Miasta Szczawnica na lata 2007 
– 2013”.

Uchwała wprowadziła do Planu Rozwoju Lokalne-
go i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania 
ujęte w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji 
urządzeń kanalizacyjnych (przyjętym Uchwałą Nr 



8

Kajakarze
Podczas XXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w 
Szczawnicy, która odbyła się w dniu 22 września 
2008 r. zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi 
oraz okolicznościowymi czekami finansowymi 
na kwotę 1.000,00 zł trzej tegoroczni medaliści 
– kajakarze 
Wśród medalistów znaleźli się następujący repre-
zentanci Klubu Sportowego „Pieniny”:

XXVII/194/08). Weryfikacja powyższych dokumen-
tów  jest niezbędna, ze względu na nowe możliwości 
pozyskiwania funduszy strukturalnych na rozwój 
lokalny. 

Uchwała Nr XXVII/199/08 w sprawie zmiany Statu-
tu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnicy.
Uchwała wprowadziła w zapisach Statutu zmiany 
wynikające ze zmiany statusu miasta, a dotyczące na-
zewnictwa organów miasta i gminy. W Statucie zostały 
również uaktualnione zapisy powołujące przepisy, na 
podstawie których Biblioteka funkcjonuje i prowadzi 
gospodarkę finansową. 
W Statucie nie nastąpiły zmiany o charakterze mery-
torycznym.  

Uchwała Nr XXVII/200/08 w sprawie wydzierża-
wienia części działki ewid. nr 239/2 położonej w 
Jaworkach.

Uchwała Rady jest wymagana w przypadku, gdy po 
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony 
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość. Wymóg ten wynika z nowelizacji 
ustawy o gospodarce nieruchomościami. Działka nr 
239/2 jest położona w Jaworkach. O zawarcie kolej-
nej umowy dzierżawy wystąpiła Pani Maria Macałka, 
dotychczas dzierżawiąca działkę na cele rolnicze. Taki 
sposób użytkowania działki zostanie zachowany w 
kolejnej umowie. 

Uchwała Nr XXVII/201/08 w sprawie wydzier-
żawienia działki ewid. nr 1118/2 położonej w 
Szczawnicy.

Uchwała Rady jest wymagana w przypadku, gdy po 
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony 
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest 
ta sama nieruchomość. Wymóg ten wynika z noweli-
zacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Działka 
nr 1118/2 jest położona przy ul. Nad Grajcarkiem.  
O zawarcie kolejnej umowy dzierżawy wystąpił 
Pan Przemysław Krok, dotychczasowy dzierżawca 
działki. Zgodnie z poprzednią i nową umową, działka 
będzie wykorzystywana jako tereny zielone. Roczny 
termin dzierżawy ma związek z planami miasta doty-
czącymi zagospodarowania terenu (działka znajduje 
się w ciągu projektowanej promenady spacerowej).

Uchwała Nr XXVII/202/08 w sprawie przystąpie-
nia do zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Miasta i Gminy Szczawnica. 

Uchwała nie jest równoznaczna ze zmianą planu, 
umożliwia jedynie rozpoczęcie  przewidzianej pra-
wem procedury, jaka poprzedza kolejną uchwałę, 
zatwierdzającą zmianę. Procedura ta wykaże czy 
zmiana planu zostanie uzgodniona przez wszystkie 
instytucje opiniujące, co jest warunkiem dokonania 
zmiany. 

Rafał Polaczyk – Mistrz Europy Juniorów w Solkan 
/Słowenia/ oraz Wicemistrz Świata Juniorów w 
Rudnice /Republika Czeska/ 
Łukasz Polaczyk – zdobywca II I  miej -
sca w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy  
w Solkan 
Dominik Węglarz – Wicemistrz Europy Seniorów 
w kategorii K2x3 w Krakowie 

•

•

•


