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BIULETYN INFORMACYJNY
BURMISTRZA I RADY MIASTA SZCZAWNICA

WIADOMOŚCI   SAMORZĄDOWE
Od 1 stycznia 2005r. sprawami związanymi z funkcjonowa-

niem kanalizacji miejskiej zajmuje się Podhalańskie Przedsię-
biorstwo Komunalne spółka z o.o., 34-400 Nowy Targ, ul. Długa 
21. W sprawach dotyczących działania kanalizacji, zgłaszania 
awarii itp. należy dzwonić na nr oczyszczalni ścieków: 0 601 
175 636, do kierownika oddziału Franciszka Słowika.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi 25 
stycznia br. odbyły się w remizie OSP warsztaty pt. „Rozwój 
Społeczności Lokalnej gwarancją sukcesu gminy”. W trakcie 
warsztatów wypracowano program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2005. Spotkanie było realizacją progra-
mu dofinansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego. 
Początkiem lutego odbędą się szkolenia dla przedstawicieli 
organizacji pozarządowych i przedstawicieli jednostek organi-
zacyjnych miasta w sprawie udzielania dotacji dla organizacji 
pozarządowych.

Szczawnica jako jedna z 44 gmin Małopolski zdecydowała, 
że będzie uczestnikiem projektu „Przejrzysta Polska”. Akcja ma 
na celu prezentowanie pozytywnych działań w samorządach, do-
skonalenie praktyk zmierzających do stosowania w samorządach 
zasady: przejrzystości, partycypacji społecznej, rozliczalności, 
fachowości i braku tolerancji dla korupcji.

Organizatorami akcji społecznej „Przejrzysta Polska” są „Ga-
zeta Wyborcza” przy wsparciu „Agora S.A.”, Polsko-Amery-
kańska Fundacja Wolności, Program Przeciw Korupcji Fundacji 
im. Stefana Batorego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 
Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bank Światowy.

 „Chcemy, by promowanie uczciwości i skuteczności w samo-
rządach przyczyniło się do poprawy jakości życia publicznego 
oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej” twierdzą organi-
zatorzy akcji.

Poprzez udział w akcji Samorząd dążył będzie do doskonalenia 
funkcjonowania administracji, dalszego rozwijania współpracy z 
organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami, do wyelimino-
wania korupcji i innych form patologii. 

Zadaniem uczestników Akcji jest realizacja zadań obligato-
ryjnych oraz wybranych zadań fakultatywnych przypisanych do 
sześciu zasad. 

I. Zasada przejrzystości: zadanie obowiązkowe: Opracowa-
nie opisu usług świadczonych przez Urząd,

II. Zasada braku tolerancji dla korupcji: zadanie obowiąz-
kowe: Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowni-
ków Urzędu Gminy 

III. Zasada partycypacji społecznej: zadanie obowiązkowe: 
Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi

IV. Zasada przewidywalności: zadanie obowiązkowe: Opra-
cowanie z udziałem społeczności lokalnej strategii rozwoju 
społeczno-ekonomicznego gminy oraz krótkiego materiału przy-
bliżającego strategię mieszkańcom (dla naszej gminy oznaczać 
to będzie prawdopodobnie uaktualnienie przyjętej w 2003 roku 
strategii oraz opracowanie broszury informacyjnej)

V. Zasada fachowości: zadanie obowiązkowe: Wprowadze-
nie systemu ciągłej poprawy funkcjonowania urzędu opartego na 
celach jakościowych, zakomunikowanych społeczności lokalnej

VI. Zasada rozliczalności: zadanie obowiązkowe: Urząd 
przygotowuje i rozpropaguje książeczkę (broszurę) - informator 

budżetowy dla mieszkańców pt. „Skąd mamy pieniądze i na co 
je wydajemy?”

Do końca miesiąca stycznia dokonamy wyboru w zakresie 
realizacji zadań fakultatywnych. 

Samorządy, które wezmą udział w programie i uporają się z 
wybranymi zadaniami nagrodzone zostaną specjalnym certyfi-
katem wydanym przez organizatorów wójtowi, burmistrzowi, 
prezydentowi czy staroście. Zachęceni przez organizatorów ak-
cji do jej udziału liczymy, że certyfikat stanie się prawdziwym 
znakiem jakości i promocją dla miasta. Jesteśmy przekonani, że 
wysiłek włożony w realizację zadań zostanie doceniony przez 
społeczność lokalną i spowoduje wzrost zaufania ze strony 
obywateli. 

Stanisława Szołtysek - Sekretarz Miasta

Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, że na 
tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Szczawnica przy ul. 
Szalaya 103 w terminie od 24.01. 2005 do 14.02.2005 r.   wywieszo-
ny został następujący wykaz nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta Szczawnica przeznaczonych do :

 
1. Dzierżawy na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat część działki 

5/6 o powierzchni 0.0170 m2 położonym w Szczawnicy przy 
ul. Jaworki

Szczawnica, 24.01 .2005 r.

Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, że na 
tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Szczawnica przy ul. 
Szalaya 103 w terminie od 21.01.2005 do 11.02.2005 r. wywieszony 
został wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczaw-
nica przeznaczonych do :
1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym  na okres 3 lat części 

działki 49 o powierzchni 0.5843 ha z obrębu Jaworki z przezna-
czeniem na prowadzenie działalności rolniczej.

2. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat części 
działki ewid. nr 104 o powierzchni 3.6479 ha z obrębu Czarna 
Woda na prowadzenie działalności rolniczej.

ZAWIADOMIENIA BURMISTRZA 
MIASTA SZCZAWNICA

Burmistrz Miasta Szczawnica podaje do publicznej 
wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, ul.Szalaya 103 
w Szczawnicy w terminie od dnia 28.01.2005 r. do 18.02.2005 r. 
został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Miasta 
Szczawnica oznaczonej jako część działki ewid. zmod. nr 1220/45 o 
pow. 1200 m2 położonej przy ul.Głównej w Szczawnicy obok DS. 
Kolejki Linowj na „Palenicę” przeznaczonej do najmu w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego na prowadzenie działalności 
parkingowej w okresie od 1.04.2005 r do 31.03.2006 r.

Szczawnica 27.01.2005 r. 
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Uchwała Nr XXI/129/2004             
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 13 grudnia 2004 roku

w sprawie zamiany działki stanowiącej własność Miasta Szczaw-
nica.

§  1
1. Wyraża się zgodę na zamianę działek ewid. zmod. nr 2542/4 i 
2542/5 o powierzchni ogólnej 0.1200 ha z obrębu 1 m. Szczawnica, 
objęte księgą wieczystą nr 67736 stanowiących własność Miasta 
Szczawnica o wartości 36 824,00 brutto (w tym część budowlana o 
wartości 35.624,00 zł brutto, część rolna o wartości 1 200,00 zł), na 
działkę ewid. zmod. nr 550 o powierzchni 0.1194 ha z obrębu 2 m. 
Szczawnica, objętą księgą wieczystą nr 92839 stanowiącą własność 
Pana Bronisława Piecyka o wartości 35 100,00 zł.
2. Różnicę wartości zamienianych nieruchomości regulowane 
będą w formie dopłat.

§ 2
Koszty sporządzenia umowy notarialnej, wpisu do ksiąg wieczy-
stych oraz opłaty sądowej ponoszą strony po połowie. 

§  3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczawni-
ca.

§  4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXI/130/2004             
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 13 grudnia 2004 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny.
§  1

Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny nieruchomości stanowią-
cej własność Miasta Szczawnica, objętej księgą wieczystą nr 89078 
Miasta Szczawnica, figurującej w operacie ewidencji gruntów i 
budynków jako niezabudowane działki ewid. nr 5/1 o powierzchni 
0.2945 ha oraz 161/2 o powierzchni  0.4228 ha położone w obrębie 
Jaworki – na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem 
pod budowę Skansenu Pienińskiego w tym budynku Muzeum, wraz 
z zespołem obsługi turystycznej.

§  2
W przypadku nie przystąpienia do realizacji celu określonego w § 
1 w ciągu 2 lat od podpisania umowy oraz nie zakończenia inwe-
stycji w ciągu 4 lat od podpisania umowy darowizna może zostać 
odwołana.

§  3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§  4
Traci moc Uchwała Nr 311/XLV/98 Rady Miejskiej w Szczawnicy 
z dnia 27 lutego 1998 roku w sprawie przekazania działki w nieod-
płatne użytkowanie wieczyste.

§  5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXI/131/2004
Rady  Miasta  Szczawnica, z dnia 13 grudnia  2004 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2004.
§  1

Wprowadza się zmiany budżetowe w zakresie dochodów i wydat-
ków budżetowych - zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2
1. Dochody budżetowe po zmianach  wynoszą:   11.444.559 zł
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą:    10.614.591 zł    
3. Nadwyżka  budżetowa wynosi                    829.968 zł            

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta.

§  4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały RM Nr XXI/131/2004

D O C H O D Y

     

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM XXI/131/2004
W Y D A T K I

  

Uchwała Nr XXI/132/2004             
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 13 grudnia 2004 roku

w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Szczawnicy.
§  1

Rozwiązuje się z dniem 31 stycznia 2005 roku Straż Miejską w 
Szczawnicy.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczawnica.

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

Uchwała Nr XXII/133/2004
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie 
ścieków.

§ 1
Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków okre-
śloną w załączniku do niniejszej uchwały.

§2
Taryfa określona w § 1 ma zastosowanie do odbioru ścieków 
dokonanych w okresie od dnia 1 lutego 2005 roku do dnia 31 
grudnia 2005 roku.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Podhalańskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Nowym Targu.

§4
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w No-
wym Targu ogłosi taryfę w miejscowej prasie w terminie do 7 
dni licząc od dnia jej zatwierdzenia przez Rady Gmin.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXII/134/2004                    
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie dopłat do ścieków.

Dział Treś Zwięk-
szenia

Zmniejszenia

1 2 3 4

600 Transport i łącznoś 218.000 100.000
- dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofi-

nansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwesty-
cyjnych jednostek sektora publicznego  

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realiza-
cję inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

218.000

100.000

700 Gospodarka mieszkaniowa 3.318
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 

wieczyste nieruchomości 
- pozostałe odsetki

2.000
1.318

750 Administracja publiczna 5.000
- pozostałe odsetki 5.000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

6.056 9.000
- odsetki od podatku dochodowego od osób fizycznych
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od spadków i darowizn
- wpływy z opłaty targowej

556

3.000
2.000

500
9.000

757 Obsługa długu publicznego 5.000
- pozostałe odsetki 5.000

852 Pomoc Społeczna 450
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami

450

                                      O G Ó Ł E M : 232.374 114.450

Treś Zwiększenia Zmniej-
szenia

1 2 3 4 5
600 Transport i łącznoś 118.000

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 118.000
Z tego : wydatki majątkowe 118.000

801 Oświata i wychowanie 374
80101 Szkoły podstawowe 374

Z tego: wydatki majątkowe 374
852 Pomoc Społeczna 450

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej 450

Z tego: wydatki bieżące 450
                    O G Ó Ł E M : 118.374 450
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§  1
1. Ustala się dopłatę Miasta dla grupy taryfowej gospodarstw do-
mowych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych (OŚD) 
w wysokości 1 zł netto do ceny 1 m3 odprowadzanych  ścieków z 
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dopłata obejmuje tylko ścieki zafakturowane w ilości nie więk-
szej niż 3 m3 miesięcznie na każdego zameldowanego domownika w 
gospodarstwie domowym.
3. Do dopłaty doliczony będzie podatek VAT w wysokości wynika-
jącej z obowiązujących przepisów.
                                              §  2
Dopłaty ustala się na okres od 1 luty 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§  3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§  4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXII/135/2004
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków.
§ 1

Zatwierdza się regulamin odprowadzania ścieków w brzmieniu 
określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Podhalańskiego Przed-
siębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Nowym Targu.

§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Małopolskiego   i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
jej ogłoszenia.

Uchwała Nr XXII/136/2004
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie   uznania środków z tytułu opłat za zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych nie wykorzystanych w 2004 
roku za środki nie wygasające    z upływem roku budżetowego.

§ 1
1. Z uwagi na niewykorzystanie w 2004 roku środków z opłat 
za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub 181 ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustala 
się ich zachowanie na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki   
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2005.
2. Wykaz wydatków oraz termin dokonania każdego wydatku 
ujętego w tym wykazie stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXII/137/2004
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie     Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2005

§1 
Przyjmuje się Miejski Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na rok 2005 o treści jak załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2
Akceptuje się preliminarz kosztów realizacji Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o treści 
jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 § 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXII/138/2004
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 29 grudnia 2004 roku 

w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Pienińskie-
go Parku Narodowego.

§ 1
Opiniuje się pozytywnie projekt planu ochrony dla Pienińskiego 
Parku Narodowego z następującymi warunkami:
1. Respektowania ustaleń obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica 
zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w  Szczawnicy Nr 
209/XXX/96 z dnia 25.11.1996r., a dotyczącego terenu na Pia-
skach, gdzie planowana jest stacja paliw z zapleczem handlo-
wo- gastronomiczno- noclegowym.
2. Respektowania ustaleń obowiązującego studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Szczawnica zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w 
Szczawnicy Nr 60/IX/99 z dnia 21.06.1999r. dotyczących połu-
dniowo-  zachodniego stoku góry Cizowa, gdzie rezerwowany 
jest teren  dla celów uzdrowiskowych z preferencją zabudowy 
pensjonatowej o europejskim standardzie. 
3. Respektowania ustaleń obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica 
w obrębie obszaru i terenu górniczego „Szczawnica I” zatwier-
dzonego Uchwałą Rady Miasta Szczawnica Nr XVII/100/2004 z  
dnia 26.07.2004r. wraz z konsekwencjami wynikającymi z tego 
planu dla terenów położonych poza obszarem objętym planem, 
w szczególności na terenach rekreacyjno sportowych: Palenica 
– Szafranówka – Jarmuta.

§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Szczawni-
ca.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXII/139/2004
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 29 grudnia 2004 roku 

w sprawie uzgodnienia projektu planu ochrony dla Pieniń-
skiego Parku Narodowego

§ 1
Uzgadnia się projekt planu ochrony dla Pienińskiego Parku 

Narodowego w zakresie ustaleń dotyczących infrastruktu-
ry technicznej, zagospodarowania turystycznego, sposobu 
użytkowania gruntów, eliminacji lub ograniczania zagrożeń 
zewnętrznych oraz ustaleń do studiów uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do 
nieruchomości nie będących  własnością Skarbu Państwa z na-
stępującymi warunkami:

1. Respektowania ustaleń obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica 
zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w  Szczawnicy Nr 
209/XXX/96 z dnia 25.11.1996r., a dotyczącego terenu na Pia-
skach, gdzie planowana jest stacja paliw z zapleczem handlo-
wo- gastronomiczno- noclegowym.

2. Respektowania ustaleń obowiązującego studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Szczawnica zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w 
Szczawnicy Nr 60/IX/99 z dnia 21.06.1999r. dotyczących połu-
dniowo-  zachodniego stoku góry Cizowa, gdzie rezerwowany 
jest teren  dla celów uzdrowiskowych z preferencją zabudowy 
pensjonatowej o europejskim standardzie. 

3. Respektowania ustaleń obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica 
w obrębie obszaru i terenu górniczego „Szczawnica I” zatwier-
dzonego Uchwałą Rady Miasta Szczawnica Nr XVII/100/2004 z  
dnia 26.07.2004r. wraz z konsekwencjami wynikającymi z tego 
planu dla terenów położonych poza obszarem objętym planem, 
w szczególności na terenach rekreacyjno - sportowych: Palenica 
–  Szafranówka – Jarmuta.

§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Szczawni-
ca.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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ZAWIADOMIENIA BURMISTRZA MIASTA SZCZAWNICA

Burmistrz Miasta Szczawnica podaje do publicznej 
wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, ul.Szalaya 103 w 
Szczawnicy w terminie od dnia 20.01.2005 r. do 10.02.2005 r. został 
wywieszony wykaz nieruchomości będących własnością Miasta 
Szczawnica przeznaczonych do:
1. sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego 

nieruchomości położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej 165 
oznaczonej jako działka ewid. zmod. nr 2853 o pow. 0,0254 ha  
objętej KW 77588 wraz ze  znajdującym się na niej drewnianym 
budynkiem  mieszkalnym. 

2. Oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego 
ograniczonego nieruchomości położonej w Szczawnicy przy 
Szlachtowa 7 oznaczonej jako działka ewid. nr 343/1 o pow. 
0,0367 ha objętej KW 67378 wraz ze sprzedażą znajdującego się 
na niej drewnianego budynku mieszkalnego.

_________________

Burmistrz Miasta Szczawnica podaje do publicznej wiadomości, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, ul.Szalaya 103 w Szczawnicy w 
terminie od dnia 20.01.2005 r. do 10.02.2005 r. został wywieszony wykaz 
nieruchomości będących własnością Miasta Szczawnica przeznaczonych 
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych w Szczawnicy 
na Oś.XX-Lecia oddanych w użytkowanie wieczyste i zabudowane 
garażami oznaczone jako działki ewidencyjne zmod.:
1. nr 1917/28 o pow. 0,0019 ha, 
2. nr 1917/33 o pow. 0,0017 ha.            

__________________

Burmistrz  Miasta   Szczawnica   ogłasza I ustny nieogra-
niczony przetarg na najem lokalu użytkowego o powierzchni 12,36 m2 
na parterze w budynku przy ul.Zdrojowa 2 będącego własnością Miasta 
Szczawnica znajdującego się na działce ewid. zmod. nr 1467/2 na okres 
3 lat w terminie od 01.03.2005 do 28.02.2008 r. z przeznaczeniem na 
działalność usługowo-handlową. 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2005 r. o godzinie 10.00 w 
budynku Urzędu Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103.
Wywoławcza kwota czynszu najmu wynosi 1.500,00 zł + 22% podatku 
VAT miesięcznie  płatna do dnia 10-go każdego miesiąca. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w 
kwocie 300,00 zł na konto Urzędu Miasta Szczawnica PKO BP S.A. o/
Szczawnica Nr 74 102034660000960200043828 do dnia 18.02.2005r.
 

Do przetargu mogą przystąpić osoby legitymujące się dowodem 
wpłaty.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone 
zostanie na poczet kwoty czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się 
przez tę osobę od zawarcia umowy w terminie do dnia 28.02.2005 r. 
wadium przepada na rzecz Miasta Szczawnica.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się po 
zakończeniu przetargu.
Z warunkami przetargu oraz projektem umowy można zapoznać 
się w Referacie IKOŚ Urzędu Miasta Szczawnica ul.Szalaya 103 
pok.Nr 15 w godzinach pracy Urzędu, tel./0-18/262 22 03 w. 30.

Wynajmujący zastrzega sobie unieważnienie przetargu bez podania 
przyczyn.           

Szczawnica 21.01.2005 r  

W roku 2004 Miasto Szczawnica otrzymało pro-
pozycję współuczestniczenia w realizacji programu „Informatyzacja 
Województwa Małopolskiego w latach 2004-2006” przyjętego w maju 
2004 r. przez Samorząd Województwa Małopolskiego. 

Jednym z celów programu jest „Świadczenie usług on-line przez 
administrację publiczną i instytucje publiczne”. Jego realizacja już 
trwa – w szczególności poprzez wdrażanie kolejnych etapów interneto-
wego portalu regionalnego „Wrota Małopolski”. 

Osiągnięcie zamierzonego i oczekiwanego przez mieszkańców celu 
można przyspieszyć poprzez realizację projektu pod nazwą „Rozbudo-
wa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce”. Wspólnego 
projektu samorządów Małopolski, który mógłby liczyć na dofinansowa-
nie z działania 1.5 ZPORR. 

 Elementy zawarte w tym projekcie mają charakter uzupełniający 
wobec „Wrót Małopolski”. Ich wdrożenie da obywatelom możliwość 
załatwiania spraw przez Internet, usprawni pracę administracji 
i przyniesie urzędom wymierne oszczędności. Projekt zapewnia 
dostosowanie administracji publicznej do wymagań narzucanych 
przez już przyjęte i planowane w najbliższym czasie akty prawne.

[na marginesie - w wymienionym przedsięwzięciu Wrota Mało-
polski, Miasto Szczawnica uczestniczy poprzez zamieszczanie nieod-
płatne swojego Biuletynu Informacji Publicznej (obowiązkowego dla 
całej administracji publicznej)]. 

Projekt Samorządu Województwa Małopolskiego „Rozbudowa 
systemów elektronicznej administracji w Małopolsce” obejmuje 4 
elementy:

1. Infrastruktura podpisu elektronicznego dla JST Małopolski 
2. Elektroniczny obieg dokumentów w JST Małopolski 
3. Platforma aukcji elektronicznych dla JST Małopolski 
4. Publiczne Punkty Dostępu do Internetu w Małopolsce.

W chwili obecnej deklaracje uczestnictwa w projekcie zgłosiło sto 
jeden samorządów z terenu Województwa: Proponuje się uczestni-
czenie Miasta Szczawnicy (oraz współfinansowanie) we wszystkich 
zadaniach projektu:

• Wdrożenie infrastruktury podpisu elektronicznego. To realiza-
cja ustawowego obowiązku nałożonego na administrację publiczną, w 
tym na gminy, przystosowania od 1 stycznia 2006 roku infrastruktury 
informatycznej urzędów tak, aby była możliwość przyjmowania wszel-
kich pism (podań, wniosków, skarg itp.) opatrzonych podpisem elek-
tronicznym poprzez internet. (ustawa o podpisie elektronicznym).

• Elektroniczny obieg dokumentów w JST Małopolski
Elektroniczny obieg dokumentów to system informatyczny zapew-

niający pełną automatyzację obiegu informacji wewnątrz i na zewnątrz 
urzędu. Podstawowym zadaniem systemu jest zapewnienie właściwego 
przepływu dokumentów miedzy stanowiskami poszczególnych osób 
uczestniczących w procesie podejmowania decyzji administracyjnych, 
wydawania opinii itd. System elektroniczny umożliwia ponadto maga-
zynowanie i archiwizację formularzy elektronicznych oraz dokumen-
tów tradycyjnych w postaci cyfrowej oraz monitorowanie trwających 
procesów.

• Platforma aukcji elektronicznych dla JST Małopolski
Aukcja elektroniczna to nowy tryb udzielenia zamówienia publiczne-

go wprowadzony w tym roku ustawą Prawo zamówień publicznych. W 
trakcie aukcji jej uczestnicy składają za pomocą formularza umieszczo-
nego w Internecie oferty podlegające automatycznej klasyfikacji. Przy 
pomocy aukcji elektronicznej można kupować towary powszechnie do-
stępne o ustalonych standardach jakościowych (np. materiały biurowe). 

• Publiczne Punkty Dostępu do Internetu w Małopolsce
Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (PPDI) pozwalają na korzy-

stanie z Internetu osobom, które ze względów technicznych lub ekono-
micznych takich możliwości są pozbawione. W projekcie zakłada się 
instalację jednej z form PPDI - infomatów.

Podstawowym zadaniem infomatów będzie udostępnianie wszystkim 
zainteresowanym informacji publicznych gmin, powiatów i wojewódz-
twa małopolskiego (zawartych m.in. na stronach internetowych JST 
i we Wrotach Małopolski). Oprócz uzyskania informacji obywatele 
będą mogli wszczynać dostępne on-line procedury administracyjne 
oraz sprawdzać stan załatwienia sprawy bez konieczności kontaktu z 
urzędnikiem.

Miasto Szczawnica deklarując uczestnictwo w realizacji poszczegól-

nych elementów projektu powinna zapewnić w budżecie roku 2005 
kwotę w wysokości 30.000,00 zł. (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 
złotych). Stanowi to udział Miasta Szczawnicy w przedsięwzięciu i 
jest to 25% kwoty rzeczywistych kosztów całkowitych przypadających 
na nasze miasto. Pozostałe 75 % (kwalifikowane do refundacji ze 
ZPORR) zapewnia Samorząd Województwa Małopolskiego.

Na podstawie materiałów otrzymanych z Departamentu Społeczeń-
stwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mało-
polskiego Przygotowała: 

Sekretarz Miasta Stanisława Szołtysek 


