Rejestr Zarządzeń Burmistrza Szczawna-Zdroju za lata 2002 do 2013

1

1/02

19 listopada 2002

2

2/02

19 listopada 2002

3

3/02

19 listopada 2002

4

4/02

20 listopada 2002

5

4a/02

27 listopada 2002

6

4b/02

27 listopada 2002

7

4c/02

27 listopada 2002

8

4d/02

27 listopada 2002

9

5/02

28 listopada 2002

10

6/02

5 grudnia 2002

11

7/02

5 grudnia 2002

12

7a/02

5 grudnia 2002

13

8/02

10 grudnia 2002

14

8a/02

11 grudnia 2002

15

8b/02

11 grudnia 2002

16

9/02

12 grudnia 2002

17

10/02

16 grudnia 2002

18

11/02

18 grudnia 2002

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Szczawna Zdroju
w sprawie powołania Pełnomocnika d.s. profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Szczawna Zdroju
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej
w sprawie wprowadzenia "Miejscowego Planu Reagowania
Kryzysowego"
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej połoŜoną w Szczawnie Zdroju przy
ulicy Mickiewicza 26 b
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej połoŜoną w Szczawnie Zdroju
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej
w sprawie ustalenia zakresu spraw, które Burmistrz
przekazuje Sekretarzowi Gminy do prowadzenia w swoim
imieniu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia w
dniu 19 grudnia 2002 r. przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaŜ nieruchomości rolnych połoŜonych w Szczawnie
Zdroju-obręb 2, oznaczonych zgodnie z ewidencją gruntów
jako działki nr 2 i nr 3
w sprawie powołania Komisji Przetargowej odpowiedzialnej za
właściwe zorganizowanie, przebieg oraz rozstrzygnięcie
przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy prac
pn. "Utrzymanie terenów komunalnych w Szczawnie Zdroju"
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Szczawna Zdroju
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia
przeklasyfikowania, wybrakowania oraz inwentaryzacji sprzętu
znajdującego się w magazynie obrony cywilnej
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na rok 2002 r.
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19

12/02

18 grudnia 2002

20

13/02

18 grudnia 2002

21

14/02

18 grudnia 2002

22

15/02

18 grudnia 2002

23

16/02

27 grudnia 2002

24

17/02

27 grudnia 2002

25

10A/02

16 grudnia 2002

26

18/02

31 grudnia 2002

27

1/03

2 stycznia 2003

28

2/03

8 stycznia 2003

29

3/03

8 stycznia 2003

30

4/03

8 stycznia 2003

31

5/03

20 stycznia 2003

32

6/03

29 stycznia 2003

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej
w sprawie dopuszczenia moŜliwości posługiwania się przez
pracowników Urzędu Miejskiego legitymacjami słuŜbowymi
pracownika samorządowego
w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących wydawania
zezwoleń na usytuowanie stanowisk handliwych w oasie dróg
gminnych na terenie gminy Szczawno Zdrój
w sprawie ustalania zakresu spraw Gminy któreBurmistrz
powierza Zastępcy Burmistrza do realizacji w swoim imieniu
oraz upowaŜnienia w tym zakresie
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2002 r.
w sprawie wynagradzania StraŜy Miejskiej w Szczawnie Zdroju
za dyzury pełnione po godzinach pracy, w dni wolne od pracy
w okresie od kwietnia 15 do października 15 kazdego roku
oraz z okazji imprez masowych oraganizowanych na terenie
Gminy
w sprawie organizacji obchodów XXIII Dni Szczawna Zdroju w
roku 2003
w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Edycji Grand
Prix MTB w Szczawnie Zdroju
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 9 stycznia 2003 r. przetargu ustnego
ograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości gruntowej
połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy ul. Saperów, oznaczonej
zgodnie z ewidencją gruntów jako działka nr 521/1 o
powierzchni 517 m2
w sprawie układu wykonawczego budŜetu gminy oraz planu
finansowego zadań celowych z zakresu administaracji
rządowej z rok 2003
w sprawie ustalenia terminów wpłat rachunków wystawionych
na podstawie zlecenia i umowy o dzieło przez osoby nie
będące pracownikami Urzędu Miejskiego w Szczawnie Zdroju
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33

7/03

29 stycznia 2003

34

8/03

5 lutego 2003

35

9/03

7 lutego 2003

36

10/03

7 lutego 2003

37

11/03

12 lutego 2003

38

12/03

12 lutego 2003

39

13/03

12 lutego 2003

40

14/03

13 lutego 2003

41

15/03

26 lutego 2003

w sprawie powołnia Komisji Przetargowej do przeprowadzania
w dniu 13 lutego 2003 r. przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaŜ lokalu uŜytkowego połoŜonego w Szczawnie
Zdroju przy ul. Potockiego 5/1
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 13 lutego 2003 r. przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości gruntoqwej
połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy ul. Mickiewicza 26 B,
oznaczonej zgodnie z ewidwncją gruntów jako działka nr 169/4
o powierzchni 1091 m2
w sprawie powołania obwodowych Komisji Wyborczych
w sprawie powołania Komisji Przetargowej odpowiedzialnej za
właściwe zorganizowanie, przebieg oraz rozstrzygnięcie
przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla
zadań pn " Zmiana sposobu uŜytkowania budynku przy ul.
Równoległej 1 w Szczawnie Zdroju po byłej przychodni
zdrowia na budynek mieszkalny
w sprawie powołania Komisji Przetargowej odpowiedzialnej za
właściwe zorganizowanie, przebieg oraz rozstrzygnięcie
przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy usług w
zakresie usuwania awarii i wykonania robót zlewnych po
awariach w budynku administrowanym przez Gminę
Szczawno Zdrój oraz pełnienie dyzurów w dni powszechne w
godz. od 15 do 22 i dni wolne od pracy
w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaŜ
nieruchomości
Zmieniająca Uchwałę nr 14/98 w sprawie wysokości bonifikat
od ceny nabycia, rozkładania zapłaty ceny nabycia na raty,
zasad uiszczania kosztów zawarcia umowy przenoszącej
własność oraz ogłoszenia o innych zasadach zbywania lokali
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Szczawno Zdrój
ich najemcom
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 3 marca 2003 r. o godzienie 10
publicznego przetargu ustnego na najem lokalu uŜytkowego
w sprawie nie skorzystania przez Gminę Szczawno Zdrój
prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej połoŜonej w
Szczawnie Zdroju
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42

16/03

26 lutego 2003

43

17/03

26 lutego 2003

44

18/03

26 lutego 2003

45

19/03

26 lutego 2003

46

20/03

26 lutego 2003

47

21/03

4 marca 2003

48

22/03

5 marca 2003

49

23/03

7 marca 2003

50

24/03

12 marca 2003

w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej
odpowiedzialnej za właściwe zorganizowanie, przebieg oraz
rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wyłonienie
wykonawcy robót budowlanych polegających na odtworzeniu
nawierzchni chodników i jezdni ulicy Prusa w Szczawnie
Zdroju
w sprawie powołania Komisji Przetargowej odpoweidzialnej za
właściwe zorganizowanie, przebieg oraz rozstrzygnięcie
przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót
budowlanych pn. "Przebudowa lokalu uŜytkowego
zlokalizowanego na parterze budynku wielorodzinnego
połoŜonego przy ul Sienkiewicza 28 z przeznaczeniem na
lokale mieszkalne"
w sprawie powołania Komisji Przetargowej odpowiedzialnej za
właściwe zorganizowanie, przebieg oraz rozstrzygnięcie
przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót
budowlanych pn. " Przebudowa budynku byłej szkoły
podstawowej zlokalizowanej przy ul. Równoległej 16 w
Szczawnie Zdroju na budynek mieszkalny wielorodzinny"
w sprawie zmiany przewodniczacego Komisji Przetargowej
powołanej zarządzeniem nr 10/2003 Burmisrza Miasta
Szczawna Zdroju z dnia 7 lutego 2003
w sprawie powołania Komisji Przetargowej odpowiedzialnej za
właściwe zorganizowanie, przebieg oraz rozstrzygnięcie
przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy,
opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej
systemu telewizyjnego monitorowania centrum Szczawna
Zdroju
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 14.03.03 drugiego przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości rolnych
połoŜonych w Szczawnie Zdroju obręb 2 oznaczonych zgodnie
z ewidencją gruntółw jako działki nr 2 i nr3
w sprawie ustalenia schematu organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Szczawnie Zdroju
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 17 kwietnia 2003 drugiego przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaŜ lokalu uŜytkowego
połoŜonego w Szczawnie Zdroju przy ul. Potockiego
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51

25/03

12 marca 2003

52

26/03

19 marca 2003

53

27/03

19 marca 2003

54

28/03

24 marca 2003

55

29/03

26 marca 2003

56

30/03

26 marca 2003

57

31/30

27 marca 2003

58

32/03

28 marca 2003

59

33/03

26 marca 2003

w sprawie powołania Komisji Przetargowej odpowiedzialnej za
właściwe zorganizowanie, przebieg oraz rozstrzygnięcie
przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót
budowlanych polegających na wymianie instalacji elektrycznej
w budynku Urzędu Miejskiego w Szczawna Zdroju
W sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Przetargowej
do spraw przygotowania i przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej odpowiedzialnej za
właściwe zorganizowanie, przebieg oraz rozstrzygnięcie
przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót
budowlanych kanalizacyjno - melioracyjnych na terenie Gminy
Szczawno Zdrój
w sprawie powołania Komisji Przetargowej odpowiedzialnej za
właściwe zorganizowanie, przebieg oraz rozstrzygnięcie
przetargu nieograniczonego ofertowegona wyłonienie
dzierŜawcy Mijskich Kortów Tenisowych przy ul. Ofiar Katynia
1 w Szczawnie Zdroju
w sprawie powołania Komisji Przetargowej odpowiedzialnej za
właściwe zorganizowanie, przebieg oraz rozstrzygnięcie
przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy na
wykonanie miejscowych napraw pokryć dachowych w
budynkach administrowanych przez Urząd Miejski w Szczawie
Zdroju
w sprawie powołania Komisji Przetargowej odpowiedzialnej za
właściwe zorganizowanie, przebieg oraz rozstrzygnięcie
przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy
praczwiazanych ze sprawdzeniem stanu technicznego
instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez Urząd
Miejski w Szczawie Zdroju
w sprawie zasad odplatności za wynajem sal Teatru
Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju
w sprawie powołania Komisji Przetargowej odpowiedzialnej za
właściwe zorganizowanie, przebieg oraz rozstrzygnięcie
przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu kaplicytynk minieralny wraz z częściową naprawą pokrycia
dachowego i wymianą rynien i rur spustowych- usytuowanej
na cmentarzu komunalnym w Szczawie Zdroju
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2003 r.
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60

34/03

3 kwietnia 2003

61

35/03

4 kwietnia 2003

62

36/03

4 kwietnia 2003

63

37/03

9 kwietnia 2003

64

38/03

9 kwietnia 2003

65

39/03

9 kwietnia 2003

66

40/03

9 kwietnia 2003

67

41/03

14 kwietnia 2003

68

42/03

16 kwietnia 2003

69

43/03

16 kwietnia 2003

70

44/03

16 kwietnia 2003

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu24 kwietnia 2003 r. o godz. 10
publicznegp orzetargu ustnego na najem likalu uzytkowego,
połoŜonego w Szczawnie Zdroju przy ul. Solickiej 14
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w
wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej
w sprawie powołania Stełej Komisji Przetargowej
odpowiedzialnej za właściwe zorganizowanie, przebieg oraz
rozstrzygnięcie przetargów nieograniczonych na wyłonienie
wykonawców robót budowlanych i usług dla zadań
realizowanych przez Wydział Gospodarki Lokalowej w 2003r.
w sprawie okreslenia wysokości wynagrodzenia członków
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Szczawnie Zdroju
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 25 kwietnia 2003 r.drugiego przetargu
ustnego ograniczinego na sprzedaŜ nieruchomości gruntowej
połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy ul. Saperów oznaczonej
zgodnie z ewidencją gruntów jako działka nr 521/1
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa P. Lechowi Wolusiakowi
i P. Wojciechowi Specylakowi
w sprawie powołania Stełej Komisji Przetargowej
odpowiedzialnej za właściwe zorganizowanie, przebieg oraz
rozstrzygnięcie przetargów nieograniczonych na wyłonienie
wykonawców robót budowlanych i usług dla zadań
realizowanych przez Wydział Gospodarki Lokalowej w 2003r.
w sprawie okresów uzywalności sortów mundurowych przez
funkcjonariuszy StraŜy Miejskiej w Szczawnie Zdroju oraz
prowadzenia ewidencji wydanych sortów mundurowych
w sprawie dokonania zmiany w składzie Obwodowej Komisji
Wyborczej NR 3 w wyborach uzupełniających do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 6 maja 2003 r. o godz. 10
publicznego przetargu ustnego na najem lokalu uzytkowego,
połoŜonego w Szczawnie Zdroju przy ul. Sienkiewicza 3/7
w sprawie sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej ułamokowej
części nieruchomości gruntowej na rzecz uzytkownika
wieczystego
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71

45/03

22 kwietnia 2003

72

46/03

22 kwietnia 2003

73

47/03

22 kwietnia 2003

74

48/03

23 kwietnia 2003

75

49/03

23 kwietnia 2003

76

50/03

23 kwietnia 2003

77

51/03

23 maja 2003

78

52/03

21 maja 2003

79

53/03

23 maja 2003

80

54/03

28 maja 2003

81

55/03

3 czerwca 2003

82

56/03

11 czerwca 2003

w sprawie zasad dotyczących wydawania zezweń na
usytuowanie stanowisk handlowych w pasie dróg gminnych na
terenie Szczawna Zdroju
w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej
odpowiedzialnej za właściwe zorganizowanie, przebieg oraz
rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego polegajacego na
wyłonieniu dzierŜawcy Basenu Miejskiego w Szczawnie
Zdroju przy ul. Mickiewicza 5
w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
graniczonego do mieszkańców budynku Kolejowa 24 wolnego
lokalu mieszkalnego połoŜonego w Szczawnie Zdroju przy ul.
Kolejowej 24/5 oraz wolnego pomieszczenia ul. Kolejowej
w sprawie uregulowania wnoszonych opłat za najemdzierŜawę lokali mieszkalnych i uŜytkowych stanowiących
własność Gminy Szczawno Zdrój w przypadku ich zbycia na
rzecz najemców
w sprawie nie skorzystania przez Gminę Szczawno Zdrój
prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej połoŜonej w
Szczawnie Zdroju
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 8 maja 2003 r. drugiego przetargu
ustnego ograniczonego na sprzedaŜ lokali mieszkalnych
połoŜonych w Szczawnie Zdroju przy ul. Kolejowej 24/5
w sprawie dostarczania napojów pracownikom Urzędu
Miejskiego w Szczawnie Zdroju
w sprawie sprzedazy bezprzetargowej nieruchomości
gruntowej na rzecz współuŜytkowników wieczystych
w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. referendum
dotyczacego przystapienia Rzeczypospolitej do Unii
Europejskiej
w sprawie upowaznienia do dokonywania przeniesień
planowych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy
w sprawie powołania Komisji Przetargowej odpowiedzialnej za
właściwe zorganizowanie, przebieg oraz rozstrzygnięcie
przetargu nieograniczonyego na wyłonienie wykonawcy
oswietlenia ulicy Kolejowej w Szczawnie Zdroju.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
nieograniczonego, wolnego likalu uŜytkowego połoŜonego w
Szczawnie Zdroju przy ul. Kolejowej 5

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Szczawna-Zdroju za lata 2002 do 2013

83

57/03

20 czerwca 2003

84

58/03

20 czerwca 2003

85

59/03

25 czerwca 2003

86

60/03

25 czerwca 2003

87

61/03

25 czerwca 2003

88

62/03

25 czerwca 2003

89

63/03

25 czerwca 2003

90

64/03

25 czerwca 2003

91

65/03

2 lipca 2003

92

66/03

4 lipca 2003

93

67/03

4 lipca 2003

94

68/03

16 lipca 2003

95

69/03

23 lipca 2003

96

70/03

23 lipca 2003

97

71/03

6 sierpnia 2003

w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości zabudowanej połoŜonej w
Szczawnie Zdroju przy ul. Chopina
w sprawie stawki opłaty partypacyjnej za korzystanie z
Przedszkola Miejskiego
w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaŜ
nieruchomości
w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaŜ
nieruchomości
w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
pisemnego nieograniczinego nieruchomości gruntowej
połoŜonej w Szczawnie Zdroju obręb 1
w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
pisemnego nieograniczinego nieruchomości gruntowej
połoŜonej w Szczawnie Zdroju obręb 1
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2003 r.
w sprawie zakładowego planu kont dla budŜetu Gminy,
Urzędu Miejskiego, funduszy celowych oraz środka
socjalnego
w sprawie utworzenia i zasad funkcjonowania Miejskiego
Zespołu Reagowania w Szczawnie Zdroju
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej
w sprawie powołania Komisji Przetargowej odpowiedzialnej za
właściwe zorganizowanie, przebieg oraz rozstrzygnięcie
przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy
systemu telewizyjnego monitorowania centrum Szczawna
Zdroju
w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
nieograniczinego nieruchomości gruntowej zabudowanej
połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy ul. Kościuszki 2c
w sprawie nie skorzystania przez Gminę Szczawno Zdrój praw
pierwokupu nieruchomości gruntowej połoŜonej w Szczawnie
Zdroju
w sprawie zmiany Załącznika NR 2 i NR 3 do instalacji Obiegu
i Kontroli Dokumentów dowodów księgowych w Gminie
Szczawno Zdrój
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu realizacji
budŜetu gminy Szczawno Zdrój za I półrocze 2003 roku
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98

72/03

8 sierpnia 2003

99

73/03

8 sierpnia 2003

100

74/03

14 sierpnia 2003

101

75/03

14 sierpnia 2003

102

76/03

14 sierpnia 2003

103

77/03

27 sierpnia 2003

104

78/03

27 sierpnia 2003

105

79/03

27 sierpnia 2003

106

80/03

27 sierpnia 2003

w sprawie zmiany przewodniczącego Komisji przetargowej
oraz powołania Sekretarza Komisji przetrgowej powołanej
zarządzeniem nr 67/2003 Burmistrza Miasta Szczawna Zdroju
z dnia 4 lipca 2003 r.
w sprawie zminy przewodniczącego Komisji przetargowej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
przebudowę budynku byłej Szkoły Podstawowej
zlokalizowanej przy ul. Równoległej 16 etap III oraz powołania
sekretarza Komisji przetargowej powołanej zarządzeniem nr
40/2003 Burmistrza Miasta Szczawna Zdroju z dnia 9 kwietnia
2003 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej połoŜonej w
Szczawnie Zdroju przy ul . Kolejowej
w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej połoŜonej w
Szczawnie Zdroju przy ul . Solickiej
w spawie prowadzenia ewidencji zaangaŜowania wydatków
budŜetowych
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 11 wrzesnia 2003 r. pierwszego
przetargu nieograniczonego na na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowej połoŜonyej w Szczawnie Zdroju przy ul.
Łączyńskiego oznaczonej zgodnie z ewidenją gruntów jako
działka nr 769/3 o pow. 3,0950ha
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej zabudowanej
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 11 wrzesnia 2003 r. pierwszego
przetargu nieograniczonego na na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowej zabudowanej połoŜonyej w Szczawnie Zdroju przy
ul. Fryderyka Chopina oznaczonej zgodnie z ewidenją gruntów
jako działka nr 104/1 o pow. 471m2
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 12 wrzesnia 2003 r. pierwszego
przetargu nieograniczonego na na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowej połoŜonyej w Szczawnie Zdroju przy ul.
Łączynskiego oznaczonej zgodnie z ewidenją gruntów jako
działka nr 15,17/1,18,19 o pow. 1.2159 ha
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107

81/03

3 września 2003

108

82/03

3 września 2003

109

83/03

3 września 2003

110

84/03

11 września 2003

111

85/03

11 września 2003

112

86/03

11 września 2003

113

87/03

24 września 2003

114

88/03

24 września 2003

115

89/03

24 września 2003

116

90/03

24 września 2003

117

91/03

118

92/03

3 października 2003

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej
połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy ul. Łączynskiego 62
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej połoŜonej w
Szczawnie Zdroju przy ul. Mickiewicza
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej połoŜonej w
Szczawnie Zdroju przy ul. Sienkiewicza
w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaz
nieruchomości
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej połoŜonej w
Szczawnie Zdroju przy ul.Ułanów Nadwiślańskich
w sprawie sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej na rzecz współuzytkowników
wieczystych
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 16 października 2003 r. pierwszego
przetargu nieograniczonego na na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowej zabudowanej połoŜonyej w Szczawnie Zdroju przy
ul. Kościuszki 2c oznaczonej zgodnie z ewidenją gruntów jako
działka nr 572/1 o pow. 242m2
w sprawie dokonania zmian w budŜecie
w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej
odpowiedzialnej za właściwe zorganizowanie, przebieg oraz
rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wyłonienie
wykonawcy robót eksploatacyjnych przy oświetleniu drogowym
w Szczawnie Zdroju
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119

93/03

16 października 2003

120

94/03

16 października 2003

121

95/03

16 października 2003

122

96/03

22 października 2003

123

97/03

22 października 2003

124

98/03

22 października 2003

125

99/03

29 października 2003

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 17 listopada 2003 r. pierwszego
przetargu nieograniczonego na na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowej niezbudowanej połoŜonyej w Szczawnie Zdroju
przy ul. Kolejowej oznaczonej zgodnie z ewidenją gruntów jako
działka nr 384 o pow. 2.667 m2
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 18 listopada 2003 r. przetargu
ustnego nieograniczonego na na sprzedaŜ lokalu uŜytkowego
połoŜonego w Szczawnie Zdroju przy ul. Kolejowej 5 działka nr
568/2
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 17 listopada 2003 r. pierwszego
przetargu nieograniczonego na na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowej niezbudowanej połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy
ul. Solickiej oznaczonej zgodnie z ewidenją gruntów jako
działka nr 548 o pow. 5.062 m2
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 18 listopada 2003 r. pierwszego
przetargu nieograniczonego na na sprzedaŜ nieruchomości
oznaczonej jako dzialka nr 759/1 o pow. 1.384 m2
zbudowanej budynkiem mieszkalnym, gospodarczym,
połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy ul. Łączyńskiego 62
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 14 listopada 2003 r. pierwszego
przetargu nieograniczonego na na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowej niezabudowanej połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy
ul. Sienkiewicza oznaczonej zgodnie z ewidenją gruntów jako
działka nr 320/9 o pow. 259 m2
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 14 listopada 2003 r. pierwszego
przetargu nieograniczonego na na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowej niezabudowanej połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy
ul. Mickiewicza oznaczonej zgodnie z ewidenją gruntów jako
działka nr 381/2 o pow. 2.757 m2
w sprawie zasad obsługi interesantów oraz przyjmowania
skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Szczawnie Zdroju
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126

100/03

127

101/03

128

102/03

129

103/03

130

104/03

131

105/03

132

106/03

133

107/03

134

108/03

w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej organizacji i
zakresu działania archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego
29 października 2003
w Szczawnie Zdroju oraz zasad i tryb postępowania z
dokumentacją
5 listopada 2003
w sprawie zmiany wysokości czynszu garaŜy
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
5 listopada 2003
nieograniczonego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej
połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy ulicy B. Prusa
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze publicznego
5 listopada 2003
przetargu ustnego (licytacji) wolnego lokalu uŜytkowego
połoŜonego w Szczawnie Zdroju przy ul. Ofiar Katynia 8
w sprawie przeprowadzenia spisu z natury majątku Urzędu
25 listopada 2003
Miejskiego w Szczawnie Zdroju oraz powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 19 grudnia 2003 r. drugiego
przetargu nieograniczonego na na sprzedaŜ nieruchomości
26 listopada 2003
gruntowej niezabudowanej połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy
ul. Mickiewicza oznaczonej zgodnie z ewidenją gruntów jako
działka nr 381/2 o pow. 2.757 m2
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 22 grudnia 2003 r. drugiego
przetargu nieograniczonego na na sprzedaŜ nieruchomości
26 listopada 2003
gruntowej niezabudowanej połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy
ul. Solickiej oznaczonej zgodnie z ewidenją gruntów jako
działka 548 o pow. 5.062 m2
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 18 grudnia 2003 r. pierwszego
26 listopada 2003
przetargu ustnego nieogrniczonego na sprzedaŜ budynku
uŜytkowego połoŜonego w Szczawnie Zdroju przy ul.
Kościuszki 2 działka 572/1
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 19 grudnia 2003 r. drugiego
26 listopada 2003
przetargu ustnego nieogrniczonego na sprzedaŜ lokalu
uŜytkowego połoŜonego w Szczawnie Zdroju przy ul. Kościszki
5 dz. nr 568/2
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135

109/03

26 listopada 2003

136

110/03

26 listopada 2003

137

111/03

8 grudnia 2003

138

112/03

15 grudnia 2003

139

113/03

17 grudnia 2003

140

114/03

17 grudnia 2003

141

115/03

23 grudnia 2003

142

116/03

24 grudnia 2003

143

117/03

30 grudnia 2003

144

118/03

31 grudnia 2003

145

119/03

31 grudnia 2003

146

1/04

14 stycznia 2004

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 18 grudnia 2003 r. drugiego
przetargu ustnego nieogrniczonego na sprzedaŜ
nieruchomości gruntowej zabudowanej połoŜonej w
Szczawnie Zdroju przy ul. Chopina, oznaczonej zgodnie z
ewidencją gruntów jako działka nr 104/1 o powierzchni 471
m2
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 9 grudnia 2003 r. drugiego przetargu
nieogrniczonego na sprzedaŜ nieruchomości gruntowej
niezabudowanej połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy ul.
Ułanów Nadwiślańskich, oznaczonej zgodnie z ewidencją
gruntów jako działka nr 18; nr 48 o łącznej powierzchni 6.305
m2
w sprawie powolania Komisji Przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie postepowań o udzielenie zamówień
publicznych dla zadań: 1) szacowanie nieruchomości 2)
opracownie dokumentacji geodezyjnej
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szczawnie
Zdroju, Regionelnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu
projektu budŜetu gminy na rok 2004 wraz z informacjami o
stanie mienia komunalnego
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2003 r.
w sprawie stawki opłaty partypacyjnej za korzystanie z
Przedszkola Miejskiego
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej
w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaŜ
nieruchomości
w sprawie ustalenia regulaminu prowadzenia Biuletynu
Informacji Publicznej w Urzędzie Miejskim w Sczawnie Zdroju
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2003 r.
zmieniajace zarządzenie nr 37/2003 Burmistrza Szczawna
Zdroju z dn. 9.04.03 w sprawie określenia wysokości
wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Szczawnie Zdroju
w sprawie powołania Komisji Przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie postepowań o udzielenie zamówień
publicznych w 2004 r. dla zadan realizowanych przez Wydział
Gospodarki Lokalowej
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147

2/04

14 stycznia 2004

148

3/04

19 stycznia 2004

149

4/04

26 stycznia 2004

150

5/04

28 stycznia 2004

151

6/04

12 lutego 2004

152

7/04

19 lutego 2004

153

8/04

19 lutego 2004

154

9/04

19 lutego 2004

155

10/04

19 lutego 2004

156

11/04

19 lutego 2004

157

12/04

19 lutego 2004

158

13/04

25 lutego 2004

159

14/04

25 lutego 2004

w sprawie przeznaczenia do sprzedazy w drodze przetargu
ograniczonego wolnego lokalu uzytkowego, połoŜonego w
Sczawnie Zdroju przy ul. Solickiej 11. Przetarg ogranicza sie
do najemców w włascicieli lokali uzytkowych w/w
nieruchomości
w sprawie układu wykonawczego budŜetu gminy oraz planu
finansowego zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej na rok 2004
w sprawie powołania zespołu roboczego majacego za zadanie
organizacje zawodów kolarskich w 2004 r. w Szczawnie
Zdroju
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 16 marca 2004 r. pierwszego
przetargu nieogrniczonego na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowej niezabudowanej połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy
ul. Bolesława Prusa, oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów
jako działka nr 1484/19 o powierzchni 1.317 m2
w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaŜ
nieruchomości
w sprawie pzreznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej
w sprawie pzreznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej
w sprawie pzreznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej
w sprawie pzreznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej
w sprawie wprowadzenia obowiazku przekazywania informacji
o zobowiązaniach wobec gminy osób zmieniajacych miejsce
pobytu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień
publicznych na 2004 roku dla zadań realizowanych przez
Wydział Gospodarki Komunalnej
w sprawie upowaŜnienia do dokonywania przeniesień
planowych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy
w sprawie opłaty za usługi związane z wywozem nie
segregowanych odpadów komunalnych z budynków
kamunalnych oraz lokali uŜytkowych
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160

15/04

27 lutego 2004

161

16/04

3 marca 2004

162

17/04

3 marca 2004

163

18/04

10 marca 2004

164

19/04

10 marca 2004

165

20/04

17 marca 2004

166

21/04

17 marca 2004

167

22/04

17 marca 2004

168

23/04

24 marca 2004

169

23a/04

31 marca 2004

170

24/04

1 kwietnia 2004

171

25/04

1 kwietnia 2004

172

26/04

1 kwietnia 2004

173

27/04

7 kwietnia 2004

w sprawie organizacji obchodów XXIV Dni Szczawna Zdroju w
roku 2004
w sprawie nie skorzystania przez Uzdrowiskową Gminę
Miejską Szczawno Zdrój z prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowej połoŜonej w Sczawnie Zdroju
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej połoŜonej w
Szczawnie Zdroju przy ul. Ułanów Nadwiślańskich
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej połoŜonej w
Szczawnie Zdroju przy ul. Kolejowej
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sczawnie Zdroju
i Regionelnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z
wykonania budzetu 2003 r.
w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej na rzecz uŜytkownika wieczystego
w sprawie odstapienia od dalszych przetargów na sprzedaŜ
nieruchomości
w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej na rzecz uŜytkownika wieczystego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 19 kwietnia 2004 r. pierwszego
przetargu ustnego nieogrniczonego na sprzedaŜ lokalu
uzytkowego połoŜonego w Szczawnie Zdroju przy ul Ofiar
Katynia 8
w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy na 2004 r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej połoŜonej w
Szczawnie Zdroju przy ul. Ułanów Nadwiślańskich
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej połoŜonej w
Szczawnie Zdroju przy ul. Ułanów Nadwiślańskich
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 22 kwietnia 2004 r. pierwszego
przetargu nieogrniczonego na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowej niezabudowanej połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy
ul. Kolejowej, oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów jako
działka nr 355/1 o powierzchni 5.070 m2
w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej na rzecz uŜytkownika wieczystego
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174

28/04

7 kwietnia 2004

175

29/04

21 kwietnia 2004

176

30/04

28 kwietnia 2004

177

31/04

6 maja 2004

178

32/04

12 maja 2004

179

33/04

12 maja 2004

180

34/04

12 maja 2004

181

35/04

19 maja 2004

182

36/04

21 maja 2004

183

37/04

26 maja 2004

w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej na rzecz uŜytkownika wieczystego
w sprawie nie skorzystania przez Uzdrowiskową Gminę
Miejską Szczawno Zdrój z prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowej połoŜonej w Sczawnie Zdroju
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej
połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy ul. Łączyńskiego 64 wraz z
nieruchomościa gruntowa niezabudowaną
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowych
niezabudowanych połoŜonych w Szczawnie Zdroju przy ul
Równoległej.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 1 czerwca 2004 r. pierwszego
przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaŜ lokalu
uŜytkowego połoŜonego w Szczawnie Zdroju przy ul. Solickiej
11
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 3 czerwca 2004 r. pierwszego
przetargu nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości
zabudowanej połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy ul.
Równoległej 1
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 3 czerwca 2004 r. o godz. 10
publicznego przetargu ustnego, ograniczonego do
mieszkańców budynku przy ul. Równiległej 16, na najem
garaŜu połoŜonego w Szczawnie Zdroju przy ul. Równoległej
16
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 17 czerwca 2004 r. pierwszych
przetargów nieograniczonych na sprzeadaŜ nieruchomości
niezudowanych połoŜonych w Szczawnie Zdroju przy ul.
Ułanów Nadwiślanych
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
w sprawie powałania Komisji Przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na
kredyt długoterminowy dla Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej
Szczawno Zdrój
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184

38/04

3 czerwca 2004

185

39/04

3 czerwca 2004

186

40/04

14 czerwca 2004

187

41/04

14 czerwca 2004

188

42/04

19 czerwca 2004

189

43/04

23 czerwca 2004

190

44/04

30 czerwca 2004

191

45/04

2 lipca 2004

192

46/04

7 lipca 2004

193

47/04

7 lipca 2004

194

48/04

21 lipca 2004

195

49/04

28 lipca 2004

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 22 czerwca 2004 r. o godz. 10
publicznego przetargu ustnego, ograniczonego do
złoŜonychofert na najem lokalu połoŜonego w Szczawnie
Zdroju przy ul. Sienkiewicza 37
w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy na 2004 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej oraz nadania jej regulaminu
Regulamin organizacji, składu, trybu pracy oraz zakres
obowiązków członków Komisji przetargowej
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
ograniczonego nieruchomości gruntowej połoŜonej w
Szczawnie Zdroju przy ul. Solickiej
w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem terenu pod letnie
ogródki zajęte na działalność handlowo- usługową i
gastronomiczną
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2004 r.
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej
budynku uŜytkowego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 29 lipca 2004 r. drugiego przetargu
nieograniczonego na sprzeadaŜ budynku uŜytkowego w
Szczawnie Zdroju przy ul. Równoległej 1
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 12 sierpnia 2004 r. pierwszego
przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno- uŜytkowym w
skład której wchodzi działka nr 757, działka nr 160 połoŜonej w
Szczawnie Zdroju przy ul. Łaczyńskiego 64
w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
ograniczonego wolnego lokalu mieszkalnego nr 1, połoŜonego
w Szczawnie Zdroju przy ul. Solickiej 9. Przetarg ogranicza się
do mieszkańców w/w nieruchomości
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196

50/04

4 sierpnia 2004

197

51/04

10 sierpnia 2004

198

52/04

11 sierpnia 2004

199

53/04

11 sierpnia 2004

200

54/04

17 sierpnia 2004

201

55/04

18 sierpnia 2004

202

56/04

18 sierpnia 2004

203

57/04

25 sierpnia 2004

204

58/04

25 sierpnia 2004

205

59/04

31 sierpnia 2004

206

60/04

9 września 2004

207

61/04

9 września 2004

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 26 sierpnia 2004 r. drugiego
przetargu nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowej niezabudowanej połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy
ul. Ułanów Nadwiślańskich
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu realizacji
budŜetu gminy Szczawno Zdrój za I półrocze 2004 r.
w sprawie nie skorzystania przez Uzdrowiskową Gminę
Miejską Szczawno Zdrój z prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowej połoŜonej w Szczawnie Zdroju
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 23 września 2004 r. pierwszych
przetargów nieograniczonych na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowych niezabudowanych połoŜonych w Szczawnie Zdroju
przy ul. Równoległej z przeznaczeniem pod budowę garaŜy
w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
ograniczonego wolnego lokalu uŜytkowego, połoŜonego w
Szczawnie Zdroju przy ul. Kolejowej 3. Przetarg ogranicza się
do najemców i właścicieli lokali mieszkalnych w/w
nieruchomości
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 10 września 2004 r. pierwszego
przetargu ograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowej zabudowanej połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy ul.
Solickiej
w sprawie wniosku o ustalenie trybu i rozpoczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie ustalenia cen energii cieplnej na potrzeby
ogrzewania mieszkań
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej
w sprawie przestrzegania postanowień umów o
zabezpieczeniu finansowym naleŜnego ich wykonania
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczinego nieruchomości gruntowej połozonej w
Szczawnie Zdroju przy Alei Spacerowej
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczinego nieruchomości gruntowej połozonej w
Szczawnie Zdroju przy Alei Spacerowej
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208

62/04

9 września 2004

209

63/04

31 sierpnia 2004

210

64/04

15 września 2004

211

65/04

17 września 2004

212

66/04

29 września 2004

213

67/04

30 września 2004

214

68/04

6 października 2004

215

69/04

13 października 2004

216

70/04

13 października 2004

217

71/04

13 października 2004

218

72/04

13 października 2004

219

73/04

13 października 2004

220

74/04

13 października 2004

221

75/04

13 października 2004

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
Szczawnie Zdroju -obręb nr 1
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Miejskiej Szkoły
Podstawowej w Szczawnie Zdroju
w sprawie uzupełnienia symboli i haseł klasyfikacyjnychw "
Jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i
związków międzygminnych"
w sprawie powołania zaspołu oceniającego ryzyko zawodowe
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 18 października 2004 r. o godz. 10
publicznego przetargu ustnego ograniczonego do
mieszkańców budynku przy ul. Bocznej 5, na najem garaŜu,
połoŜonego w Szczawnie Zdroju przy ul. Bocznej 5
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2004 r.
w sprawie powolania Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji
Szczawna Zdroju
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej
połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy ul. Górnej
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej
połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy ul. Górnej
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej
połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy ul. Granicznej
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej
połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy ul. Obronców
Westerplatte
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowych
niezabudowanych połoŜonych w Szczawnie Zdroju Obręb nr 1
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowych
niezabudowanych połoŜonych w Szczawnie Zdroju Obręb nr 1
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowych
niezabudowanych połoŜonych w Szczawnie Zdroju Obręb nr 1
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222

76/04

223

77/04

224

78/04

225

79/04

226

80/04

227

81/04

228

82/04

229

83/04

230

84/04

231

81a/04

232

85/04

233

86/04

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
13 października 2004 nieograniczonego nieruchomości gruntowych
niezabudowanych połoŜonych w Szczawnie Zdroju Obręb nr 1
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
13 października 2004 nieograniczonego nieruchomości gruntowych
niezabudowanych połoŜonych w Szczawnie Zdroju Obręb nr 1
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
13 października 2004 nieograniczonego nieruchomości gruntowych
niezabudowanych połoŜonych w Szczawnie Zdroju Obręb nr 1
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
13 października 2004 nieograniczonego nieruchomości gruntowych
niezabudowanych połoŜonych w Szczawnie Zdroju Obręb nr 1
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
13 października 2004 nieograniczonego nieruchomości gruntowych
niezabudowanych połoŜonych w Szczawnie Zdroju Obręb nr 1
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
13 października 2004 nieograniczonego nieruchomości gruntowych
niezabudowanych połoŜonych w Szczawnie Zdroju Obręb nr 1
w sprawie przeznaczenia do sprzedazy w drodze przetargu,
21 października 2004 wolnego lokalu uŜytkowego, połoŜonego w Szczawnie Zdroju
przy ul. Jesionowej 2
w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu,
21 października 2004 wolnego lokalu uŜytkowego, połoŜonego w Szczawnie Zdroju
przy ul. Solickiej 14
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 3 grudnia 2004 r. pierwszych
28 października 2004 przetargów nieograniczonych na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowych niezabudowanych połoŜonych w Szczawnie Zdroju
przy Al. Spacerowej
w sprawie powołania składu Komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych polegających na
13 października 2004
odtworzeniu betonowego dna zakrytej części potoku
"Szczawnik"
w sprawie posiłków regeneracyjnych pracowników Urzędu
15 listopada 2004
Miejskiego w Szczawnie Zdroju
w sprawie ustalenia cen energii cieplnej na potrzeby
17 listopada 2004
ogrzewania mieszkań
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234

87/04

26 listopada 2004

235

88/04

1 grudnia 2004

236

89/04

8 grudnia 2004

237

90/04

8 grudnia 2004

238

91/04

8 grudnia 2004

239

92/04

8 grudnia 2004

240

93/04

8 grudnia 2004

241

94/04

14 grudnia 2004

242

95/04

15 grudnia 2004

243

96/04

15 grudnia 2004

w sprawie powołania Komisji Przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień na: 1)
obsługę gminy Szczawno Zdrój w zakresie sporzadzania
dokumentacji geodezyjnej 2) obsługe gminy Szczawno Zdrój w
zakresie szacowania nieruchomości. Komisja przetargowa
odpowiedzialna jest w szczególności za: - sporzadzanie
dokumentacji przetargowej, - przygotowanie wyjaśnień treści
specyfikacji, - ocenę spełnienia przez wykonawców warunków
udziału w postępowaniu, - badanie i ocenę ofert.
w sprawie sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej na rzecz uŜytkowników wieczystych
w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy na 2004 r.
w sprawie powołania składu Komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych polegających na
odbudowie koryta potoku "Szczawnik" przy ul. Równoległej w
Szczawnie Zdroju
w sprawie powołania Komisji ds. Rewitalizacji Szczawna
Zdroju
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 21 stycznia 2005 r. pierwszego
przetargu ustnego ograniczonych na sprzedaŜ lokalu
mieszkalnego Nr 1 połoŜonego w Szczawnie Zdroju przy ul.
Solickiej 9
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia
przeklasyfikowania, wybrakowania oraz inwentaryzacji sprzętu
znajdującego się w magazynie obrony cywilnej
w sprawie oddania prawa uŜytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 21 grudnia 2004 r. pierwszego
przetargu nieograniczonego na dzierŜawę terenu o pow. 273
m2 stanowiących część nieruchomości gruntowych
oznaczonych w operecie ewidencji gruntów jako działka nr
427,428/3, 424/3 połozonych w Szczawnie Zdroju przy ul.
Kolejowej
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 21 stycznia 2004 r. drugiego
przetargu nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowej połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy Al. Spacerowej
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244

97/04

22 grudnia 2004

245

98/04

22 grudnia 2004

246

99/04

22 grudnia 2004

247

100/04

22 grudnia 2004

248

101/04

22 grudnia 2004

249

102/04

27 grudnia 2004

250

103/04

28 grudnia 2004

251

104/04

29 grudnia 2004

252

105/04

29 grudnia 2004

253

106/04

31 grudnia 2004

254

1/05

5 stycznia 2005

255

2/05

5 stycznia 2005

256

3/05

12 stycznia 2005

w sprawie sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozn. jako działka
nr nr 112/4
w sprawie sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozn. jako działka
nr nr 112/5
w sprawie sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozn. jako działka
nr nr 112/7
w sprawie ustanowienia prawa uzytkowania nieruchomości
lokalowej połoŜonej przy ul. Sienkiewicza 13
w sprawie powołania składu Komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych polegających na
przebudowie ul. OkręŜnej w Szczawnie Zdroju
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej
rzeczowych składników mienia komunalnego oraz powołania
Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie okreslenia sposobu realizacji umowy Nr 214/RR/04
dotyczącej dofinansowaniaprojektu utworzenia Gminnrgo
Centrum Informacji
w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczacej
przeciwdzialania wprowadzenia do obrotu finansowego
wartości majatkowych pochodzacych z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu w
Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno Zdrój
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2004 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w
Szczawnie Zdroju
w sprawie układu wykonawczego budŜtu gminy oraz planu
finansowego zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej na rok 2005.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 8 lutego 2005 r. pierwszego
przetargu ustnego ograniczonych na sprzedaŜ lokalu
uŜytkowego połoŜonego w Szczawnie Zdroju przy ul.
Kolejowej 3
w sprawie powołania Komisji przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w 2005 r. dla zadań realizowanych przez Wydz.
Gospodarki Lokalowej
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257

4/05

12 stycznia 2005

258

5/05

12 stycznia 2005

259

6/05

20 stycznia 2005

260

7/05

24 stycznia 2005

261

8/05

26 stycznia 2005

262

9/05

26 stycznia 2005

263

9A/05

2 lutego 2005

264

10/05

8 lutego 2005

265

11/05

9 lutego 2005

266

12/05

9 lutego 2005

267

13/05

23 lutego 2005

268

14/05

28 lutego 2005

269

15/05

15 marca 2005

w sprawie powołania Komisji przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w 2005 r. dla zadań realizowanych przez Wydz.
Gospodarki Komunalnej
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości połoŜonej w
Szczawnie Zdroju przy ul. Kościuszki oznaczonej w opreacie
ewidencji gruntów jako działka nr 621/1 o powierzchni 1 m2
w sprawie organizacji obchodów XXv DNI Szczawna Zdroju w
2005 r.
w sprawie uzupełnienia składu Komisji przetargowej
Powołanej Zarządzeniem nr 87/2004 Burmistrza Szczawna
Zdroju z dnia 26.11.2004 r. dla zadania nr 2 tj. obsługi gminy
Szczawno Zdrój w zakresie szacowania nieruchomośći
w sprawie upowaŜnienia do dokonania przeniesień planowych
wydatków jednostkom organizacyjnym gminy
w sprawie opłaty za usługi związane z wykazem
niesegregowanych odpodów komunalnych z budynków
komunalnych oraz lokali uŜytkowych
w sprawie nieskorzystania przez Uzdrowiskową Gminę Gminę
Miejską Szczawno Zdrój z prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowej połoŜonej w Szczawnie Zdroju
w sprawie określenia liczby stypendiów i ich wysokości dla
uczniów szkół których organem prowadzącym jest Gmina
Szczawno Zdrój
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego lokalu mieszkalnego połoŜonego w
Szczawnie Zdroju przy ul. Solickiej
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego lokalu uŜytkowego połoŜonego w Szczawnie
Zdroju przy ul. Słowackiego 13
w sprawie sprzadaŜy w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej na rzecz uŜytkowników wieczystych
w sprawie Regulaminu Kontroli
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szczawnie
Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z
wykonania budŜetu gminy za rok 2004
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270

16/05

15 marca 2005

271

17/05

16 marca 2005

272

18/05

17 marca 2005

273

19/05

23 marca 2005

274

20/05

31 marca 2005

275

21/05

5 kwietnia 2005

276

22/05

5 kwietnia 2005

277

23/05

6 kwietnia 2005

278

24/05

13 kwietnia 2005

279

25/05

13 kwietnia 2005

280

26/05

13 kwietnia 2005

w sprawie uzupełnienia składu Komisji przetargowych
powołanych zarządzeniem nr 3/ 2005 i nr 4/2005 roku
Burmistrza Szczawna Zdroju z dnia 12.01.2005 r. dla zadań
realizowanych w 2005 r. pzez Wydział Gospodarki Lokalowej i
Wydział Gospodarki Komunalnej
w sprawie sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej na rzecz uŜytkowników wieczystych
w sprawie powołania zespołu roboczego mającego za zadanie
organizację zawodów kolarskich w 2005 roku w Szczawnie
Zdroju
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej
połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy - obręb nr 1
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2005 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w 2005 r. dla zadań inwestycyjnych realizowanych
przez Wydział Inicjatyw I Rozwoju
w sprawie wprowadzenia regulaminu świadczen socjalnyh
przeznaczonych z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej
połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy - obręb nr 2
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 12 maja 2005 r. pierwszego
przetargu ustnego nieograniczonych na sprzedaŜ budynku
uŜytkowego połoŜonego w Szczawnie Zdroju przy ul. Solickiej
8c
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
ograniczonego wolnego garaŜu połoŜonego w Szczawnie
Zdroju przy ul. Solickiej 14. Przetarg ogranicza się do
najemców i właściecieli lokali mieszkalnych w/w
nieruchomości
w sprawie przeznaczenia w sprzedaŜy w drodze przetargu
organiczonego, wolnego garazu, połoŜonego w Szczawnie
Zdroju przy ul . Kolejowej 15a. Przetarg ogranicza się do
najemców i właścicieli lokali mieszkalnych w/w nieruchomości
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281

27/05

20 kwietnia 2005

282

28/05

20 kwietnia 2005

283

29/05

20 kwietnia 2005

284

30/05

21 kwietnia 2005

285

31/05

27 kwietnia 2005

286

32/05

9 maja 2005

287

33/05

11 maja 2005

288

34/05

11 maja 2005

289

35/05

16 maja 2005

290

36/05

11 maja 2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 2 czerwca 2005 r. pierwszego
przetargu ustnego nieograniczonych na sprzedaŜ lokalu
mieszkalnego nr 1 połoŜonego w Szczawnie Zdroju przy ul.
Solickiej 9
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 2 czerwca 2005 r. pierwszego
przetargu ustnego nieograniczonych na sprzedaŜ lokali
uzytkowych wraz z nieruchomością gruntową zabudowaną
połoŜoną w Szczawnie Zdroju przy ul. Jesionowej 2
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości połozonej w Szczawnie
Zdroju przy ul. Jesionowej
w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
orgraniczinego, wolnego garazu, połoŜonego w Szczawnie
Zdroju przy ul . Sienkiewicza 18. Przetarg ograniczony jest do
mieszkańców w/w nieruchomości
w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaŜ
nieruchomości
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie Zdroju
w sprawie przeznaczenia w drodze przetargu
nieorganizacyjnego nieruchomości gruntowej połoŜonej w
Szczawnie Zdroju przy ul. Solickiej
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 17 czerwca 2005 r. pierwszego
przetargu ustnego nieograniczonych na sprzedaŜ lokalu
uzytkowego połoŜonego w Szczawnie Zdroju przy ul.
Słowackiego 13
w sprawie powołania Komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań
i trybu pracy
w sprawie powołania Komisji przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadznie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wyłonienie wykonawcy za obsługę bankową
budŜetu Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój i jej
jednostek organizacyjnych
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291

37/05

7 czerwca 2005

292

38/05

8 czerwca 2005

293

39/05

10 czerwca 2005

294

40/05

15 czerwca 2005

295

41/05

15 czerwca 2005

296

42/05

21 czerwca 2005

297

43/05

22 czerwca 2005

298

44/05

22 czerwca 2005

299

45/05

23 czerwca 2005

300

46/05

23 czerwca 2005

301

47/05

30 czerwca 2005

302

48/05

30 czerwca 2005

303

49/05

6 lipca 2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 8 czerwca 2005 r. pierwszego
przetargu nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomosci
gruntowej niezabudowanej połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy
ul. Obrońców Westerplatte oznaczonej jako działka nr 309/9 o
powierzhni 1088 m2
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia
Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie Zdroju
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2005 r.
w sprawie potrącania kosztów opłat pocztowych od zwrotó
nadpłat podatkowych i niepodatkowych
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 17 czerwca 2005 r. pierwszego
przetargu nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomosci
gruntowej niezabudowanej połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy
ul. Granicznej oznaczonej jako działka nr 309/10 o powierzhni
1383 m2
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygniecia konkursu ofert
na dzierŜawę z koncepcją funkcjonowania lokalu uzytkowego
dotychczasowej restauracji "wieniawskiego"
w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wykrywania i
alarmowania na terenie gminy Szczawna Zdroju
w sprawie uzupełnienia składu w Komisji przetargowej
powołanej zarządzeniem 21/2005 Burmistrza Miasta z dnia
5.04.2005 r. dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez
Wydział Inicjatyw i Rozwoju
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej połozonej w
Szczawnie Zdroju przy ul. Słowackiego
w sprawie powierzenia obowiązków Skarbnika Gminy
Szczawno Zdrój
w sprawie organizacji i funkcjonowania Systemu Wczesnego
Ostrzegania na terenie gminy Szczawno Zdrój
w sprawe dokonania zmian w budŜecie gminy na 2005 r.
w sprawie Komisji do spraw odbioru robót budowlanych pokryć
dachowych w budynkach przy ul. Sienkiewicz 23- umowa nr
10/2005 z 9.05.2005 r. , ul. Sienkiewicza 19 i ul. Równoległa
17 - umowa nr 13/2005 z 19.05.2005 r.
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304

50/05

6 lipca 2005

305

51/05

6 lipca 2005

306

52/05

6 lipca 2005

307

53/05

6 lipca 2005

308

54/05

6 lipca 2005

309

55/05

6 lipca 2005

310

56/05

12 lipca 2005

311

57/05

12 lipca 2005

312

58//05

12 lipca 2005

w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
ograniczonego wolego lokalu mieszkalnego połoŜonego w
Szczawnie Zdroju przy ul. Kosciszki 13/3. Przetarg ogranicza
się do najemcow i właścicieli lokali mieszkalnych w
nieruchomości przy ul. Kościuszki 13/3
w sprawie nie skorzystania przez Uzdrowiskowa Gminę
Szczawno Zdrój z prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowaych połozonych w Szczawnie Zdroju przy ul
Topolowej 6
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
wolnego pomieszczenia połozonego w Szczawnie Zdroju przy
ul . Sienkiewicza 17
w sprawie nie skorzystania przez Uzdrowiskowa Gminę
Szczawno Zdrój z prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowaych połozonych w Szczawnie Zdroju przy ul
Topolowej 6
w sprawie nie skorzystania przez Uzdrowiskowa Gminę
Szczawno Zdrój z prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowaych połozonych w Szczawnie Zdroju przy ul
Topolowej 6
w sprawie nie skorzystania przez Uzdrowiskowa Gminę
Szczawno Zdrój z prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowaych połozonych w Szczawnie Zdroju przy ul
Topolowej 6
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 29 lipca 2005 r. pierwszego
przetargu nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomosci
gruntowej niezabudowanej połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy
ul. Górnej oznaczonej jako działka nr 309/12 o powierzhni
1134 m2
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 15 lipca 2005 r. pierwszego
przetargu nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomosci
gruntowej niezabudowanej połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy
ul. Górnej oznaczonej jako działka nr 309/11 o powierzhni
1387 m2
w spawie powierzenia obowiązków Dyrektora Miejskiej Szkoły
Podstawowej w Szczawnie Zdroju Sylwii Kotarbie
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313

59/05

20 lipca 2005

314

60/05

20 lipca 2005

315

61/05

20 lipca 2005

316

62/05

25 lipca 2005

317

63/05

27 lipca 2005

318

64/05

27 lipca 2005

319

65/05

3 sierpnia 2005

320

66/05

8 sierpnia 2005

321

67/05

10 sierpnia 2005

322

68/05

16 sierpnia 2005

w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
ograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej
połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy ul. Kolejowej.
w sprawie przeznaczenia do oddania w uŜytkowanie wieczyste
w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
niezabudowanej połozonej w Szczawnie Zdroju przy ul.
Kasztanowej
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowych niezabudowanych połozonych w
Szczawnie Zdroju przy ul. Tadeusza Kościuszki
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert
na dzierŜawę z koncepcją funkcjonowania lokalu uŜytkowego
dotychczasowej restauracji "Wieniawski"
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowych niezabudowanych połozonych w
Szczawnie Zdroju - obręb nr 2
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 29 lipca 2005 r. pierwszego
przetargu nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomosci
gruntowej niezabudowanej połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy
ul. Górnej oznaczonej jako działka nr 309/12 o powierzhni
1134 m2
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 9 sierpnia 2005 r. pierwszego
przetargu nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomosci
gruntowej niezabudowanej połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy
ul. Solickiej oznaczonej jako działka nr 548 o powierzhni 5062
m2
w sprawie uzupełania składu Komisji przetargowej powołanej
zarządzeniem nr 4/05 Burmistrza Szczawna Zdroju z dnia
12.01.2005 r. dla zadań realizowanych w 2005 r. przez
Wydział Gospodarki Komunalnej
w sprawie nie skorzystania przez Uzdrowiskowa Gminę
Szczawno Zdrój z prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowych połozonych w Szczawnie Zdroju przy ul Topolowej
6
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu realizacji
budŜetu gminy Szczawno Zdrój za I półrocze 2005 r.
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323

69/05

17 sierpnia 2005

324

70/05

23 sierpnia 2005

325

71/05

24 sierpnia 2005

326

72/05

31 sierpnia 2005

327

73/05

2 września 2005

328

74/05

7 września 2005

329

75/05

7 września 2005

330

76/05

7 września 2005

331

77/05

7 września 2005

w sprawie powołania Komisji organizacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego i ustalenia terminu przeprowadzenia egzaminu
w sprawie ustalenia cen energii cieplnej na potrzeby
ogrzewania mieszkań
w sprawie nie skorzystania przez Uzdrowiskowa Gminę
Szczawno Zdrój z prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowych połozonych w Szczawnie Zdroju przy ul Topolowej
6
w sprawie powołania Komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robut budowlanych polegających na
odtworzeniu betonowego dna zakrytej części potoku
"Szczawnik"
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 8 września 2005 r. drugiego
przetargu nieograniczonego na sprzedaŜ lokalu uŜytkowego
połoŜonego w Szczawnie Zdroju przy ul. Jesionowej 2
w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierŜwę terenów pod
istniejącymi lub przeznaczonymi pod zabudowę obiektami
handlowymi, usługowymi, produkcyjnymi, garazami i innymi
obiektami
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 20 września 2005 r. pierwszego
przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaŜ lokalu
uŜytkowego- garaŜu połoŜonego w Szczawnie Zdroju przy ul.
Kolejowej 15a
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 15 września 2005 r. drugiego
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaŜ lokalu
uŜytkowego połoŜonego w Szczawnie Zdroju przy ul.
Słowackiego 13
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332

78/05

7 września 2005

333

79/05

14 września 2005

334

80/05

14 września 2005

335

81/05

14 września 2005

336

82/05

14 września 2005

337

83/05

16 września 2005

338

84/05

19 września 2005

339

85/05

21 września 2005

340

86/05

22 września 2005

341

87/05

21 września 2005

342

88/05

28 września 2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 9 września 2005 r. pierwszych
przetargów ograniczonych na sprzedaŜ nieruchomości
połoŜonych w Szczawnie Zdroju przy ul. Kolejowej
oznaczonych jako działki: 1) nr 355/5 o pow. 1024 m2 i nr
355/9 o pow. 1163 m2 w udziale 1/9, 2) nr 355/10 o pow. 1202
m2 i nr 355/9 o pow. 1163m2 w udziale wynoszącym 1/9, 3) nr
355/6 o pow. 1005 m2 i nr 355/9 o pow. 1163 m2 w udziale
wynoszącym 1/9, 4) nr 355/11 o pow. 1035 m2 i nr 355/9 o
pow. 1163 m2 w udziale wynoszacym 1/9.
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej
powołanej zarządzeniem nr 77/2005 Burmistrza Szczawna
Zdroju z dnia 7.09.2005 r.
w sprawie zmiany w składzie Komisji Obwodowej Wyborczej
nr 2
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia 14 września 2005 r. nieograniczonego
przetargu ofertowego na dzierzawę placu parkingowego przy
Al. Spacerowej w Szczawnie Zdroju na 3 lata
w sprawie okreslenia liczby stypendiów i ich wysokości, dla
uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Gmina
Szczawno Zdrój
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej
powołanej zarządzeniem nr 76/2005 Burmistrza Szczawna
Zdroju z dnia 7.09.2005 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 23 września 2005 r. drugiego
przetargu nieograniczonego na sprzedaŜ lnieruchomości
gruntowej połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy ul. Solickiej
oznaczonej jako działka nr 548 o pow. 5.062 m2
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej połozonej w
Szczawnie Zdroju przy ul. Granicznej
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w
Szczawnie Zdroju
w sprawie dokonania amian w budzecie na 2005 r.
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89/05

5 października 2005

344

90/05

5 października 2005

345

91/05

12 października 2005

346

92/05

12 października 2005

347

93/05

14 października 2005

348

94/05

20 października 2005

349

95/05

20 października 2005

350

96/05

28 października 2005

351

97/05

28 października 2005

352

98/05

28 października 2005

w sprawie powołania Komisji przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia na
zacągniecie w 2005 r. kredutu długoterminowego w wysokości
2.300.000 zł. na pokrycie deficytu budŜetowego
w sparwie powolania skaładu Komisji odpowiedzialnej za
pzreprowadzenie odbioru robót budowlanych polegających na
wykonaniu rowu przerzutowego pomiędzy rowem R-B a
potokiem B w Szczawnie Zdroju
w sprawie powołania skłdu Komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowalanych polegających
na remoncie chodników na ulicach: Bohaterów Warszawy lewa strona od Ofiar Katynia/ wyłącznie z Pl. Wolności, Ofiar
Katynia odcinek od Wojska Polskiego do Pl. Wolności po
stronie Kortów Tenisowych, Słowiańskiej prawa strona od ul.
Kolejowej, Klonowej od ul. Słowiańskiej do ul. Ofiar Katynia prawa strona Równoległej, lewa strona od ul. Kościuszki,
Zacisze, Saperów, 3 Maja - prawa strona od ul. Nizinnej do
Granicznej oraz odcinek pomiędzy ul. Nizinna i Kasztanową
/lewa strona/
w sprawie ustalenia zasad nieodpłatnego korzystania z usług
Gminnego Centrum Informacji :INFOCENTRUM" w Szczawnie
Zdroju
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 14 października 2005 r. pierwszego
przetargu nieograniczonego na sprzedaŜ lnieruchomości
gruntowej połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy ul. Słowackiego
oznaczonej jako działka nr 343/26 o pow. 35 m2
w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaz
nieruchomości
w sprawie nieodpłatnego nabycia od Polskiego Związku
Działkowców części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako
działka nr 591 obręb nr2
w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarki
majątkiem trwałym, inwentaryzacja majątku i zasad
odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim
w Szczawnie Zdroju.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji i Obiegu Dokumentów
(dowodow Księgowych) w Gminie Szczawno Zdrój
w sprawie uporządkowania i przekazania akt do archiwum
Zakładowego
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353

99/05

3 listopada 2005

354

100/05

8 listopada 2005

355

101/05

8 listopada 2005

356

102/05

8 listopada 2005

357

103/05

9 listopada 2005

358

104/05

9 listopada 2005

359

104A/05

15 listopada 2005

360

105/05

18 listopada 2005

361

106/05

23 listopada 2005

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu okreslającego zasady
korzystania z usług przewozowych świadczonych przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedziba
w Wałbrzychu w zakrsie przewozu osob i bagazu i obowiązki
Sólki wobec odbiorców usługi
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 10 listopada 2005 r. drugiego
przetargu nieograniczonego na sprzedaŜ lnieruchomości
gruntowej połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy ul. Kolejowej
oznaczonej jako działka nr 355/5 o pow. 1024 m2 1/9 udziału
w dziełce nr 355/9 o pow. 1163 m2
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 18 listopada 2005 r. drugich
przetargów nieograniczonych na sprzedaŜ lnieruchomości
gruntowych niezabudowanych połoŜonych w Szczawnie
Zdroju przy ul. Kolejowej oznaczonej jako działki 1/ nr 355/6 o
pow. 1005 m2 1/9 udziału w dziełce nr 355/9 o pow. 1163 m2,
2/ nr355/11 o pow. 1035 m2 i 1/9 udziału w działce nr 355/9 o
pow. 1163 m2
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 10 listopada 2005 r. drugiego
przetargu nieograniczonego na sprzedaŜ lnieruchomości
gruntowej niezabudowanej połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy
ul. Kolejowej oznaczonej jako działki nr 355/10 o pow. 10202
m2 1/9 udziału w dziełce nr 355/9 o pow. 1163 m2
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
Szczawnie Zdroju - obręb nr 2
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej połoŜonej w
Szczawnie Zdroju przy ul. Łączyńskiego
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szczawnie
Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu
projekt budŜetu gminy na 2006 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
nieograniczonego wolnego lokalu uŜytkowego, połoŜonego w
Szczawnie Zdroju przy ul. Wańkiewicza 37
w sprawie przeprowadzenia spisu z natury Majątku Urzędu
Miejskiego w Szczawnie Zdroju oraz powołania Komisji
inwentaryzacyjnej
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362

107/05

23 listopada 2005

363

108/05

23 listopada 2005

364

109/05

23 listopada 2005

365

110/05

23 listopada 2005

366

111/05

23 listopada 2005

367

112/05

28 listopada 2005

368

113/05

30 listopada 2005

369

114/05

30 listopada 2005

370

115/05

2 grudnia 2005

371

116/05

14 grudnia 2005

372

117/05

28 grudnia 2005

373

118/05

28 grudnia 2005

374

119/05

28 grudnia 2005

375

120/05

28 grudnia 2005

w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzeadaŜ
nieruchomości
w spraiwie nie skorzystania przez Uzdrowiskową Gminę
Miejską Szczawno Zdrój z prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowej połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy Al. Spacerowej
5a
w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzeadaŜ
nieruchomości
w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzeadaŜ
nieruchomości
w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzeadaŜ
nieruchomości
w sprawie powołania składu Komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych polegających na
remoncie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczawnie
Zdroju na terenie działki nr 121/3
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 2 grudnia 2005 r. pierwszego
przetargu ograniczonego na sprzedaŜ lokalu mieszkalnego nr
3 połoŜonego przy ul. Kosciuszki 13 w Szczawnie Zdroju
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2005 r. +
uzasadnienie do zarządzenia
w sprawie powołania Komisji celem przeprowadzenia
przekwalifikowania, wybrakowania oraz inwentaryzacji sprzętu
znajdującego się na wyposaŜeniu magazynu Obrony Cywilnej
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 15 grudnia 2005 r. pierwszego
przetargu nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowej oznaczonej jako działka nr 309/14 o pow. 3068 m2
połozonej przy ul. Granicznej w Szczawnie Zdroju
w sprawie nie skorzystania przez Uzdrowiskowa Gminę
Szczawno Zdrój z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy ul Adama Mickiewicza
w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
nieograniczonego wolnego lokalu mieszkalnego połoŜonego w
Szczawnie Zdroju przy ul. Solickiej 11/13
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
Szczawnie Zdroju - obręb nr 2
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2005 r.
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376

121/05

30 grudnia 2005

377

1/06

2 stycznia 2006

378

2/06

11 stycznia 2006

379

3/06

18 stycznia 2006

380

4/06

18 stycznia 2006

381

5/06

18 stycznia 2006

382

6/06

18 stycznia 2006

383

7/06

18 stycznia 2006

384

8/06

18 stycznia 2006

385

9/06

25 stycznia 2006

386

10/06

8 lutego 2006

w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2005 r.
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 27 stycznia 2006 r. o godzinie 10.00
publicznego przetargu ustnego nieograniczonego , na najem
lokalu uŜytkowego, połoŜonego w Szczawnie Zdroju przy ul.
Kościuszki 6
w sprawie układu wykonawczego budŜetu gminy oraz planu
finansowego zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej na rok 2006
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 20stycznia 2006 r. pierwszego
przetargu ograniczonego na sprzedaŜ lokalu uŜytkowegogaraŜu połozonego przy ul. Sienkiewicza 18d w Szczawnie
Zdroju
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 20stycznia 2006 r. pierwszego
przetargu nieograniczonego na dzierŜawę terenu o pow.
3.1257 ha stanowiacego grunt rolny połozony w Szczawnie
Zdroju- obrę nr 2 oznaczony w opreacie ewidencji gruntów
jako działka 540/15
w sprawie powołania Komisji przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie postepowań o udzielenie zamówień
publicznych w 2006 r. dla zadań realizowanych przez Wydział
Gospodarki Komunalnej
w sprawie powołania Komisji przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie postepowań o udzielenie zamówień
publicznych w 2006 r. dla zadań realizowanych przez Wydział
Gospodarki Lokalowej
w sprawie powołania Komisji przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie postepowań o udzielenie zamówień
publicznych w 2006 r. dla zadań realizowanych przez Wydział
Inicjatyw i Rozwoju
w sprawie upowaŜnienia do dokonywania przeniesień
planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy
w sprawie powołania zespołu roboczego mającego za zadanie
organizację zawodów kolarskich w 2006 roku w Szczawnie
Zdroju
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387

11/06

15 lutego 2006

388

12/06

23 lutego 2006

389

13/06

8 marca 2006

390

14/06

9 marca 2006

391

15/06

10 marca 2006

392

16/06

10 marca 2006

393

17/06

15 marca 2006

394

18/06

15 marca 2006

395

19/06

15 marca 2006

396

20/06

29 marca 2006

397

21/06

29 marca 2006

398

22/06

29 marca 2006

399

23/06

12 kwietnia 2006

400

24/06

26 kwietnia 2006

w sprawie uzupelnienia symboli i haseł klasyfikacyjnych w
"Jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i
związków miedzygminnych"
w sprawie odstapienia od dalszych przetargów na sprzedaŜ
nieruchomości
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2006 r.
w sprawie nie skorzystania przez Uzdrowiskowa Gminę
Szczawno Zdrój z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy ul Kolejowej
w sprawie organizacji obchodów XXVI Dni Szczawna Zdroju w
roku 2006
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2006 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szczawnie
Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z
wykonania budŜetu gminy za rok 2005 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 17 marca 2006 r. pierwszego
przetargu ograniczonego na sprzedaŜ lokalu uŜytkowegogaraŜu połozonego przy ul. Solickiej 14 w Szczawnie Zdroju
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 17 marca 2006 r. pierwszego
przetargu nieograniczonego na sprzedaŜ lokalu mieszkalnego
nr 13 połoŜonego przy ul. Solickie w Szczawnie Zdroju
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 10 kwietnia 2006 r. o godz. 10
publicznego przetargu ustnego na najem garaŜu połoŜonego
w Szczawnie Zdroju przy ul . Solickiej 14
w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
nieograniczonego wolnego lokalu uŜytkowego połoŜonego w
Szczawnie Zdroju przy ul. Kościuszki 6
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2006 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełanić
przedsiębiorcy ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścilieli
nieruchomości, oprózniania zbiorników bezodpadowych i
transportu nieczystości ciekłych.
w sprawie powołania komisji mającej za zadanie wyłonienie
wykonawcy zadania "Utrzymanie terenów komunalnych w
Szczawnie Zdroju"
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401

25/06

10 maja 2006

402

26/06

10 maja 2006

403

27/06

10 maja 2006

404

28/06

25 maja 2006

405

29/06

2 czerwca 2006

406

30/06

7 czerwca 2006

407

31/06

7 czerwca 2006

408

32/06

7 czerwca 2006

409

33/06

7 czerwca 2006

410

34/06

7 czerwca 2006

411

34a/06

28 czerwca 2006

w sprawie powołania składu komisji odpowiedzialnej za
prowadzenie odbioru robót budowlnanych polegających na
odbudowie przepustu dławiącego poniŜej rowu przerzutowego
w Szczawnie Zdroju
w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyŜuru
Burmistrza Szczawna Zdroju
w sprawie ustalenia regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Szczawnie Zdroju na czas wojny
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 25 maja 2006 r. pierwszych
przetargów nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowych połozonych przy ul. Kolejowej w Szczawnie Zdroju
oznaczonych jako działki nr 355/7 i nr 355/8
w sprawie powołania Komisji przetargowej odpowiedzialnej za
postepowania o udzielenie zamówienia na zaciągnięcie
kredytu bankowego ndla przedsięwzięcia polegającego na
wykonaniu termomodernizacji budynku Miejskiej Szkoły
Podstawoej w Szczawnie Zdroju
w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 8 czerwca 2006 r. pierwszego
przetargu nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowej połoŜonej przy ul. Kolejowej w Szczawnie Zdroju
jako działka nr 355/14
w sprawie powołania składu Komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych polegających na
remoncie chodników na ulicach Wita Stwosza - lewa strona od
ul. Kolejowej, Lipowej - lewa strona od Bohaterów Warszawy
do ul. Mickiewicza
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej połoŜonej w
Szczawnie Zdroju przy ul. Kolejowej
w sprawie zmiany Załącznika do Zarządzenia nr 40/04
Burmistrza Szczawna Zdroju z dnia 14 czerwca 2004 r.
dotyczącego powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej oraz nadania jej regulaminu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
nieograniczonego wolnego lokalu mieszkalnego, połoŜonego
w Szczawnie Zdroju przy ul. Kolejowej 30/3
w sprawie dokonania w budŜecie gminy na 2006 r.
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w sprawie powołania składu komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych polegająca na
wykonaniu oświetlenia części terenu Wzgórza Gedymina i
Słonecznej Polany, na działce o nr ewid. 678/2 obr.1 w
Szczawnie Zdroju

412

35/06

14 czerwca 2006

413

36/06

5 lipca 2006

w sprawie nie wykorzystania przez Uzdrowiskową Gminę
Miejską Szczawno Zdrój z prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowej połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy Al. Spacerowej

414

37/06

12 lipca 2006

w sprawie nie skorzystania przez Uzdrowiskową Gminę
Miejską Szczawno Zdrój z prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowej połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy Al. Spacerowej

415

38/06

14 lipca 2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 20 lipca 2006 r. drugich przetargów
nieograniczonych na sprzedaŜ nieruchomości gruntowych
połoŜonych przy ul. Kolejowej w Szczawnie Zdroju
oznaczonych jako działki nr 355/7 , nr 355/12 i nr 355/13

416

39/06

20 lipca 2006

w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaŜ
nieruchomości

417

40/06

31 lipca 2006

w sprawie uzupełnienia składu Komisji przetargowych
powołanych zarządzeniami nr 6/2006 i 7/2006 Burmistrza
Szczawna Zdroju z dnia 18 stycznia 2006 r.

418

41/06

2 sierpnia 2006

w sprawie powołania składu Komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych polegających na
budowie wodociągu wraz ze stacją redukcyjną przy ul. Ułanów
Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju
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419

42/06

2 sierpnia 2006

w sprawie powołania składu Komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych polegających na
remoncie schodów pomiędzy ul. Obrońców Westerplatte i
Graniczną , utwardzeniu kostką betonową podwórka przy ul.
Kościuszki 17 a, wykonaniu chodnika na ul. Wczasowej,
wykonaniu utwardzenia wjazdu łącznika pomiędzy ul. Bukową
i Lipową, wybrukowanie przerw pomiędzy ogrodzeniami i
chodnikiem na ul. Lipowej w Szczawnie Zdroju

420

43/06

2 sierpnia 2006

w sprawie powołania składu Komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych, polegających na
remoncie chodników ulic: Górnej, Obrońców Westerplatte w
Szczawnie Zdroju

421

44/06

2 sierpnia 2006

w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaŜ
nieruchomości

422

45/06

10 sierpnia 2006

w sprawie powołania Komisji do ustalania szkód i szacowania
strat powstałych wskutek klęski Ŝywiołowej powodzi w dniach
7-9 sierpnia 2006 r.

423

46/06

16 sierpnia 2006

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu realizacji
budŜetu gminy Szczawno Zdrój za I półrocze 2006 r.

424

47/06

29 sierpnia 2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 30 sierpnia 2006 r. pierwszego
przetargu nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowej połoŜonej przy ul. Kolejowej w Szczawnie Zdroju
oznaczonej jako działka nr 72/1

425

48/06

31 sierpnia 2006

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

426

49/06

31 sierpnia 2006

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
Szczawnie Zdroju- obręb nr 2
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427

428

429

50/06

51/06

52/06

31 sierpnia 2006

w sprawie nie skorzystania przez Uzdrowiskową Gminę
Miejską Szczawno Zdrój z prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowej połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy ul. Pocztowej

31 sierpnia 2006

w sprawie powołania składu Komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych polegających na
wymieanie wewnętrznej linii zanikającej i wymianie oświetlenia
administracyjnego z zastosowaniem obniŜonego napięcia
24V/50Hz w budynkach przy ul. Chopina 17, Łączyńskiego 60,
Sienkiewicza 40

6 września 2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 7 września 2006 r. pierwszego
przetargu nieograniczonego na sprzedaŜ lokalu mieszkalnego
nr 3 połoŜonego przy ul. Kolejowej 30 w Szczawnie Zdroju

430

53/06

6 września 2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 8 września 2006 r. pierwszego
przetargu nieograniczonego na sprzedaŜ likalu uŜytkowego
połoŜonego przy ul. Kościuszki 6 w Szczawnie zdroju

431

54/06

18 września 2006

w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowych
powołanych zarządzeniami nr 6/2006 i 7/2006 Burmistrza
Szczawna Zdroju z dnia 18.01.2006 r.

432

55/06

18 września 2006

w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy 2006 r

433

56/06

27 września 2006

w sprawie powołania składu Komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych polegających na
przebudowie ulic Henryka Sienkiewicza i Juliusza Słowackiego
oraz drogi o nr ewid. 301

434

57/06

27 września 2006

w sprawie dokonania zmian w busŜecie gminy na 2006 r.

435

58/06

4 października 2006

w sprawie powołania składu Komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych polegających na
budowie chodnika w Szczawnie Zdroju na ul. Równoległej
prawa strona od ul. Kościuszki
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59/06

w sprawie powołania składu komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych polegających na
wykonaniu dodatkowego oświetlenia toru rowerów górskich w
rejonie Słonecznej Polany polegającego na montaŜu 11 sztuk
oparów na słupach oświetleniowych od PO 1 do PO 10 wraz z
11 października 2006
kablami i zabezpieczeniem 10 A. Na podstawie art. 30 ust.2
pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 159 z późn.zm.)
powołuje komisję do przeprowadzenia odbioru robót
budowlanych

437

60/06

W sprawie powołania składu Komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych polegających na
remoncie chodników w Szczawnie Zdroju na ulicach 3-go
11 października 2006
Maja lewa strona od ul. Kasztanowej do ul. Kopernika , Ofiar
Katynia +Plac Wolności- prawa strona od ul. Ofiar Katynia 6
do ul. Ratuszowej, lewa strona od ul. Kolejowej

438

61/06

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
11 października 2006 ograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej
połoŜonej w Szczawnie Zdroju- obręb nr 1

439

62/06

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
11 października 2006 nieograniczonego nieruchomości gruntowej połoŜonej w
Szczawnie Zdroju przy ul. Kolejowej

63/06

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 26 października 2006 r. drugiego
25 października 2006
przetargu nieograniczonego na sprzedaŜ likalu uŜytkowego
połoŜonego przy ul. Sienkiewicza 37 w Szczawnie Zdroju

64/06

w sprawie powołania komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 26 października 2006 r. drugiego
przetargu nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości
25 października 2006 gruntowej niezabudowanej połoŜonej przy ul. Kolejowej w
Szczawnie zdroju oznaczonej jako działka nr 355/7 o pow.
1005 m2 i udział wynoszący 1/9 części działki nr 355/9 o pow.
1163 m2

436

440

441
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442

65/06

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
25 października 2006 nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
Szczawnie zdroju -obręb nr 2

443

66/06

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
25 października 2006 nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
Szczawnie zdroju -obręb nr 2

444

67/06

31 października 2006

w sprawie Zakłądowego Planu Kont Gminy Szczawno Zdrój,
Urzędu Miejskiego oraz funduszy celowych

445

68/06

15 listopada 2006

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego i ustalenie terminu przeprowadzenia egzaminu

15 listopada 2006

w sprawie powołania składu Komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych polegających na
remoncie drogi technicznej na terenie działek 192/1, 191/1,
189 obręb 1 przy ul. Mickiewicza w Szczawnie Zdroju

446

69/06

447

70/06

15 listopada 2006

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szczawnie
Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu
projektu budŜetu gminy na rok 2007 wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego

448

71/06

28 listopada 2006

w sprawie powołania Komisji celem przeprowadzenia
przeklasyfikow.wybrakowania oraz inwentaryzacji sprzętu
znajdującego się na wyposaŜeniu magazynu obrony cywilnej

449

72/06

1 grudnia 2006

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
wolnego pomieszczenia w Szczawnie Zdroju przy ul. Ofiar
Katynia 6/1a

1 grudnia 2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 4 grudnia 2006 r. drugiego przetargu
nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości gruntowej
połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy ul. Ułanów Nadwiślańskich
oznaczonych jako działki nr 18, 19 i 41/1 o pow. 3,8575 ha

450

73/06
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451

74/06

1 grudnia 2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
nieograniczonego - wolnego lokalu uŜytkowego połoŜonego w
Szczawnie Zdroju przy ul. Sienkiewicza 15

452

75/06

6 grudnia 2006

w sprawie szkładu komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych polegających na
budowie kablowego oświetlenia drogowego na części ul.
Bocznej oraz przejścia dla pieszych, pomiędzy ul. B. Prusai
RóŜaną w Szczawnie Zdroju (Dz.U. Nr 331/1, 331/2, 392, 395,
396, 411, obr. 2 Szczawno Zdrój). Na podstawie art. 30 ust.2
pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm..)
powołuje komisję do przeprowadzania odbioru robót
budowlanych

453

76/06

6 grudnia 2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
nieograniczonego likalu uŜytkowego połoŜonego w Szczawnie
Zdroju przy ul. Sienkiewicza 40

454

77/06

6 grudnia 2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
ograniczonego do mieszkańców ul. Mickiewicza, wolnego
garaŜu, połoŜonego w Szczawnie Zdroju przy ul. Mickiewicza
12

455

78/06

13 grudnia 2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
nieograniczonego wolnego garaŜu, połoŜonego w Szczawnie
Zdroju przy ul. Słowackiego 19

456

79/06

20 grudnia 2006

w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2006 r.

457

79a/06

20 grudnia 2006

w sprawie powołania składu komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych
termomodernizacji budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej w
Szczawnie Zdroju przy ul. Sienkiewicza 32

458

80/06

29 grudnia 2006

w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2006 rok
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459

1/2007

5 stycznia 2007

460

2/2007

5 stycznia 2007

461

3/2007

5 stycznia 2007

462

4/2007

5 stycznia 2007

463

5/2007

5 stycznia 2007

464

6/2007

5 stycznia 2007

465

7/2007

9 stycznia 2007

466

8/2007

9 stycznia 2007

467

9/2007

9 stycznia 2007

w sprawie powołania Komisji Preztargowej do
przeprowadzenia w dniu 9 stycznia 2007 r. pierwszego
przetargu ograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowej połoŜonej w Szczawnie Zdroju obręb nr 1
oznaczonej jako działka nr 209 o pow. 117 m2
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 10 stycznia 2007 r. drugiego
przetargu nieograniczonego na sprzedaŜ lokalu uŜytkowego
połoŜonego w Szczawnie Zdroju przy ul. Kościuszki 6
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 9 stycznia 2007 r. pierwszego
przetargu nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowej połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy ul. Kolejowej
oznaczonej jako działka o pow. 72/02 o pow. 1,2023 ha
w sprawie powołania składu Komisji do przeprowadzenia, z
ramienia organu załoŜycielskiego,protokolarnego przekazania
majątku z jednostki budŜetowej Biblioteki Miejskiej im. T.
Boy'a śeleńskiego w Szczawnie Zdroju dla instytucji kulturyMiejska Biblioteka im. T. Boy'a śeleńskiego w Szczawnie
Zdroju
w sprawie powołania składu Komisji do przeprowadzenia , z
ramienia organu załoŜycielskiego, protokolarnego przekazania
majątku z jednostki budŜetowej -Teatr Zdrojowy im. Henryka
Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju dla instytucji kultury- Teatr
Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju
w sprawie nie skorzystania przez Uzdrowiskową Gminę
Miejską Szczawno Zdrój z prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowej połoŜonej przy ul. B. Prusa
w sprawie powołania Komisji Przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień
poublicznych w 2007 r. dla zadań realizowanych przez Wydział
Inicjatyw i Rozwoju
w sprawie powołania Komisji Przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w 2007r. dla zadań realizaowanych przez Wydział
Gospodarki Komunalnej
w sprawie powołania Komisji Przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie postępowań o udzielebnie zamówień
publicznych w 2007 r. dla zadań realizowanych przez Wydział
Gospodarki Lokalowej
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468

10/2007

9 stycznia 2007

469

11/2007

9 stycznia 2007

470

12/2007

17 stycznia 2007

471

13/2007

17 stycznia 2007

472

14/2007

18 stycznia 2007

473

15/2007

22 stycznia 2007

474

16/2007

24 stycznia 2007

475

17/2007

31 stycznia 2007

476

18/2007

1 lutego 2007

477

19/2007

12 lutego 2007

478

20/2007

14 lutego 2007

479

21/2007

14 lutego 2007

480

22/2007

14 lutego 2007

481

23/2007

14 lutego 2007

w sprawie powołania Dyrektora Instytucji i Kultury - Teatru
Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju
w sprawie powołania Dyrektora Instytucji i Kultury- Miejskiej
Biblioteki Publicznej im Tadeucza Boy'a śeleńskiego
w sprawie układu wykonawczego budŜetu gminy oraz planu
finansowego zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej na rok 2007
w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
nieograniczonego wolnego garaŜu połoŜonego w Szczawnie
Zdroju przy ul. Granicznej 4
w sprawie utworzenia i zasad funkcjonowania Miejskiego
Zespołu Reagowania w Szczawnie Zdroju
w sprawie powołania komisji do ustalania szkód i szacowania
strat powstałych wskutek silnych wiatrów w dniach 18-19
stycznia 2007 r.
w sprawie nie wykorzystania przez Uzdrowiskową Gminę
Miejską Szczawno Zdrój z prawa pierwokupu nieruchomośći
gruntowej połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy ul. Bolesława
Prusa
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
ograniczonego nieruchomści gruntowej zabudowanej
połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy ul. Adama Mickiewicza
w sprawie powołania Zespolu oceniającego oferty na
realizację zadań publicznych na 2007 r.
w sprawie organizacji obchodów XXVII Dni Szczawna Zdroju
w sprawie określenia liczby stypendiów i ich wysokości dla
uczniów szkół których organem prowadzoącym jest Gmina
Szczawno Zdrój
w sprawie powołania Zespołu roboczego mającego za zadanie
organizacją zawodów kolarskich w 2007 roku w Szczawnie
Zdroju
w sprawie powolania komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 2 marca 2007 r. pierwszego
przetargu neograniczonego na sprzedaŜ lokalu uŜytkowego
połoŜonego w Sczawnie Zdroju przy ulicy Sienkiewicza 6
w sprawie powolania komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 2 marca 2007 r. pierwszego
przetargu neograniczonego na sprzedaŜ lokalu uŜytkowego
połoŜonego w Sczawnie Zdroju przy ulicy Sienkiewicza 40
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482

24/2007

15 lutego 2007

483

25/2007

20 lutego 2007

484

26/2007

14 marca 2007

485

27/2007

16 marca 2007

486

28/2007

16 marca 2007

487

29/2007

28 marca 2007

488

30/2007

28 marca 2007

489

31/2007

28 marca 2007

490

31a/2007

28 macra 2007

491

32/2007

5 kwietnia 2007

492

33/2007

10 kwietnia 2007

493

34/2007

10 kwietnia 2007

w sprawie nie skorzystania przez Uzdrowiskową Gminę
Miejską Szczawno Zdrój z prawa pierwokupu nieruchomości
połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy ulicy Kościuszki
w sprawie powolania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 14 maja 2007 r. o godzinie 10:00
publicznego przetargu ustnego na najm garaŜu połoŜonego w
Szczawnie Zdroju przy ulicy Mickiewicza 12
w sprawie przedstawienia Radzie miejskiej w Szczawnie
Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z
wykonania budŜetu Gminy za rok 2006
w sprawie wprowadzenia pieczęci urzędowych oraz zasad ich
stosowania i uŜytkowania
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
Szczawnie Zdroju Nr 2
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
szcawnie Zdroju przy ul. Solickiej
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
niezabudowanej połoŜonej w Sczawnie Zdroju - obręb nr 2
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieogranicznonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej
połoŜonej w szcawnie Zdroju - obręb nr 1
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2007 rok
w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze pzretargu
ogranicznonego do mieszkańców nieruchomości wolnego
garazu, połoŜonego w Szcawnie Zdroju przy ul. Słowackiego
19.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 8 maja 2007r. pierwszego przetargu
nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości gruntowej
zabudowanej garaŜem, połoŜonej w szczawnie Zdroju przy ul.
granicznej dz. nr 338/7
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 10 maja 2007r. drugiego przetargu
nieograniczonego na sprzedaŜ lokalu uŜytkowego połoŜonego
w Szczawnie Zdroju przy ul. Sienkiewicza 40
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494

35/2007

10 kwietnia 2007

495

36/2007

10 kwietnia 2007

496

37/2007

11 kwietnia 2007

497

38/2007

11 kwietnia 2007

498

39/2007

16 kwietnia 2007

499

40/2007

18 kwietnia 2007

500

41/2007

26 kwietnia 2007

501

42/2007

26 kwietnia 2007

502

43/2007

8 maja 2007

503

44/2007

8 maja 2007

504

45/2007

15 maja 2007

505

46/2007

16 maja 2007

506

47/2007

16 maja 2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 11 maja 2007r. drugiego przetargu
nieogranicznoego na sprzedaŜ lokalu połoŜonego w
Szczawnie Zdroju przy ul. Sienkiewicza 15
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 15 maja 2007r. pierwszego przetargu
nieograniczonego na sprzedaŜ lokalu uzytkowego połoŜonego
w Szczawnie Zdroju przy ul. Solickiej 14
w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierŜawnego za
nieruchomości rolne
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej połoŜonej w
Szczawnie Zdroju - obręb nr 1
w sprawie nie skorzystania przez Uzdrowiskową Gminę
Miejską Szczawno Zdrój z prawa pierwokupu nieruchomości
połoŜonych w Szczawnie Zdroju przy ul. Kościuszki
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
ograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej
połoŜonej w Szczawnie Zdroju - obręb nr 2
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Szczawnie Zdroju
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Szczawnie Zdroju
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
ograniczonego nieruchomości gruntowje niezabudowanej
połoŜonej w Szczawnie Zdroju - obręb nr 1
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej połoŜonej w
Szczawnie Zdroju przy ul. Kościuszki 18b, 18c
w sparwei powołania Komisji Pzretargowej do
przeprowadzeniu w dniu 15 maja 2007r. pierwszego przetargu
nieorganiczonego na sprzedaz lokalu uzytkwego, połoŜonego
w Szczawnie Zdroju przy ul.Solickiej 14
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
ograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej
połozonej w Szczawnie Zdroju - obręb nr 2
w sprawie przezacznia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
Szczawnie Zdroju - obręb nr 2
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507

48/2007

23 maja 2007

508

49/2007

23 maja 2007

509

50/2007

23 maja 2007

510

51/2007

23 maja 2007

511

52/2007

23 maja 2007

512

53/2007

25 maja 2007

513

54/2007

6 czerwca 2007

514

55/2007

12 czerwca 2007

515

56/2007

13 czerwca 2007

516

57/2007

13 czerwca 2007

517

58/2007

20 czerwca 2007

518

59/2007

20 czerwca 2007

519

60/2007

27 czerwca 2007

520

61/2007

4 lipca 2007

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
Szczawnie Zdroju - obręb nr 2
w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaŜ
nieruchomości
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
Szczawnie Zdroju - obręb nr 2
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia
Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Szczawnie Zdroju
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia
Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Szczawnie Zdroju
w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia nr 40/04
Burmistrza Szczawna Zdroju z dnia 14 czerwca 2004 roku
dotyczacego powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej oraz nadania jej regulaminu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowje
nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
Szczawnie Zdroju przy ul. Adama Mickiewicza
w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze
bezprzetargowej wolnego pomieszczenia nr 4, połoŜonego w
Szczawnie Zdroju przy ul. Kolejowej 15
w sprawie nie skorzystania przez Uzdrowiskową Gminę
MIejską Szczawno Zdrój z prawa pierwokupu nieruchomości
połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy ul. Kolejowej 24C
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej połoŜonej w
Szczawnie Zdroju przy ul. Bolesława Prusa
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 10 lipca 2007r. grugiego przetargu
nieogranicznoego na sprzedaŜ lokalu uzytkowego, połoŜonego
w Szczawnie Zdroju przy ul. Solickiej 14
w sprawie upowaŜnienia do dokoniaina przeniesień
planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy
w sprawie dokonnia zmian w budzecia gminy na 2007 rok
w sprawie powołania komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowalnych polegających na
budowie odcinka kanalizacji sanitarnej od kolektora
"Konradów" ks 1000 do budynków przy ul. J. Łączyńskiego 36
i 36a w Szczawnie Zdroju.
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521

62/2007

9 lipca 2007

522

63/2007

25 lipca 2007

523

64/2007

27 lipca 2007

524

65/2007

8 sierpnia 2007

525

66/2007

8 sierpnia 2007

526

67/2007

9 sieprnia 2007

527

68/2007

14 sierpnia 2007

528

69/2007

14 sierpnia 2007

529

70/2007

29 sierpnia 2007

530

71/2007

5 września 2007

531

72/2007

5 września 2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 12 lipca 2007 roku pierwszego
przetargu ograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowej połoŜonej w Szczawnie Zdroju - obręb nr 2,
oznaczonej jako działka nr 284/2
w sparawie odstapienia od dalszych przetargów na sprzedaz
nieruchomości
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 31 lipca 2007r. pierwszego przetargu
ograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości gruntowej
połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy ul. Słowackiego,
oznaczonej jako działka 353/21
w sprawie przedstawienia informacji o pzebiegu realizacji
budzetu gminy Szczawno Zdrój za I półrocze 2007r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowazenia
w dniu 20 sierpnia 2007 r. pierwszego pisemnego przetargu
nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości gruntowej
niezabudowanej połoŜonej w Szczawnie Zdroju - obręn nr 1,
oznaczonej jako działki nr 769/3 i 769/11
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego i ustalenia terminu przeprowadzenia egzaminu.
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Pzredszkola
MIejskiego w Szczawnie Zdroju
w spraiwe powierzenia obowiązków Dyrektora Publicznego
Gimnazjum w Szczawnie Zdroju
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 18 wrzesnia 2007r. o godzinie 10.00
publicznego przetargu ustnego, na najem garaŜu, połoŜonego
w Szczawnie Zdroju przy ul. Grniacznej 4.
w sparwie nie skorzystania przez Uzdrowiskową gminę
MIejska w Szczawnie Zdroju z prawa pierwokupu
nieruchomości połoŜonych w Szczawnie Zdroju przy ul.
Topolowej 6
w sparwie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowejj niezbudowanej połóŜonej w
Szczawnie Zdroju - obręb nr 2
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532

73/2007

7 września 2007

533

74/2007

21 wrzesnia 2007

534

75/2007

28 wrzesnia 2007

535

75a/2007

258 września 2007

536

76/2007

1 października 2007

537

77/07

1 października 2007

538

78/07

12 października 2007

539

79/07

16 października 2007

540

80/07

17 października 2007

541

81/07

31 października 2007

542

82/07

31 października 2007

543

83/07

14 listopada 2007

w sparwie powołania Komisji Przetargowje do przeprwadzenia
w dniu 10 września 2007r. pierwszego przetargu
nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości gruntowje
zabudowanej połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy ul.
Kościuszki 18b, 18c, oznaczonej jako działka nr 594
w sparwie komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu
pracy.
w sprawie powołania składów Obwodowcyh Komisji
Wyborczych do przeprowadznie wyborów do Sejmu
rzeczypospolitej Polskiej j do Senatu Rzeczypospolitej polskiej
zarządzonych na dzień 21 października 2007r.
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy w 2007r.
w sprawie uzupałenienia składu komisji przetargowej
powołaniej zarzadzeniam nr 7/07 Burmistrza Szczawna Zdroju
z dnia 09.01.2007r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień
publicznych
w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3
powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu
rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dziń 21 października 2007r.
w sparwie ustalenia form i zasad podnoszenia kwalifikacji,
dokonywania nauki oraz organizacji szkoleń pracownikom
Urzędu Miejskiego w Szczczawnie Zdroju
w sprawie powołania komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót ogrodniczych wykonanych w
ramach Rewaloryzacji Parku Szwedzkiego w Szczawnie
Zdroju
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej
połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy ul. Juliusza Słowackiego
19
w sprawie powołania składu komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odnioru robót polegających na wykonaniu
remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizoawnej
na terenie działek nr 164 obr. 1 i 14 obr.2.
w sprawie przedstawienia Radzie MIejskiej w Szczawnie
zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkiwej we Wrocławiu
projektu budŜetu gminy na rok 2008 wraz z informacja o stanie
mienia komunalnego.

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Szczawna-Zdroju za lata 2002 do 2013

544

84/07

21 listopada 2007

545

85/07

21 listopada 2007

546

86/07

5 grudnia 2007

547

87/07

12 grudnia 2007

548

88/07

17 grudnia 2007

549

89/07

19 grudnia 2007

550

90/07

19 grudnia 2007

551

91/07

19 grudnia 2007

552

92/07

19 grudnia 2007

553

93/07

19 grudnia 2007

554

94/07

19 grudnia 2007

555

95/07

19 grudnia 2007

556

96/07

27 grudnia 2007

557

1/08

2 stycznia 2008

558

2/08

2 stycznia 2008

559

3/08

17 stycznia 2008

w sprawie określenia sprzedaŜy lakolai mieszkalnych na zrecz
najemców
w sprawie okreslenia zasad sprzedazy lokali i budynków
uŜytkowych na rzecz najemców lub dzierŜawców
w sprawie opłaty za usługi związane z wywozem nie
segregowanych odpadów komunalnych z budynków
komunalnych oraz lokali uŜytkowych
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2007r.
w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia
przeklasyfikowania, wybrakowania oraz inwentaryzacji sprzetu
w magazynie OC
w sprawie ustalenia cen energii cieplnej na potrzeby
ogrzewania mieszkań
w sprawie ustalenia cen energii cieplnej na potrzeby
ogrzewania mieszkań
w sprawie ustalenia cen energii cieplnej na potrzeby
ogrzewania mieszkań
w sprawie ustalenia procedury archiwizowania dokumentów
związanych z uzyskaniem dofinansowania i realizacją
projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej i innych śrdków pozabudŜetowych.
w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej powołanej
zarzadzeniam nr 8/07 Burmistrza Szczawna Zdroju z dnia
09.01.2007r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
nieograniczonego wolnego lakalu mieszkalnego nr 5,
połoŜonego w Szczawnie Zdroju przy ul. Solickiej 10
w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze
bezprzetargowej wolnego lokalu mieszkalnego nr 2,
połoŜonego w Szczawnie Zdroju przy ul. Słowackiego 9a.
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2007r.
w sprawie pwołania Zespołu oceniającego oferty na realizację
zadań publicznych na 2008 rok
w sprawie określenia liczby stypendiów i ich wysokości, dla
uczniów szkół, których prowadzącym jest Gmina Szczawno
Zdrój
w sprawie układu wykonawczego budŜetu gminy oraz planu
finasowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na rok 2008

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Szczawna-Zdroju za lata 2002 do 2013

560

4/08

22 stycznia 2008

561

5/08

22 stycznia 2008

562

6/08

23 stycznia 2008

563

7/08

29 stycznia 2008

564

8/08

29 stycznia 2008

565

9/08

29 stycznia 2008

566

10/08

30stcyznia 2008

567

11/08

30 stycznia 2008

568

12/08

12 lutego 2008

569

13/08

27 lutego 2008

570

14/08

12 marca 2008

w sprawie organizacji obchodów XXVIII DNI SZCZAWNA
ZDROJU w roku 2008
w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii
w sprawie powołania RADY SPORTU SZCZAWNA ZDROJU,
ustalenia zasad powoływania członków oraz regulaminu jej
działania
w sprawie powołania komisji przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie postepowań o udzielenie zamówień
publicznych dla zadań realizowanych w 2008 roku przez
Wydział Gospodarki Komunalnej
w sprawie powołania komisji przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie postepowań o udzielenie zamówień
publicznych dla zadań realizowanych w 2008 roku przez
Wydział Inicjatyw i Rozwoju
w sprawie powołania komisji przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień
publicznych dla zadań realizowanych w 2008 roku przez
wydział Gospodarki Lokalowej
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 31 stycznie 2008 r. drugiego
przetargu niograniconego na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowej niezabudowanej połozonej w Szczawnie Zdroju przy
ul. Bolesława Prusa, oznaczonej jako działka nr 479
w sprawie powołania składu komisji odpowiedizlanej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych wykonanych w
ramach zadań "Rewaloryzacja Parku Szwedzkiego w
Szczawnie Zdroju, polegająca na wykonywaniu alejek,
oświetlenia parkowego oraz elementów małaj architektury"
w sprawie zmiany załącznika nr 3 do Instrukcji Obiegu i
Kontroli Dokumentów /dowodów księgowych/ w Gminie
Szczawno Zdrój.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 7 marca 2008r. pierwszego przetargu
nieograniczonego na sprzedaz lakalu mieszkalnego nr 5,
połoŜonego w Szczawnie Zdroju przy ul. Solickiej 10
w sprawie przeznaczenie do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego
uŜytkownika wieczystego

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Szczawna-Zdroju za lata 2002 do 2013

571

15/08

17 marca 2008

572

16/08

18 marca 2008

573

17/08

20 marca 2008

574

18/08

31 marca 2008

575

19/08

2 kwietnia 2008

576

20/08

16 kwietnia 2008

577

21/08

30 kwietnia 2008

578

22/08

30 kwietnia 2008

579

23/08

8 maja 2008

580

24/08

16 maja 2008

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szczawnie
Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z
wykonywania budŜetu gminy za rok 2007.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej zabudowanej połoŜonej w
Szczawnie Zdroju - obręb nr 1
w sprawie powołania komisji przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień
publicznych dla zadań realizowanych w 2008r. przez Wydział
Administracyjno - Prawny
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2008r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetagowej
nieruchomości połoŜonej w Szczawnie Zdroju przy ul.
OkręŜnej 5 - w udziałe 78,47%
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 17 kwietnia 2008r. pierwszego
przetargu niograniczonego na dzierŜawę terenu o powierzchni
3,1257 ha, stanowiącego grunt rolny połoŜony w Szczawnie
Zdroju - obreb nr 2 oznaczony w operacie ewidencji gruntów
jako działka nr 540/15
w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
ograniczonego do właścicieli i najemców lokali, w
nieruchomościach połoŜonych przy ul. Kolejowej 5 i 5a,
wolnego lokalu uŜytkowego o powierzchni 12,99 m2,
połoŜonego w budynku, w Szczawnie Zdroju przy
ul.
Kolejowej 5
w sprawie powołania składu komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych polegających na
przebudowie ulic H. Sienkiewicza, J. Słowackiego oraz drogi o
nr ewid. 301 w Szcawnie- Zdroju- etap II,IV i V
w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej powołanej
zarządzeniem nr 7/08 Burmistrza Szczawna- Zdroju z dnia
29.01.2008r.
w sprawie zmiany załącznika Nr 3 do Instrukcji Obiegu i
Kontroli Dokumentów/ dowodów księgowych/ w Gminie
Szcawno- Zdrój

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Szczawna-Zdroju za lata 2002 do 2013

581

25/08

28 maja 2008

582

26/08

13 czerwca 2008

583

27/08

16 czerwca 2008

584

28/08

26 czerwca 2008

585

29/08

26 czerwca 2008

586

30/08

4 lipca 2008

587

31/08

9 lipca 2008

588

32/08

9 lipca 2008

589

33/08

6 sierpnia 2008

590

34/08

18 sierpnia 2008

591

35/08

19 sierpnia 2008

592

36/08

20 sierpnia 2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 5 czerwca 2008r. pierwszego
przetargu nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowej zabudowanej połoŜonej w Szczawnie- Zdroju przy
ul. Adama Mickiewicza, oznaczonej jako działka nr 192/3 o
pow. 1,3728 ha
w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 14/96
Burmistrza Szcawna- Zdroju z dnia 19.08.1996r. w sprawie
ustalenia regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w SzcawnieZdroju
w sprawie powołania komisji przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn.: "Dostawa uŜywanego samochodu
osobowo-transportowego"
w sprawie upowaŜnienia do dokonania przeniesień
planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy
w sprawie uzupełnienia komisji przetargowej powołanej
zarządzeniem nr 7/08 Burmistrza Szczawna- Zdroju z dnia
29.01.2008r.
w sprawie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie
Miejskim w Szczawnie- Zdroju
w sprawie powołania składu komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych polegających na
termomodernizacji budynków przy ul. Henryka Sienkiewicza
19a i ul. Fryderyka Chopina 17 w Szcawnie- Zdroju
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
Szcawnie- Zdroju- obręb nr 1
w sprawie nie skorzystania przez Uzdrowiskową Gminę
Miejską Szcawno- Zdrój z prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowych połoŜonych w Szcawnie- Zdroju- obręb nr 1
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu realizacji
budŜetu gminy Szczawno- Zdrój za I półrocze 2008r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w
Urzędzie Miejskim w Szczawnie- Zdroju

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Szczawna-Zdroju za lata 2002 do 2013

593

37/08

594

38/08

595

39/08

596
597

40/08
41/08

598

42/08

599

43/08

600

44/08

601

45/08

602

46/08

603

47/08

604

48/08

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 25 sierpnia 2008r. pierwszego
21 sierpnia 2008
przetargu ograniczonego na sprzedaŜ lokalu uŜytkowego
połoŜonego w Szcawnie- Zdroju przy ul. Kolejowej 5
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
27 sierpnia 2008
nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
Szcawnie- Zdroju przy ul. Juliusza Słowackiego
w sprawie powołania Komisji kontrolującej przestrzeganie
zasad utrzymania i eksploatacji lokali mieszkalnych
3 września 2008
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Szcawno- Zdrój
15 września 2008
w sprawie komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i pracy
30 września 2008
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2008r.
w sprawie opłat za usługi cmentarne na cmentarzu
8 października 2008
komunalnym w Szcawnie- Zdroju
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie świadczeń
socjalnych przyznawanych z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych, stanowiącym załącznik do Zarządzenia
15 października 2008 Nr 22/05 Burmistrza Szczawna- Zdroju z dnia 05.04.2005r. w
sprawie wprowadzenia regulaminu świadczeń socjalnych
przyznawanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w SzcawnieZdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu
14 listopada 2008
projektu budŜetu gminy na rok 2009 wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego
w sprawie przeznaczenia do zbycia przetargu
26 listopada 2008
nieograniczonego nieruchomości gruntowej połoŜonej w
Szcawnie- Zdroju przy ul. Górnej
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
26 listopada 2008
nieograniczonego nieruchomości gruntowej połoŜonej w
Szczawnie- Zdroju przy ul. Górnej
w sprawie powołania komisji przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
26 listopada 2008
publicznego na dostawę krzeseł dla Teatru Zdrojowego w
Szcawnie- Zdroju
w sprawie powołania komisji przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
26 listopada 2008
publicznego pn.: "Obsługa bankowa budŜetu Uzdrowiskowej
Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Szczawna-Zdroju za lata 2002 do 2013

605

49/08

3 grudnia 2008

606

50/08

17 grudia 2008

607

51/08

18 grudnia 2008

608

52/08

19 grudnia 2008

609

53/08

19 grudnia 2008

610

54/08

19 grudnia 2008

611

55/08

30 grudnia 2008

612

56/08

30 grudnia 2008

613

1/09

7 stycznia 2009

614

2/09

15 stycznia 2009

615

3/09

19 stycznia 2009

616

4/09

22 stycznia 2009

617

5/09

23 stycznia 2009

618

6/09

28 stycznia 2009

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
ograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej
połoŜonej w Szczawnie- Zdroju przy ul. Kolejowej
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2008r.
w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia
przeklasyfikowania, wybrakowania oraz inwentaryzacji sprzętu
w magazynie OC
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w
Urzędzie Miejskim w Szcawnie- Zdroju
w sprawie Zakładowego Planu Kont Gminy Szczawno Zdrój,
Urzędu Miejskiego oraz funduszy celowych
w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie ewidencji i
poboru podatków i opłat w Gminie Szczawno Zdrój
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na rok 2008
w sprawie dokonania zmiany w Zarządzeniu Nr 104/2004
Burmistrza Szczawna Zdroju z dnia 29 grudnia 2004 roku w
sprawie wprowdzenia instrukcji dotyczącej przeciwdziałania
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz
finansowania terroryzmu w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej
Szczawno Zdrój
w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego
w sprawie określenia liczby stypendiów i ich wysokości, dla
uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Gmina
Szcawno- Zdrój
w sprawie układu wykonawczego budŜetu gminy oraz planu
finansowego zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej na rok 2009
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej połoŜonej w
Szczawnie- Zdroju przy ul. Granicznej
w sprawie zmian do regulaminu naboru na wolne stanowiska
urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Szczawnie- Zdroju
w sprawie nie skorzystania przez Uzdrowiskową Gminę
Miejską Szczawno- Zdrój z prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowej połoŜonej w Szczawnie- Zdroju przy ul. Solickiej

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Szczawna-Zdroju za lata 2002 do 2013

619

7/09

6 lutego 2009

620

8/09

9 lutego 2009

621

9/09

11 lutego 2009

622

10/09

11 lutego 2009

623

11/09

11 lutego 2009

624

12/09

11 lutego 2009

625

13/09

16 lutego 2009

626

14/09

627

15/09

25 lutego 2009

628

16/09

25 lutego 2009

629

17/09

25 lutego 2009

630

18/09

25 lutego 2009

w sprawie o brzmieniu: "Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 2
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.)
powołuję zespół, którego zadaniem jest organizacja zawodów
kolarskich w 2009 roku w Szcawnie- Zdroju"
w sprawie powołania Zespołu oceniającego oferty na
realizację zadań publicznych na 2009 rok
w sprawie organizacji obchodów XXIX DNI SZCZAWNA
ZDROJU w roku 2009
w sprawie powołania komisji przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień
publicznych dla zadań realizowanych w 2009 roku przez
Wydział Gospodarki Komunalnej
w sprawie powołania komisji przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień
publicznych dla zadań realizowanych w 2009 roku przez
Wydział Inicjatyw i Rozwoju
w sprawie powołania komisji przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień
publicznych dla zadań realizowanych w 2009 roku przez
Wydział Gospodarki Lokalowej
w sprawie zmian w Regulaminie Miejskiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego
(zarządzenie w posiadaniu p. Krystyny Papierz)
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 26 lutego 2009r. pierwszych
przetargów nieograniczonych na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowych niezabudowanych połoŜonych w SzczawnieZdroju przy ul. Równoległej oznaczonych jako działki nr 639/1
o pow. 29 m2 i nr 639/3 o pow. 29 m2
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu
nieruchomości na lata 2009-2011
w sprawie upowaŜnienia do dokonywania przeniesień
planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
Szcawnie- Zdroju, obręb 2

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Szczawna-Zdroju za lata 2002 do 2013

631

19/09

4 marca 2009

632

20/09

4 marca 2009

633

21/09

16 marca 2009

634

22/09

31 marca 2009

635

23/09

27 kwietnia 2009

636

24/09

27 kwietnia 2009

637

25/09

29 kwietnia 2009

638

26/09

29 kwietnia 2009

639

27/09

15 maja 2009

640

28/09

20 maja 2009

641

29/09

20 maja 2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 6 marca 2009r. pierwszego przetargu
ograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości gruntowej
niezabudowanej połoŜonej w Szcawnie- Zdroju przy ul.
Kolejowej oznaczonej jako działka nr 572/4 o pow. 0,0180 ha
w sprawie ustalenia cen energii cieplnej na potrzeby
ogrzewania mieszkań
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w SzcawnieZdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z
wykonania budŜetu gminy za rok 2008
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2009r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
nieograniczonego, wolnego lokalu uŜytkowego, połoŜonego w
budynku, w Szcawnie- Zdroju przy ul. Kościuszki 12
w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
ograniczonego do właścicieli i najemców lokali, w
nieruchomości połoŜonej przy ul. Sienkiewicza 39a, wolnego
garaŜu, połoŜonego w budynku, w Szczawnie- Zdroju przy ul.
Sienkiewicza 39a
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 30 kwietnia 2009r. drugiego przetargu
nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości gruntowej
zabudowanej połoŜonej w Szczawnie- Zdroju przy ul.
Kościuszki 18b, 18c oznaczonej jako działka nr 594 o pow.
0,0234 ha
w sprawie nie skorzystania przez Uzdrowiskową Gminę
Miejską Szczawno- Zdrój z prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowej połoŜonej w Szczawnie- Zdroju obręb nr 2
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w
Szczawnie- Zdroju
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 21 maja 2009r. drugich przetargów
nieograniczonych na sprzedaŜ nieruchomości gruntowych
niezabudowanych połoŜonych w Szcawnie- Zdroju przy ul.
Równoległej, oznaczonych jako działki nr 639/4 o pow. 0,0029
ha, nr 639/5 o pow. 0,0029 ha, nr 639/6 o pow.
w sprawie nie skorzystania przez Uzdrowiskową Gminę
Miejską Szczawno- Zdrój z prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowej połoŜonej w Szczawnie- Zdroju obręb nr 2
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642

30/09

22 maja 2009

643

31/09

3 czerwca 2009

644

32/09

3 czerwca 2009

645

33/09

3 czerwca 2009

646

34/09

3 czerwca 2009

647

35/09

3 czerwca 2009

648

36/09

12 czerwca 2009

649

37/09

12 czerwca 2009

650

38/09

16 czerwca 2009

651

39/09

29 czerwca 2009

652

40/09

29 czerwca 2009

653

41/09

30 czerwca 2009

654

42/09

15 lipca 2009

655

43/09

29 lipca 2009

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków majątku
trwałego Urzędu Miejskiego w Szczawnie- Zdroju
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
lokalu nr 3 połoŜonego w Szczawnie- Zdroju przy ul. Kolejowej
15
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
Szczawnie- Zdroju przy ul. Sienkiewicza, obręb nr 1
w sprawie zbycia w drodze przetargu ograniczonego
nieruchomości gruntowej połoŜonej w Szczawnie- Zdroju przy
ul. Łączyńskiego
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul.
Sienkiewicza, obręb nr 1
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
Szczawnie- Zdroju przy ul. Sienkiewicza, obręb nr 1
w sprawie uzupełnienia komisji przetargowej powołanej
zarządzeniem nr 10/2009 Burmistrza Szczawna- Zdroju z dnia
11 lutego 2009r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania
w sprawie uzupełnienia komisji przetargowej powołanej
zarządzeniem nr 10/2009 Burmistrza Szczawna- Zdroju z dnia
11 lutego 2009r.
w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania wobec
Burmistrza Szczawna-Zdroju czynności z zakresu prawa pracy
w sprawie maksymalnego wynagrodzenia kierowników
jednostek i zakładów budŜetowych w gmnie Szczawno-Zdrój
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2009 r.
w sprawie powołaniu składu Komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych polegających na
budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni
poliuretanowej przy ul. Sienkiewicza 32 w Szczawnie-Zdroju
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 30 lipca 2009 r. przetargu
nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości gruntowej
zabudowanej połoŜonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Adama
Mickiewicza oznaczonej jako działka nr 192/3 o pow. 1,3729
ha
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656

44/09

3 sierpnia 2009

657

45/09

5 sierpnia 2009

658

46/09

12 sierpnia 2009

659

47/09

14 sierpnia 2009

660

48/09

18 sierpnia 2009

661

49/09

18 sierpnia 2009

662

50/2009

26 sierpnia 2009

663

51/2009

31 sierpnia 2009

664

52/09

11 września 2009

665

53/09

11 września 2009

666

54/09

11 września 2009

667

55/09

16 września 2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 4 sierpnia pierwszego przetargu
nieograniczonego na sprzedaŜ lokalu uŜytkowego połozonego
w Szczawnie-Zdroju przy ul. Kościuszki 12
w sprawie przeznaczenia do zdobycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej połoŜonej w
Szczawnie-Zdroju przy ul. Szczawieńskiej
w sprawie nie korzystania przez Uzdrowiskową Gminę Miejską
Szczawno-Zdrój z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
połoŜonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Solickiej
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu realizacji
budŜetu gminy Szczawno-Zdrój za I półrocze 2009 r.
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycielaPani Katarzyny Francuziak ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego i ustalenia terminu
przeprowadzenia egzaminu
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycielaPani Marty Kicińskiej- ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego i ustalenia terminu
przeprowadzenia egzaminu
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w
Szczawnie-Zdroju
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urządnicze w
Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 14 września 2009 r. pierwszego
przetargu ograniczonego na sprzedaŜ lokalu uŜytkowego garaŜu połoŜonego w Szczawnie-Zdroju przy ul. Sienkiewicza
39a
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
Szczawnie-Zdroju obręb nr 2
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
Szczawnie-Zdroju przy ul. Sienkiewicza, obręb nr 1
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego
uŜytklowania wieczystego

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Szczawna-Zdroju za lata 2002 do 2013

668

56/09

17 września 2009

669

57/09

29 września 2009

670

58/09

30 września 2009

671

59/09

1 października 2009

672

60/09

13 października 2009

673

61/09

21 października 2009

674

62/09

29 października 2009

675

63/2009

29 października 2009

676

64/09

4 listopada 2009

w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań
i trybu pracy
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 1 października 2009 r. czwartych
przetargów nieograniczonych na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowych niezabudowanych połoŜonych w
Szczawnie-Zdroju przy ul. Równoległej, oznaczonych jako
działki nr 639/4 o pow. 0,0029 ha, nr 639/5 o pow. 0,0029 ha,
nr 639/6 o pow. 0,0029 ha
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
w sprawie wprowadzenia w Urządzie Miejskim w
Szczawnie-Zdroju regulaminu okresowej oceny pracowników
w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaŜ
nieruchomości
w sprawie powołania składu komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych polegających na
remoncie i modernizacji dróg i terenów w Szczawnie-Zdroju,
ul. Wojska Polskiego /etap II/ i Kolejowej /etap I/
realizowanego w ramach zadania pn. "Budowa traktu
spacerowego na szlaku Hochbergów w ciągu ul. Wojska
Polskiego w Szczawnie-Zdroju wraz z modernizacją małej
infrastruktury przestrzeni publicznej"
w sprawie powołania składu komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych, zgodnie z
porozumieniem z dnia 22.08.2008 r. w sprawie wspólnej
realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji
sanitarnej w Szczawnie-Zdroju ul. Łączyńskiego 58-64",
zawartym pomiędzy Uzdrowiskową Gminą Miejską
Szczawno-Zdrój a Wałbrzyskim Przedsiębiorstwem
Wodociągów i kanalizacji Sp. z o. o. w wałbrzychu
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w
Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju
w sprawie przeprowadzenia spisu z natury majątku Urzędu
Miejskiego w Szczawnie-Zdroju oraz powołania komisji
inwentaryzacyjnej
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677

65/2009

6 listopada 2009

678

66/2009

9 listopada 2009

679

67/09

16 listopada 2009

680

68/09

16 listopada 2009

681

69/09

16 listopada 2009

682

70/09

16 listopada 2009

683

71/2009

16 listopada 2009

684

72/09

25 listopada 2009

685

73/09

2 grudnia 2009

686

74/09

7 grudnia 2009

687

75/09

8 grudnia 2009

688

76/09

8 grudnia 2009

w sprawie utraty mocy obowiązującej Zarządzenia Szefa
Obrony Cywilnej Gminy Szczawno-Zdrój Nr 43 z dnia 22
czerwca 2005 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania
Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy
Szczawno-Zdrój
w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
ograniczonego do właścicieli i najemców lokali, nieruchomości
połoŜonych przy ul.: Kolejowej 15, Kolejowej 15a, Al.
Spacerowej 1, wolnego garaŜu połoŜonego w
Szczawnie-Zdroju przy Al. Spacerowej 1a
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w
Szczawnie-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we
Wrocławiu projektu budŜetu gminy na rok 2010 wraz z
informacją o stanie mienia komunalnego
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej
połoŜonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Ułanów
Nadwiślańskich, obręb nr 2
w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaŜ
nieruchomości
w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaŜ
nieruchomości
w sprawie wprowadzenia Regulaminu słuŜby przygotowawczej
pracowników Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju
w sprawie uzupełnienia komisji przetargowej powołanej
zarządzeniem 60/09 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia
13.10.2009 r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
Szczawnie-Zdroju przy ul. Ułanów Nadwiślańskich, obręb nr 2
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
ograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej
połoŜonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Kolejowej
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
w sprawie przeprowadzenia spisu z natury pozostałych
środków trwałych i środków transportu Uzdrowiskowej Gminy
Miejskiej Szczawno-Zdrój oraz powołania komisji
inwentaryzacyjnej
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689

77/09

18 grudnia 2009

690

78/09

18 grudnia 2009

691

79/2009

23 grudnia 2009

692

80/2009

23 grudnia 2009

693

81/09

29 grudnia 2009

694

82/09

31 grudnia 2009

695

1/2010

14 stycznia 2010

696

2/10

14 stycznia 2010

697

3/2010

14 stycznia 2010

698

4/2010

14 stycznia 2010

699

5/2010

20 stycznia 2010

700

6/10

20 stycznia 2010

701

7/2010

20 stycznia 2010

w sprawie: nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości
Rolnych nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr
62 obręb nr 2 Szczawno-Zdrój
w sprawie opłaty za usługi związane z wywozem
niesegregowanych odpadów komunalnych z budynków
komunalnych oraz lokali uŜytkowych
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody
rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami
kultury działającymi na terenie Miasta Szczawna - Zdroju
w sprawie powołania składu komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych polegających na
wzniesieniu ogrodzenia na placu zabaw w Szczawnie - Zdroju
przy ul. Słowackiego
w sprawie powołania Zespołu oceniającego oferty na
realizację zadań publicznych na 2010 rok
w sprawie dokonania zmian w budŜecie na 2009 rok
w sprawie powołania komisji przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień
publicznych dla zadań realizowanych w 2010 roku przez
Wydział Gospodarki Komunalnej
w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
Szczawnie - Zdroju, obr. nr 1
w sprawie powołania komisji przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień
publicznych dla zadań realizowanych w 2010 roku przez
Wydział Gospodarki Lokalowej
w sprawie powołania komisji przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień
publicznych dla zadań realizowanych w 2010 roku przez
Wydział Inicjatyw i Rozwoju
w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
Szczawnie - Zdroju, obr. nr 2
w sprawie ustalenia planu wykonawczego budŜetu gminy
Szczawno - Zdrój na rok 2010
w sprawie organizacji obchodów XXX DNI SZCZAWNA ZDROJU w roku 2010
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702

8/2010

25 stycznia 2010

703

9/10

26 stycznia 2010

704

10/10

ANIA MA GDZIEŚ
MUSI POSZUKAĆ

705

11/2010

4 lutego 2010

706

12/2010

10 lutego 2010

707

13/2010

10 lutego 2010

708

14/2010

17 lutego 2010

709

15/2010

24 lutego 2010

710

16/09

15 marca 2010

711

17/2010

15 marca 2010

712

18/2010

17 marca 2010

w sprawie powołania zespołu , którego zadaniem jest
organizacja zawodów kolarskich w 2010 roku w Szczawnie Zdroju
w sprawie określenia liczby stypendiów i ich wysokości, dla
uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Gmina
Szczawno - Zdrój
w sprawie: nie skorzystania przez Uzdrowiskową Gminę
Miejską Szczawno - Zdrój z prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowej połoŜonej w Szczawnie - Zdroju przy ul. Bolesława
Prusa
w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
Szczawnie - Zdroju, obr. nr 1
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 18 lutego 2010 roku drugiego
przetargu nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowej niezabudowanej połoŜonej w Szczawnie - Zdroju
przy ul. Szczawnieńskiej oznaczonej jako działki: 10/6, 20/4,
20/5, 21/7, 21/9, 11/1, 11/2, 26/6, 121/7 o łącznej powierzchni
3,8361 ha
w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
Szczawnie - Zdroju, obr. nr 1
w sprawie zmiany Regulaminu Gminnej Komisji Urbanistyczno
- Architektonicznej stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr
40/04 Burmistrza Szczawna - Zdroju z dnia 14 czerwca 2004
roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej oraz nadania jej regulaminu
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szczawnie Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z
wykonania budŜetu gminy za rok 2009
w sprawie powołania Pana Tomasz Malika na pełnomocnika
ds. ochrony informacji niejawnych Urzędu Miejskiego w
Szczawnie - Zdroju
w sprawie powołania składu komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych polegających na
termomodernizacji budynków przy ul. Henryka Sienkiewicza
39 i ul. Równoległej 17 w Szczawnie - Zdroju
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713

19/2010

24 marca 2010

714

20/2010

26 marca 2010

715

21/10

31 marca 2010

716

22/2010

19 kwietnia 2010

717

23/2010

19 kwietnia 2010

718

24/2010

19 kwietnia 2010

719

25/10

20 kwietnia 2010

720

26/2010

20 kwietnia 2010

721

27/2010

20 kwietnia 2010

722

28/2010

28 kwietnia 2010

723

29/10

28 kwietnia 2010

w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
Szczawnie - Zdroju, obr. nr 1
w sprawie: odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaŜ
nieruchomości
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2010 rok
w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
ograniczonego do właścicieli i najemców lokali, w
nieruchomości połozonej przy ul. Sienkiewicza 41, wolnego
garaŜu, połozonego w Szczawnie - Zdroju przy ul.
Sienkiewicza 41
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 20 kwietnia 2010 roku drugiego
przetargu nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowej niezabudowanej połozonej w Szczawnie - Zdroju
przy ul. Górnej oznaczonej jako działka 309/25 o powierzchni
0,1500 ha
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze
bezprzetargowej wolnego lokalu mieszkalnego nr 7a,
połozonego w Szczawnie - Zdroju przy ul. Potockiego 5
w sprawie zwiększenia wynagrodzeń dla nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy
Szczawna - Zdroju
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej sprawdzającej
przygotowanie do pracy na stanowisku urzędniczym Referenta
ds. kamcelaryjnych i obsługo Interesanta
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej sprawdzającej
przygotowanie do pracy na stanowisku urzędniczym Aplikanta
StraŜy Miejskiej w Szczawnie - Zdroju
w sprawie zmiany Instrukcji Obiegu i Kontroli
Dokumentów/dowodów księgowych/ w Gminie Szczawno Zdrój
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w
Szczawnie - Zdroju

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Szczawna-Zdroju za lata 2002 do 2013

724

30/2010

12 maja 2010

725

31/2010

21 maja 2010

726

32/2010

24 maja 2010

727

33/2010

1 czerwca 2010

728

34/2010

2 czerwca 2010

729

35/2010

23 czerwca 2010

730

36/2010

30 czerwca 2010

731

37/2010

7 lipca 2010

732

38/2010

14 lipca 2010

733

39/2010

14 lipca 2010

734

40/2010

14 lipca 2010

735

41/2010

14 lipca 2010

w sprawie powołania składu komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych polegających na
remoncie i modernizacji dróg i terenów w Szczawnie - Zdroju,
ul. Wojska Polskiego /etap III/ realizowanego w ramach
zadania pn. "Budowa traktu spacerowego na szlaku
Hochbergów w ciągu ul. Wojska Polskiego w Szczawnie Zdroju wraz z modernizacją małej infrastruktury przestrzeni
publicznej"
w sprawie oddelegowania pracownika Urzędu Miejskiego w
Szczawnie - Zdroju do prac spisowych przy przygotowaniu i
przeprowadzeniu na terenie gminy Powszechnego Spisu
Rolnego w 2010 roku
w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
nieograniczonego, budynku uŜytkowego, połoŜonego w
Szczawnie - Zdroju przy ul. Sienkiewicza 28
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w
Szczawnie - Zdroju
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w
Szczawnie - Zdroju
w sprawie: odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaŜ
nieruchomości
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2010 rok
w sprawie: nie skorzystania przez Uzdrowiskową Gminę
Miejską Szczawno - Zdrój z prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowej połoŜonej w Szczawnie - Zdroju przy ul.
Sienkiewicza 15e
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu
Miejskiego w Szczawnie - Zdroju
w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
Szczawnie - Zdroju , obr. nr 1
w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
ograniczonego do właścicieli i najemców lokali, w
nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 41, wolnego garaŜu,
połoŜonego w Szczawnie - Zdroku przy ul. Sienkiewicza 41
w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
ograniczonego do właścicieli i najemców lokali w
nieruchomości przy ul. Solickiej 9, wolnego lokalu uŜytkowego
połoŜonego w Szczawnie - Zdroju przy ul. Solickiej 9

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Szczawna-Zdroju za lata 2002 do 2013

736

42/2010

21 lipca 2010

737

43/2010

28 lipca 2010

738

44/2010

4 sierpnia 2010

739

45/2010

4 sierpnia 2010

740

46/2010

9 sierpnia 2010

741

47/2010

9 sierpnia 2010

742

48/10

12 sierpnia 2010

743

49/2010

13 sierpnia 2010

744

50/2010

2 września 2010

745

51/10

22 września 2010

w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu
Miejskiego w Szczawnie - Zdroju
w sprawie powołania komisji przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego pn.:
1) Budowa instalacji teletechnicznej, wymiana okablowania i
budowa serwerowni realizowane w ramach projektu pn.
"Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Szczawnie - Zdroju
celem usprawnienia świadczenia usług elektronicznych"
2)
Rozbudowa systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w
Szczawnie - Zdroju celem zapewnienia bezpieczeństwa
turystom
w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
ograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej
połoŜonej w Szczawnie - Zdroju obręb nr 2
w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej
połoŜonej w Szczawnie - Zdroju przy ul. Górnej, obręb nr 2
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu reazlizacji
budŜetu gminy Szczawna - Zdrój za I półrocze 2010r.
w sprawie powołania składu komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbipru robót budowlanych, zgodnie z
porozumieniem z dnia 22.08.2008 r. w sprawie wspólnej
realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji
sanitarnej w Szczawnie - Zdroju ul. Chopina 4-18", zawartym
pomiędzy Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno - Zdrój a
Wałbrzyskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o. w Wałbrzychu
w sprawie przedłuŜenia powierzenia stanowiska Dyrektora
Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie - Zdroju
w sprawie uzupełnienia komisji przetargowych powołanych
zarządzeniami Burmistrza Szczawna - Zdroju nr 1/2010 z dnia
14 stycznia 2010 r. , nr 3/2010 z 14 stycznia 2010 r. i 43/2010
z 28.07.2010 r.
w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
ograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej
połoŜonej w Szczawnie - Zdroju obręb nr 2
w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań
i trybu pracy

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Szczawna-Zdroju za lata 2002 do 2013

746

52/2010

747

53/2010

748

54/10

749

55/10

750

56/2010

751

57/10

752

58/10

753

59/2010

754

60/10

755

61/2010

w sprawie powołania składu komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych polegających na
22 września 2010
wymianie instalacji elektrycznej w budynku Teatru Zdrojowego
przy ul. Kościuszki 19,19a,19b w Szczawnie - Zdroju
w sprawie powołania komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych polegających na
22 września 2010
wykonania przyłącza wodociągowego dla potrzeb cmentarza
komunalnego, przy ul. Bolesława Prusa (dz. Nr 476)
30 września 2010
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2010r.
w sprawie powołania składu komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych polegających na
27 października 2010
termomodernizacji budynków przy ul. Tadeusza Kościuszki
15a i ul. Józefa Łączyńskiego 64 w Szczawnie - Zdroju
w sprawie powołania składu komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych polegających na
budowie instalacji teletechnicznej, wymianie okablowania i
27 października 2010
budowie serwerowni realizowanych w ramach projektu pn.
"Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Szczawnie - Zdroju
celem usprawnienia świadczenia usług elektronicznych"
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szczawnie 15 listopada 2010
Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu
projektu budŜetu gminy na rok 2011
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szczawnie Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu
15 listopada 2010
projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Szczawno-Zdrój
w sprawie powołania składu komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie końcowego odbioru przedmiotu umowy
obejmującej dostawę i wykonanie robót montaŜowych
17 listopada 2010
realizowanych w ramach projektu pn. "Rozbudowie systemu
miejskiego monitoringu wizyjnego w Szczawnie-Zdroju celem
zapewnienia bezpieczeństwa turystom"
30 listopada 2010
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2010r.
w sprawie oddelegowania pracownika Urzędu Miejskiego w
Szczawnie-Zdroju do prac spisowych przy przygotowaniu i
1 grrudnia 2010
przeprowadzeniu na terenie gminy Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 r.

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Szczawna-Zdroju za lata 2002 do 2013

756

62/10

3 grudnia 2010

757

63/2010

3 grudnia 2010

758

64/2010

6 grudnia 2010

759

64a/2010

6 grudnia 2010

760

65/2010

8 grudnia 2010

761

66/2010

8 grudnia 2010

762

67/2010

15 grudnia 2010

763

68/2010

15 grudnia 2010

764

69/2010

28 grudnia 2010

765
766

70/2010
71/2010

30 grudnia 2010
30 grudnia 2010

767

72/2010

30 grudnia 2010

w sprawie prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdań
budŜetowych Rb - WS w zakresie wydatków strukturalnych
ponoszonychprzez jednostkę budŜetową Urząd Miejski w
Szczawnie - Zdroju, jednostki organizacyjne Gminy
Szczawno-Zdrój oraz gminne instytucje kultury.
w sprawie upowaŜnienia Sekretarza Miasta do podpisywania
postanowień i decyzji administracyjnych wydawanych w trybie
postępowania administracyjnego z zakresu ewidencji ludności
oraz innych pism dotyczących ewidencji ludności i dowodów
osobistych
w sprawie powołania składu komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych polegających na
wykonaniu przebudowy drogi- Al. Spacerowej w
Szczawnie-Zdroju wraz z wykonaniem miejsc postojowych,
oświetlenia i odwodnienia
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w
Szczawnie - Zdroju
w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
nieograniczonego, wolnego garaŜu, połoŜonego w
Szczawnie-Zdroju przy ul. Sienkiewicza 41
w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
nieograniczonego, wolnego garaŜu, połoŜonego w
Szczawnie-Zdroju przy ul. Sienkiewicza 41
w sprawie powołania składu komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych polegających na
wykonaniu zadania pn. "Budowa boisk sportowych wg
programu "Moje boisko - ORLIK 2012" na terenie Kompleksu
Sportowo - Rekreacyjnego przy ul. Topolowej 5 w
Szczawnie-Zdroju"
w sprawie powołania składu komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych polegających na
"Dociepleniu ścian oraz wymianie stolarki okiennej w budynku
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 4a w
szczawnie-Zdroju
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Mieszkaniowej
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2010r.
w sprawie zmian do regulaminu wynagradzania pracowników
Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Szczawna-Zdroju za lata 2002 do 2013

768

73/2010

31 grudnia 2010

769

1/2011

12 stycznia 2011

770

2/2011

12 stycznia 2011

771

3/2011

12 stycznia 2011

772

4/2011

19 stycznia 2011

773

5/2011

21 stycznia 2011

774

6/11

21 stycznia 2011

775

7/11

21 stycznia 2011

776

8/2011

21 stycznia 2011

777

9/11

3 lutego 2011

778

10/11

10 lutego 2011

779

11/2011

23 lutego 2011

780

12/2011

23 lutego 2011

w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień
publicznych dla zadań realizowanych w 2011 roku przez
Wydział Inicjatyw i Rozwoju
w sprawie powołania komisji przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień
publicznych dla zadań realizowanych w 2011 roku przez
Wydział Gospodarki Komunalnej
w sprawie powołania komisji przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień
publicznych dla zadań realizowanych w 2011 roku przez
Wydział Gospodarki Lokalowej
w sprawie: rozwiązania umowy uŜytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 194/2
obręb nr 1 Szczawno - Zdrój. stanowiącej własność
Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój
w sprawie organizacji obchodów XXXI DNI
SZCZAWNA-ZDROJU w roku 2011
w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji zaangaŜowania
wydatków Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno - Zdrój
w sprawie Zakładowego Planu Kont Gminy szczawno-Zdrój i
Urzędu Miejskiego
w sprawie opłaty za usługi związane z wywozem
niesegregowanych odpadów komunalnych z budynków
komunalnych oraz lokali uŜytkowych
w sprawie określenia liczby stypendiów i ich wysokości, dla
uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Gmina
Szczawno - Zdrój
w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego
budŜetu gminy Szczawno-Zdrój na rok 2011
w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
ograniczonego do właścicieli i najemców nieruchomości przy
ul. Słowackiego 5, 6, 7, 8, w Szczawnie-Zdroju, część budynku
gospodarczego. połoŜonego w Szczawnie-Zdroju przy ul.
Słowackiego 6
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
ograniczonego wolnego lokalu mieszkalnego nr 7, połoŜonego
w Szczawnie-Zdroju przy ul. Solickiej 24. Przetarg ogranicza
się do właścicieli lokali mieszkalnych w/w nieruchomości

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Szczawna-Zdroju za lata 2002 do 2013

781

13/2011

1 marca 2011

782

14/2011

3 marca 2011

783

15/2011

3 marca 2011

784

16/2011

3 marca 2011

785

17/2001

3 marca 2011

786

18/2011

18 marca 2011

787

19/11

29 marca 2011

788

20/2011

29 marca 2011

789

21/2011

31 marca 2011

790

21/2011

31 marca 2011

791

22/2011

31 marca 2011

792
793

23/11
24/2011

31 marca 2011
31 marca 2011

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w
Urzędzie Miejskim w Szczawnie - Zdroju
w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
Szczawnie-Zdroju przy ul. Wańkowicza, obręb nr 2
w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
Szczawnie-Zdroju przy ul. Klonowej, obręb nr 1
w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
Szczawnie-Zdroju przy ul. Wańkowicza, obręb nr 2
w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
Szczawnie-Zdroju przy ul. Wańkowicza, obręb nr 2
w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty
na realizację zadań publicznych na 2011 rok, złoŜone w
związku z ogłoszeniem Burmistrza z dnia 2 marca 2011, na
zadania w zakresie: przeciwdziałania uzaleŜnieniom oraz
upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci,
młodzieŜy i dorosłych
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w
Szczawnie-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za rok 2010 wraz z
informacją o stanie mienia komunalnego
w sprawie upowaŜnienia do wykonania przeniesień
planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy
w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej
połoŜonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Górnej, obręb nr 2
w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej
połoŜonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Górnej, obręb nr 2
w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej
połoŜonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Równoległej, obręb nr 1
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2011r.
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Mieszkaniowej

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Szczawna-Zdroju za lata 2002 do 2013

794

25/2011

13 kwietnia 2011

795

26/2011

13 kwietnia 2011

796

27/2011

15 kwietnia 2011

797

28/2011

20 kwietnia 2011

798

29/11

29 kwietnia 2011

799

30/11

11 maja 2011

800

31/2011

11 maja 2011

801

32/2011

11 maja 2011

802

33/2011

9 czerwca 2011

803

34/11

15 czerwca 2011

804

35/11

30 czerwca 2011

805

36/11

30 czerwca 2011

w sprawie powołania składu komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie przetargu ofertowego na wyłonienie
podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie parkingów
płatnych przy ul. Ratuszowej i Wojska Polskiego w Szczawnie
- Zdroju
w sprawie powołania składu komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych polegających na
remoncie chodnika na ul. Kolejowej od skrzyŜowania z ul.
Wańkowicza do skrzyŜowania z ul. Mickiewicza /zatoka
autobusowa/ w Szczawnie-Zdroju
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania miejskiego
systemu wczesnego ostrzegania o zagroŜeniach oraz
miejskiego systemu wykrywania i alarmowania
w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej
połoŜonej w Szczawnie - Zdroju przy ul. Granicznej, obręb nr 2
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w
Szczawnie-Zdroju sprawozdania finansowego gminy za rok
2010
w sprawie powołania składu komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbiór robót budowlanych polegających na
naprawie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 376 i wymianie
odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej w obrębie ul.
Mickiewicza, Sienkiewicza i Słowackiego w Szczawnie-Zdroju
wraz z budową zatoki autobusowej na dz. Nr 182, 124/1,
124/2, 324/5, 324/10 obr. 1
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Szczawnie-Zdroju na czas stanu gotowości
obronnej państwa czasu "wojny"
w sprawie składu i zasad powołania członków Rady Sportu
Szczawna-Zdroju oraz regulaminu jej działania
w sprawie: nie skorzystania przez Uzdrowiskową Gminę
Miejską Szczawno-Zdrój z prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowej połoŜonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Ofiar Katynia
w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy szczawno-Zdrój
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2011 r.
w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Szczawno-Zdrój

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Szczawna-Zdroju za lata 2002 do 2013

806

37/2011

6 lipca 2011

807

38/2011

18 lipca 2011

808

39/2011

20 lipca 2011

809

40/2011

27 lipca 2011

810

41/2011

27 lipca 2011

811

42/2011
REZERWACJA

28 lipca 2011

812

43/2011

2 sierpnia 2011

813

44/2011

5 sierpnia 2011

814

45/2011

18 sierpnia 2011

815

46/2011

18 sierpnia 2011

816

47/2011

18 sierpnia 2011

817

48/2011

18 sierpnia 2011

818

49/2011

25 sierpnia 2011

w sprawie powołania składu komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru prac konserwatorskich w Teatrze
Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w
Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju
w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego
uŜytkownika wieczystego
w sprawie: nie skorzystania przez Uzdrowiskową Gminę
Miejską Szczawno-Zdrój z prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowej połoŜonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Ułanów
Nadwiślańskich 30
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 28 lipca 2011 roku pierwszego
przetargu nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowej niezabudowanej połoŜonej w Szczawnie-Zdroju przy
ul. Górnej oznaczonej jako działka 309/27 o powierzchni
0,1597 ha
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
-Pani Urszuli Jaroni-ubiegającej sie o awans na stopień
nauczyciela mianowanego i ustalenia terminu
przeprowadzenia egzaminu
w sprawie powołania składu komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru prac renowacji kuluarów i foyer w
Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu realizacji
budŜetu gminy Szczawno-Zdrój za I półrocze 2011 r.
w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej gminy Szczawno-Zdrój za I
półrocze 2011 r.
w sprawie: odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaŜ
nieruchomości
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze
bezprzetargowej wolnego lokalu mieszkalnego nr 9A,
połozonego w Szczawnie-Zdroju przy ul. Bocznej 5
w sprawie: odstąpienia od dalszych przetargów na sprzeda Ŝ
nieruchomości

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Szczawna-Zdroju za lata 2002 do 2013

819

50/2011

820

51/2011

821

52/2011

822

53/2011

823
824

54/2011
55/2011

825

56/2011

826

57/2011

827

58/2011

828

59/2011

829

60/2011

830

61/2011

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w
Szczawnie-Zdroju
w sprawie powołania komisji przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówień
publicznych dla zadania pn. "Usługi edukacyjne, obejmujące
21 września 2011
prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu "Patrz w
przyszłość zainwestuj w siebie" dla uczniów Gimnazjum
Publicznego w Szczawnie-Zdroju" realizowane wspólnie ze
Stowarzyszeniem Wspierania i Rozwoju Wsi Ecoeurowieś
w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań
28 września 2011
i trybu pracy
w sprawie: zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji
29 września 2011
Wyborczej nr 1 w Szczawnie-Zdroju
29 września 2011
w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
30 września 2011
w sprawie: dokonania zmian w budŜecie na 2011 rok
w sprawie: odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaŜ
3 października 2011
nieruchomości
w sprawie: odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaŜ
3 października 2011
nieruchomości
w sprawie: powołania składu komisji uczestmiczącej w
odmowie robót budowlanych polegających na wykonaniu
12 października
zjazdu z drogi wewnętrznej do obiektu handlowego Decathlon
przy ul. Szczawieńskiej 4 w Szczawnie - Zdroju
w sprawie powołania składu komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych polegających na
12 października
termomodernizacji budynku przy ul. Łączyńskiego 36 w
Szczawnie - Zdroju
w sprawie: powołania składu komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót robót budowlanych
19 października 2011 polegających na wykonaniu ogrodzenia, ciągu pieszo jezdnego i alejek dla sektora IX Cmentarza Komunalnego w
Szczawnie - Zdroju
w sprawie: maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia
20 października 2011 kierowników jednostek organizacyjnych w Gminie Szczawno Zdrój
19 września 2011

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Szczawna-Zdroju za lata 2002 do 2013

831

62/2011

9 listopada 2011

832

63/2011

14 listopada 2011

833

64/2011

24 listopada 2011

834

65/11

30 listopada 2011

835

66/11

14 grudnia 2011

836

67/11

14 grudnia 2011

837

68/11

14 grudnia 2011

838

69/2011

28 grudnia 2011

839

70/2011

30 grudnia 2011

840

1/2012

4 stycznia 2012

841

2/2012

4 stycznia 2012

zmieniająca Zarządzenie NR 11/2011 Burmistrza Szczawna Zdroju z 23 lutego 2011r. w sprawie: przeznaczenia dp
sprzedaŜy w przetargu ograniczonego do właścicieli i
najemców nieruchomości przy ul. Słowackiego 5, 6, 7, 8 w
Szczawnie - Zdroju część budynku gospodarczego,
połoŜonego w Szczawnie - Zdroju przy ul. Słowackiego 6
w sprawie: powołania składu komisji inwentaryzacyjnej
odpowiedzialnej za ustalenie stanu zaawansowania robót na
budowie pn. "Budowa boisk - ORLIK 2012 wraz z
infrastrukturą lekkoatletyczną i boiskiem trawiastym do gry w
piłkę noŜną na terenie Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego
w Szczawnie - Zdroju
w sprawie: zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących
wzrok pracownikom Urzędu Miejskiego w Szczawnie - Zdroju
pracującym na stanowisku wyposaŜonym w monitor ekranowy
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2011 r.
w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
ograniczonego nieruchomości połoŜonej w Szczawnie - Zdroju
przy ul. Kościuszki
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 16 grudnia 2011 r. pierwszego
przetargu ograniczonego na sprzedaŜ lokalu uŜytkowego nr 2
połoŜonego w Szczawnie - Zdroju przy ul. Słowackiego 6a
w sprawie: opłaty za usługi związane z wywozem
niesegregowanych odpadów komunalnych z budynków
komunalnych oraz lokali uŜytkowych
w sprawie: ogłoszenia, otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w roku 2012
w sprawie: dokonania zmian w budŜecie gminy w 2011 roku
w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej
połoŜonej w Szczawnie - Zdroju przy ul. Szczawieńskiej, obręb
nr 1
w sprawie: powołania komisji przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień
publicznych dla zadań realizowanych w 2012 roku przez
Wydział Gospodarki Komunalnej

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Szczawna-Zdroju za lata 2002 do 2013

842

3/2012

4 stycznia 2012

843

4/2012

4 stycznia 2012

844

5/2012

12 stycznia 2012

845

6/2012

18 stycznia 2012

846

7/2012

18 stycznia 2012

847

8/2012

12 stycznia 2012

848

9/2012

20 stycznia 2012

849

10/2012

23 stycznia 2012

850

11/2012

25 stycznia 2012

851

12/2012

1 lutego 2012

852

13/2012

2 lutego 2012

853

14/2012

8 lutego 2012

854

15/2012

23 lutego 2012

w sprawie: powołania komisji przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień
publicznych dla zadań realizowanych w 2012 roku przez
Wydział Inicjatyw i Rozwoju
w sprawie: powołania komisji przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień
publicznych dla zadań realizowanych w 2012 roku przez
Wydział Gospodarki Lokalowej
w sprawie: przeprowadzenia rokowań
w sprawie: powołania komisji konkursowej oceniającej oferty
na realizację zadań publicznych na 2012 rok złoŜone w
związku z ogłoszeniem Burmistrza z dnia 28 grudnia 2011 na
zadania w zakresie przeciwdziałania uzaleŜnieniom i
patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu
w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej gminy Szczawno - Zdrój
w sprawie:przekazania kierownikom jednostek
organizacyjnychgminy uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków jednostki na rok 2012
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze
bezprzetargowej wolnego lokalu mieszkalnego nr 6+8,
połoŜonego w Szczawnie - Zdroju przy ul. Krótkiej 1
w sprawie: zmiany zarządzenia o powołaniu Zespołu
Interdyscyplinarnego
w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych
niezabudowanych, połoŜonych w obrębie nr 1 Szczawna Zdroju
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu
ograniczonego wolnego lokalu mieszkalnego nr 4, połoŜonego
w Szczawnie - Zdroju przy ul. Kolejowej 30. Przetarg
ogranicza się do właścicieli lokali w/w nieruchomości
w sprawie: określenia liczby stypendiów i ich wysokości, dla
uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Gmina
Szczawno - Zdrój
w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
ograniczonego nieruchomości połoŜonej w Szczawnie - Zdroju
przy ul. Kościuszki
w sprawie: Zakładowego Planu Komt Gminy Szczawno - Zdrój
i Urzędu Miejskiego

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Szczawna-Zdroju za lata 2002 do 2013

855

16/2012

27 lutego 2012

856

17/2012

27 lutego 2012

857

18/2012

7 marca 2012

858

19/2012

14 marca 2012

859

20/2012

14 marca 2012

860

21/2012

23 marca 2012

861

22/2012

23 marca 2012

862

23/2012

30 marca 2012

863

24/2012

4 kwietnia 2012

864

25/2012

4 kwietnia 2012

865

26/2012

4 kwietnia 2012

866

27/2012

25 kwietnia 2012

867

28/2012

30 kwietnia 2012

868

29/2012

30 maja 2012

w sprawie: organizacji obchodów XXXII DNI SZCZAWNA ZDROJU w roku 2012
w sprawie: maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia
kierowników jednostek organizacyjnych w Gminie Szczawno Zdrój
w sprawie: powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatur na
stanowisko dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury pn.
"Teatr Zdrojowy" im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 16 marca 2012r. pierwszego
przetargu ograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowej połoŜonej w Szczawnie - Zdroju przy ul. Kościuszki,
oznaczonej jako działka nr 602/17 o pow. 0.0021 ha
w sprawie: wysokości stawki bazowej czynszu
w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej w Szczawnie Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z
wykonania budŜetu gminy za rok 2011 wraz z informacją o
stanie mienia komunalnego
w sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej gminy Szczawno - Zdrój za
2011 r.
w sprawie: dokonania zmian w budŜecie gminy na 2012 r.
w sprawie: odwołania dyrektora instytucji kultury "Teatr
Zdrojowy im. H. Wieniawskiego" w Szczawnie - Zdroju
w sprawie: powołanina Dyrektora samorządowej instytucji
kultury "Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego w
Szczawnie - Zdrowiu"
w sprawie: ustanowienia odrębnej własności lokalu
uŜytkowego połoŜonego w Szczawnie - Zdroju przy ul.
Tadeusza Kościuszki 13
w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
ograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej
połoŜonej w Szczawnie - Zdroju obr. nr 2
w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej w Szczawnie Zdroju sprawozdania finansowego gminy za rok 2011
w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
Szczawnie - Zdroju, obr. nr 2

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Szczawna-Zdroju za lata 2002 do 2013

869

30/12

12 czerwca 2012

870

31/12

12 czerwca 2012

871
872
873

32/2012
33/12
34/12

12 czerwca 2012
29 czerwca 2012
29 czerwca 2012

874

34a/12

6 lipca 2012

875

35/12

12 lipca 2012

876

36/2012

20 lipca 2012

877

37/ZK/2012

20 lipca 2012

878

38/12

23 lipca 2012

879

39/12

24 lipca 2012

880

40/2012

31 lipca 2012

881

41/2012

31 lipca 2012

882

42/2012

1 sierpnia 2012

883

43/12

1 sierpnia 2012

884

44/2012

1 sierpnia 2012

w sprawie: ogłoszenia Konkursu pn. "REMONTUJESZ ZYSKUJESZ"
w sprawie: powołania komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie konkursu pn.
"REMONTUJESZ-ZYSKUJESZ"
w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów
w sprawie: dokonania zmian w budŜecie gminy na 2012 r.
w sprawie: dokonania zmian w budŜecie gminy na 2012 r.
w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Szczawnie - Zdroju
amieniające Zarządzenie Nr 13/12 Burmistrza Szczawna Zdroju z dnia 12 czerwca 2012 r. w prawie powołania komisji
odpowiedzialnej za przeprowadzenie konkursu pn.
"REMONTUJESZ - ZYSKUJESZ"
w sprawie: nie skorzystania przez Uzdrowiskową Gminę
Miejską Szczawno - Zdrój prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowej połoŜonej w Szczawnie -Zdroju przy ul. Kolejowej 33
w sprawie: ustalenia czynszu na dzierŜawę terenu z
przeznaczeniem pod ustawienie pojemników na odpady
komunalne
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia
Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Szczawnie - Zdroju
w sprawie przedłuŜenia powierzenia stanowiska Dyrektora
Przedszkola Miejskiego w Szczawnie - Zdroju
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w
Urzędzie Miejskim w Szczawnie - Zdroju
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w
Urzędzie Miejskim w Szczawnie - Zdroju
w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu realizacji
budŜetu gminy Szczawno - Zdrój za I półrocze 2012r.
w sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się
wieloletnieju prognozy finansowej gminy Szczawno - Zdrój za I
półr. 2012r.
w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania i wydzierŜawiania
części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne będące
własnością Gminy Szczawno - Zdrój na okres krótszy niŜ 3
lata

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Szczawna-Zdroju za lata 2002 do 2013

885

45/2012

886

46/2012

887

47/2012

888

48/2012

889

49/12

890

50/2012

891

51/2012

892

52/2012

893

53/2012

894

54/12

895

55/2012

896

56/2012

897

57/2012

w sprawie: ustalenia stawek czynszu najmu oraz czynszu
dzierŜawy dla nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne
1 sierpnia 2012
będace własnością Gminy Szczawno - Zdrój wynajmowanych
lub wydzierŜawionych na okres krótszy niz 3 lata
w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
16 sierpnia 2012
nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
Szczawnie - Zdroju, obr. nr 2
w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektoira
22 sierpnia 2012
Publicznego Gimnazjum w Szczawnie-Zdroju
w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
29 siepnia 2012
Szczawnie - Zdroju, obr. nr 1
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora
31 sierpnia 2012
Publicznego Gimnazjum w Szczawnie - Zdroju
w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania
31 sierpnia 2012
Problemów Alkoholowych
w sprawie: powołania składu komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie odbioru robót budowlanych pn. "Przebudowa
3 września 2012
pomieszczeń WC w budynku Teatru Zdrojowego przy ul.
Kościuszki 19 w Szczawnie - Zdroju"
w sprawie: organizacji obchodów XXXIII DNI SZCZAWNA 4 września 2012
ZDROJU w roku 2013
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia w dniu 21 września 2012 r. drugiego
przetargu nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości
19 września 2012
gruntowej połoŜonej w Szczawnie - Zdroju przy ul.
Szczawieńskiej, oznaczonej jako działka nr 10/8 o pow.
1,0000 ha
28 września 2012
w sprawie: dokonania zmian w budŜecie gminy na 2012 r.
w sprawie: powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań
2 października 2012
i trybu pracy
w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
10 października 2012 nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej
połoŜonej w Szczawnie - Zdroju, obręb nr 1
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej sprawdzającej
przygotowanie do pracy na stanowisku urzędniczym
2 listopada 2012
Podinspektora ds. kultury, zdrowia, sportu i współpracy z
organizacjami pozarządowymi w Wydziale
Administracyjno-Prawnym

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Szczawna-Zdroju za lata 2002 do 2013

898

58/2012

7 listopada 2012

899

59/12

14 listopada 2012

900

60/12

14 listopada 2012

901

61/2012

14 listopada 2012

902

62/2012

14 listopada 2012

903

63/12

30 listopada 2012

904

64/2012

5 grudnia 2012

905

65/2012

12 grudnia 2012

906

66/2012

12 grudnia 2013

907

67/2012

18 grudnia 2012

908

68/2012

19 grudnia 2012

909

68 a/2012

20 grudnia 2012

910

69/2012

27 grudnia 2012

w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzaniaq
odbioru robót budowlanych, dokończenie budowy boiska do
gry w piłkę noŜną o nawierzchni z trawy naturalnej z
infrastruktura lekkoatletyczną - części zadania inwestycyjnego
pn. "Kompleks sportowo - rekreacyjny na terenie działek o nr
ewid. 303 i 306/4 obr. 1 przy ul. Topolowej 5 w Szczawnie Zdroju".
w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej w Szczawnie Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu
projektu budŜetu gminy na rok 2013.
w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej we Wrocławiu projektu wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Szczawno-Zdrój
w sprawie: upowaŜnienia pracownika socjalnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szczawnie - Zdroju do wydawania
decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej
naleŜących do właściwości gminy.
w sprawie: zmiany zarządzenia o powołaniuu Zespołu
Interdyscyplinarnego
w sprawie: dokonania zmian w budŜecie gminy na 2012 r.
w sprawie: opłaty za usługi związane z wywozem
niesegregowanych odpadów komunalnych z budynków
komunalnych oraz lokali uŜytkowych.
w sprawie: sprzedaŜy mienia komunalnego, urządzeń
oświetlenia drogowego na terenie Szczawna-Zdroju
w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
Szczawnie - Zdroju przy ul. Tadeusza Kościuszki
w sprawie: sprzedaŜy mienia komunalnego, urządzeń
oświetlenia ulicznego na terenie Szczawna-Zdroju
w sprawie: powołania składu komisji odpowiedzialnej za odbiór
uŜywanej kosiarki wrzecionowej Toro Reelmaster 3100-D
w sprawie: powołania składu komisji odpowiedzialnej za odbiór
sprzętu i wykonanego montaŜu systemu monitoringu boiska
przy ul.Topolowej w Szczawnie - Zdroju
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej sprawdzającej
przygotowanie do pracy na stanowisku urzędniczym Referenta
ds. utrzymania czystości i porządku w Wydziale Gospodarki
Komunalnej.

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Szczawna-Zdroju za lata 2002 do 2013

911

70/2012

28 grudnia 2012

912

71/12

31 grudnia 2012

913

1/2013

18 stycznia 2013

914

2/2013

24 stycznia 2013

915

3/2013

29 stycznia 2013

916

4/2013

30 stycznia 2013

917

5/2013

30 stycznia 2013

918

6/2013

31 stycznia 2013

919

7/2013

31 stycznia 2013

920

8/2013

6 lutego 2013

921

9/2013

6 lutego 2013

922

10/2013

13 lutego 2013

923

11/2013

13 lutego 2013

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w roku 2013
w sprawie: dokonania zmian w budŜecie gminy na 2012
w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej
połoŜonej w Szczawnie-Zdroju, obręb nr 1
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty
na realizację zadań publicznych na 2013 rok, złoŜone w
związku z Zarządzeniem Burmistrza z dnia 28 grudnia 2012,
na zadania w zakresie: przeciwdziałania uzaleŜnieniom i
patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu
w sprawie: zmiany "Instrukcji ewidencji i kontroli druków
ścisłego zarachowania"
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego pn. "Turystyka i krajoznawstwo" w roku
2013
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych na 2013 rok
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej sprawdzającej
przygotowanie do pracy na stanowisku urzędniczym
podinspektor ds. oświaty w Wydziale
Administracyjno-Prawnym
w sprawie: określenia liczby stypendiów i ich wysokości, dla
uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Gmina
Szczawno-Zdrój
w sprawie: obciąŜenia słuŜebnością drogi koniecznej
nieruchomości stanowiącej własność Uzdrowiskowej Gminy
Miejskiej Szczawno-Zdrój, oznaczonej jako działki nr 27/2,
63/2, 28 połoŜonej w Szczawbie - Zdroju, obręb nr 2
w sprawie: wyznaczenia Gminnego Koordynatora ds.
ogólnopolskiego badania ilości osób bezdomnych
w sprawie: obciąŜenia słuŜebnością drogi koniecznej
nieruchomości stanowiącej własność Uzdrowiskowej Gminy
Miejskiej Szczawno-Zdrój, oznaczonej jako działka nr 121/3
połoŜonej w Szczawnie-Zdroju obręb nr 1
w sprawie: powołania Komisji oceniającej oferty złoŜone w
związku z ogłoszeniem Burmistrza o konkursie na Trenera
środowiskowego w ramach projektu Ministerstwa Sportu i
Turystyki "Animator - Moje Boisko ORLIK 2012"

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Szczawna-Zdroju za lata 2002 do 2013

924

12/2013

18 lutego 2013

925

13/2013

22 lutego 2013

926

14/2013

27 lutego 2013

927

15/2013

27 lutego 2013

928

16/2013

6 marca 2013

929

17/2013

22 marca 2013

930

18/2013

22 marca 2013

931

19/2013

22 marca 2013

932

20/13

28 marca 2013

933

20a/2013

29 marca 2013

934

21/13

29 marca 2013

935

22/13

3 marca 2013

936

23/2013

8 kwietnia 2013

937

24/13

16 kwietnia 2013

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej sprawdzającej
przygotowanie do pracy na stanowisku urzędniczym Aplikanta
StraŜy Miejskiej w Szczawnie - Zdroju
w sprawie: obciąŜenia słuŜebnością drogi koniecznej
nieruchomości stanowiącej własność Uzdrowiskowej Gminy
Miejskiej Szczawno-Zdrój, oznaczonej jako działka nr 769/9
połoŜonej w Szczawnie-Zdroju, obręb nr 1
w sprawie: zasad dotyczących wydawania zezwoleń na
usytuowanie stanowisk handlowych i usługowych poza pasem
dróg gminnych na terenach komunalnych w Szczawnie-Zdroju.
w sprawie: ustalenia stawki czynszu za najem terenu pod
letnie ogródki przed lokalami gastronomicznymi
w sprawie: upowaŜnienia do dokonywania przeniesień
planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy
w sprawie: obciąŜenia słuŜebnością drogi koniecznej
nieruchomości stanowiącej własność Uzdrowiskowej Gminy
Miejskiej Szczawno-Zdrój, oznaczonej jako działki nr 27/2,
63/2, 28 połoŜonej w Szczawnie-Zdroju obręb nr 2
w sprawie: obciąŜenia słuŜebnością drogi koniecznej
nieruchomości stanowiącej własność Uzdrowiskowej Gminy
Miejskiej Szczawno-Zdrój, oznaczonej jako działki nr 27/2,
63/2, 28 połoŜonej w Szczawnie-Zdroju obręb nr 2
w sprawie: obciązenia słuŜebnością drogi koniecznej
nieruchomości stanowiącej własność Uzdrowiskowej Gminy
Miejskiej Szczawno-Zdrój, oznaczonej jako działki nr 27/2,
63/2, 28 połoŜonej w Szczawnie-Zdroju obręb nr 2
w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej w
Szczawnie-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za rok 2012 wraz z
informacją o stanie mienia komunalnego.
w sprawie: powołania zespołu powypadkowego ustalającego
okoliczności i przyczyny wypadku pracy
w sprawie: dokonania zmian w budŜecie gminy na 2013 r.
w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Szczawnie - Zdroju
w sprawie: powołania zespołu powypadkowego ustalającego
okoliczności i przyczyny wypadku w pracy
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia
Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Szczawnie - Zdroju

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Szczawna-Zdroju za lata 2002 do 2013

938

25/13

16 kwietnia 2013

939

26/13

16 kwietnia 2013

940

27/2013

16 kwietnia 2013

941

28/2013

24 kwietnia 2013

942

29/2013

24 kwietnia 2013

943

30/2013

24 kwietnia 2013

944

31/13

26 kwietnia 2013

945

32/2013

29 kwietnia 2013

946

33/2013

29 kwietnia 2013

947

34/2013

30 kwietnia 2013

948

35/2013

30 kwietnia 2013

w sprawie: powołania komisji przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień
publicznych dla zadań realizowanych w 2013 roku przez
Wydział Gospodarki Komunalnej
w sprawie: powołania komisji przetargowej odpoweidzialnej za
przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień
publicznych dla zadań realizowanych w 2013 roku przez
Wydział Gospodarki Lokalowej
w sprawie: powołania komisji przetargowej odpowiedzialnej za
przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień
publicznych dla zadń realizowanych w 2013 roku przez
Wydział Inicjatyw i Rozwoju
w sprawie: nie skorzystania przez Uzdrowiskową Gminę
Miejską Szczawno-Zdrój z prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowej połoŜonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Kolejowej 33
w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
Szczawnie-Zdroju przy Alei Spacerowej
w sprawie: obciąŜenia słuŜebnością drogi koniecznej
nieruchomości stanowiącej własność Uzdrowiskowej Gminy
Miejskiej Szczawno-Zdrój, oznaczonej jako działka nr 602/21
połoŜonej w Szczawnie-Zdroju, obręb nr 1
w sprawie: zmiany składu Komisji Konkursowej powołanie do
wyłonienia Dyrektora Publicznego Gimnazjum w
Szczawnie-Zdroju, Zarządzeniem Nr 24/13 Burmistrza
Szczawna-Zdroju z dnia 16 kwietnia 2013 r.
w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej w Szczawnie Zdroju sprawozdania finansowego gminy za rok 2012
w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Publicznego Gimnazjum w Szczawnie - Zdroju
w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego
Gimnazjum w Szczawnie - Zdroju

