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BIULETYN INFORMACYJNY 
MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA 

 
Szanowni Mieszkańcy, 
 Praca na stanowisku burmistrza tak jak funkcjonowanie samorządu jest poddawane 
stałej ocenie. W bezpośrednich kontaktach z Państwem spotykam się z różnymi opiniami. 
W wielu przypadkach zależą one od aktualnie podejmowanych działań inwestycyjnych czy 
też sprostania indywidualnym oczekiwaniom. W większości rozmów powtarza się jednak 
problem braku właściwej, bieżącej informacji o działalności gminy. Zgadzając się z tymi 
uwagami zwróciłem się do Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna o podjęcie 
stosownej uchwały umożliwiającej wydawanie Biuletyny Informacyjnego. W pierwszym jego 
numerze prezentujemy Państwu wykonane w okresie od 14 listopada 2002 r. do 31 grudnia 
2004 r. inwestycje, których wartość przekracza 100.000 zł. Ze względu na szczupłość 
miejsca trudno wymienić działania remontowo - inwestycyjne o mniejszej wartości 
finansowej, ale niejednokrotnie bardzo ważne dla mieszkańców danego obszaru gminy. 
Podejmowany wysiłek inwestycyjny, którego wartość w ciągu dwóch lat wyniosła ponad 
21.000.000 zł, w perspektywie czasowej przyniesie wymierne efekty, tak bezpośrednie dla 
nas wszystkich mieszkańców jak i pośrednie poprzez zwiększenie atrakcyjności naszych 
miejscowości dla wczasowiczów i turystów. Wpływ na to będą miały również zamierzenia 
i plany, o których będziemy informować w kolejnych wydaniach.  
 Nie bez znaczenia na to, co zrobiliśmy w prezentowanym okresie ma fakt, iż obok 
spłaty oczywistych i uzasadnionych kredytów musieliśmy zwrócić za poprzedników, w wyniku 
wyroków sądowych, długi o wartości 1.930.396 zł, a do zapłacenia na rok bieżący pozostało 
nam jeszcze 177.017 zł.  
 W kolejnych numerach Biuletynu przedstawiać będziemy Państwu informacje 
o realizowanych zadaniach a także o planach. Mam nadzieję, że takie wiadomości umożliwią 
wszystkim mieszkańcom bieżące śledzenie życia całej gminy a także wnoszenie swoich 
uwag, na co osobiście liczę.  

Burmistrz 
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

Waldemar Serwiński 
 
 

UCHWAŁA Nr XXVII/332/2005 
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

z dnia 23 czerwca 2005 r. 
 
w sprawie: dostępu do informacji publicznej. 
 

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
/jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. / w związku z art. 11 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm. /- Rada Miasta i Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna uchwala, co następuje: 

§ 1. 
W celu poprawy dostępności mieszkańców gminy do informacji publicznej, w tym w szczególności do 
informacji o działalności organów Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, informacje istotne z punktu 
widzenia organów gminy udostępniane będą nieodpłatnie w formie drukowanego wydawnictwa - 
Biuletynu Informacyjnego, rozpowszechnianego na terenie miasta i gminy, w szczególności 
w siedzibach gminnych jednostek organizacyjnych. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Gancarz 
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Rozmieszczenie inwestycji  
o wartości powyżej 100 tys. zł na terenie gminy 
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Ważniejsze inwestycje w gminie (listopad 2002 - grudzień 2004) 
 
 
 

Lp. Inwestycja Wartość robót 
w zł  

Termin zapłaty 

1.  Budowa mostu granicznego Leluchów - Ćirć 
wraz z drogą dojazdową*  

12.273.677,13 umowa z dnia 07.12.2001 r.,  
do dnia 14.11.2002 r. zapłacono 
6.050.687,86 zł, po 14.11.2002 r. 
zapłacono 6.222.989,27 zł   

2.  Odbudowa drogi gminnej w Powroźniku - 
droga w Szczawicznem* 

150.801,59 umowa z dnia 05.09.2002 r.  
zapłacono 02.12.2002 r. 

3.  Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej ul. 
Ogrodowa w Muszynie* 

252.949,24 umowa z dnia 05.09.2002 r.  
zapłacono 02.12.2002 r. 

4.  Odtworzenie kanalizacji opadowej oraz 
nawierzchni ul. Ogrodowej w Muszynie - 
odbudowa - odcinek 505 mb* 

238.565,20 umowa z dnia 12.09.2002 r. 
zapłacono do 12.12.2002 r.  

5.  Odtworzenie nawierzchni ul. Słonecznej - 
bocznej w Muszynie - odcinek 253 mb* 

143.978,10 umowa z dnia 12.09.2002 r. 
zapłacono 12.12.2002 r.  

6.  Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej w 
Wojkowej - I etap 900 mb* 

237.183,67 umowa z dnia 12.09.2002 r. 
zapłacono 18.11.2002 r.  

7.  Kanalizacja opadowa w drodze gminnej 
Złockie - Kolonia 1600 mb* 

444.969,88 umowa z dnia 12.09.2002 r.  
zapłacono do 12.12.2002 r.  

8.  Budowa sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Powroźniku* 

1.614.386,14 umowa z dnia 28.05.2002 r. do 
14.11.2002 r. zapłacono 
554.973,31 zł, po 14.11.2002 r. 
zapłacono 1.059.412,83 zł  

9.  Budowa sali gimnastycznej przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Muszynie*  

1.422.968,86 umowa z dnia 07.10.2002 r., 
zapłacono od 23.12.2002 r. do 
31.03.2004 r.  

10.  Budowa Szkoły Podstawowej filialnej w 
Andrzejówce* 

308.955,59 umowa z 07.10.2002 r., całość 
zapłacono w 2003 r.   

11.  Opracowanie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla miasta i 
gminy Muszyna* 

432.840,00 umowa z dnia 16.08.2001 r. , do 
14.11.2002 r. zapłacono 
153.460,00 zł, po 14.11.2002 r. 
zapłacono 279.380,00 zł  

12.  Remont drogi w Powroźniku (dolnym)* 104.417,56 umowa z dnia 04.09.2002 r., do 
14.11.2002 r. zapłacono 
27.106,05 zł, po 14.11.2002 r. 
zapłacono 77.311,51 zł  

13.  Remont drogi w Powroźniku (górnym)* 100.772,18 umowa z dnia 04.09.2002 r.  
zapłacono 18.11.2002 r.  

14.  Odnowa przestrzeni publicznej - Muszyna 
centrum (chodniki i ulice: Piłsudskiego, 
Wąska, Rolanda, 21 Stycznia, Zefirka; 
oświetlenie uliczne: Piłsudskiego, pod Basztą, 
21 Stycznia; ławki, kosze, maszty i flagi) 

694.531,89 umowa z dnia 15.11.2002 r., 
zapłacono do dnia 26.11.2003 r.  

15.  Odbudowa dróg po powodzi Złockie Kolonia 704.000,00 umowa z dnia 30.01.2003 r. 
zapłacono 31.10.2003 r.  
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16.  Odtworzenie nawierzchni po powodzi ul. 
Słoneczna (boczna)  

127.303,03 umowa z dnia 23.05.2003 r. 
zapłacono 21.08.2003 r.  

17.  Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze 
Majdan – Leluchów  

799.465,00 umowa z dnia 12.08.2003 r. 
zapłacono 30.09.2003 r.  

18.  Budowa kanalizacji sanitarnej w Żegiestowie 
etap II 

1.019.434,90 umowa z dnia 31.03.2003 r. 
zapłacono 29.08.2003 r.  

19.  Budowa wysypiska odpadów komunalnych w 
Andrzejówce 

2.364.972,69 umowa z dnia 31.03.2003 r. 
zapłacono 15.09.2003 r.  

20.  Budowa instalacji solarnej w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Muszynie  

114.231,13 umowa z dnia 31.05.2004 r. 
zapłacono 01.09.2004 r.  

21.  Promocja walorów turystycznych gminy 
Muszyna  

129.000,00 umowa z dnia 02.06.2004 r. 
zapłacono 21.02.2005 r.  

22.  Umocnienie drogi przy ul. Podgórnej wraz z 
remontem nawierzchni asfaltowej  

122.583,45 umowa z dnia 27.05.2003 r. 
zapłacono 21.08.2003 r.  

23.  Budowa oświetlenia ulicznego, sieci 
konsumpcyjnej i chodnika przy ul. 
Grunwaldzkiej  

1.054.656,58 umowa z dnia 02.10.2002 r. 
(budowa chodnika) 
umowa z dnia 29.09.2003 r. 
(budowa oświetlenia)  
zapłacono 18.12.2003 r. 

24.  Budowa chodnika w Żegiestowie etap I  469.262,34 umowa z dnia 29.09.2004 r. 
zapłacono 30.11.2004 r. 

25.  Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiku  1.266.507,95 umowa z dnia 02.04.2004 r. 
zapłacono 31.12.2004 r.  

26.  Budowa oświetlenia ulicznego w Złockiem  213.446,61 umowa z dnia 27.11.2003 r. 
zapłacono 19.07.2004 r. 

27.  Odbudowa drogi gminnej bocznej ul. Zielona i 
drogi gminnej w Szczawniku 

113.460,00 umowa z dnia 09.06.2004 r. 
zapłacono 31.10.2004 r. 

28.  Odbudowa drogi gminnej głównej w 
Wojkowej 

117.863,94 umowa z dnia 09.06.2004 r. 
zapłacono 31.10.2004 r. 

29.  Remont drogi gminnej ul. Słoneczna boczna, 
remont drogi gminnej ul. Jasna, remont 
przyczółków mostu na potoku Muszynka - 
etap I, remont przyczółków mostu na potoku 
Szczawniczek – etap I, remont przyczółków i 
brodu przy mostku na potoku Młynne - etap I, 
remont drogi gminnej bocznej ul. 
Grunwaldzka (Wilcze), odbudowa ul. 
Ogrodowej bocznej, odtworzenie nawierzchni 
drogi gminnej w Powroźniku do Młynnego. 

369.823,61 umowa z dnia 11.10.2004 r. 
zapłacono 16.12.2004 r.  

30.  Budowa alejek spacerowych na górze Baszta, 
wzdłuż potoków Muszynka i Szczawniczek   

334.299,54 umowa z dnia 09.06.2004 r. 
zapłacono 31.08.2004 r. 

31.  Przebudowa parkingów na terenie gminy 
Muszyna  

133.873,28 zapłacono 20.08.2004 r.  

32.  Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pułaskiego  167.483,00 umowa z dnia 22.10.2004 r.  
33.  Budowa drogi powiatowej w Szczawniku^  

 
1.100.000,00  

34.  Budowa drogi powiatowej w Złockiem*^ 
 

1.006.039,06  

* inwestycja zapoczątkowana przed 14.11.2002 r.  
^ inwestycja powiatowa przy udziale gminy 


