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l Przetargi i konkursy – na stronie internetowej Urzędu Miasta znajdują się szczegółowe informacje na temat przetargów i konkursów, ogłaszanych przez Urząd Miasta Zakopane

Burmistrz Miasta Zakopane

zaprasza na bezpłatne badania tarczycy osób zameldowanych na pobyt stały w Zakopanem w dniach 12-14.09.2014, 26-28.09.2014 oraz 10-12.10.2014 do Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem, ul. Balzera 15.
Realizatorem programu jest Oddział Kliniczny Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W ramach realizacji programu wykonane zostanie badanie poziomu TSH we krwi i USG tarczycy. Badanie zakończone będzie konsultacją przeprowadzoną
przez lekarza specjalistę z dziedziny endokrynologii, pracującego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.
Liczba miejsc jest ograniczona - chętnych prosimy o rejestrację telefoniczną pod
nrem 12/424-75-27, od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-15.30 (zapisy od 1.09.2014r.).
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w badaniach!
BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE
ogłasza ustny nieograniczony przetarg w formie licytacji na dzierżawę części gminnej nieruchomości gruntowej wpisanej w KW nr NS1Z/00026226/6, położonej w Zakopanem, w rejonie ul.
Ustup i Guty, oznaczonej na mapie ewidencji gruntów jako: działka ewid. nr 181/1 obr. 35 o pow.
do dzierżawy 2220 mkw., z przeznaczeniem na cele składowe, na okres 1.10.2014 r. - 30.09.2017 r.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego netto wynosi: 2800,00 Pln (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100).
Do wylicytowanego czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w formie gotówki w wysokości 1000,00 Pln (słownie: tysiąc złotych 00/100) w kasie lub na
konto Urzędu Miasta PEKAO SA nr 85 1240 4748 1111 0000 4871 8666, nie później niż
do 2 września 2014 r.
Termin wniesienia wadium uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej 2 września
2014 r. kwota stanowiąca wadium znajdzie się na ww. koncie urzędu.
Na wpłacie należy zaznaczyć, że dotyczy „przetargu na część działki nr 181/1 obr. 35”.
Wpłata wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty.
Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet
czynszu dzierżawnego za miesiąc październik 2014 r.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie zawrze z Gminą Miasto Zakopane umowy w wyznaczonym terminie.
Informacje dotyczące regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Zakopane,
pokój nr 228, II piętro, tel. 18 2020427.
Otwarcie przetargu ustnego (licytacji) nastąpi 5 września 2014 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, Sala Obrad (parter).
Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, jak
również unieważnienia przetargu.

Bądź widoczny na drodze
w ramach 46. Międzynarodowego
Festiwalu Folkloru
Ziem Górskich w Zakopanem

BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w dniach 21.08-12.09 2014 r. zostało podane do
publicznej wiadomości zarządzenie w sprawie: lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym,
przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemców tego lokalu. Dot. lokalu nr 2 położonego w Zakopanem, przy ul. Zamoyskiego nr 6A.
BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE
zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane w dniach 18.08-9.09 2014 r. podany jest do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy on
następujących nieruchomości:
- część działek ewid. nr 651/8, 510, 10/3 obr. 6;

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zakopane
W związku, z art. 46 pkt 1) oraz art. 54 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 1235 z późn.
zmianami), zawiadamiam o możliwości składania wniosków do prognozy
oddziaływania na środowisko sporządzanej do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zakopane, przyjętego Uchwałą nr XV/140/99
Rady Miasta w Zakopanem 15 grudnia 1999 roku, obejmującej miasto Zakopane w jego granicach administracyjnych.
Informuję, iż zakres prognozy oddziaływania na środowisko uzgodniony został z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie orazPaństwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Zakopanem i obejmuje zakres określony w art. 51 ust. 2 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą dotyczyć wyłącznie zakresu merytorycznego prognozy. W związku z powyższym wnioski składane do prognozy oddziaływania na środowisko nie są wnioskami do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zakopane, o których mowa
w art. 11 pkt 1) Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dlatego też
dotychczas złożone przez mieszkańców wnioski dotyczące zmiany przeznaczenia terenów nie
wymagają powtórzenia, gdyż nie dotyczą zakresu merytorycznego prognozy oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani składaniem wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko,
zgodnie z art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zmianami) oraz art. 11 pkt
1) ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zmianami), mogą składać wnioski do ww. dokumentu w terminie
nieprzekraczającym 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wnioski należy składać do
Burmistrza Miasta Zakopane - Urząd Miasta Zakopane 34-500 Zakopane, ul. Kościuszki 13, na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z 18 września 2001
r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262) lub opatrzonej podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 235) albo wniesione
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów Ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz jej adresu.

Burmistrz Miasta Zakopane zaprasza
do wzięcia udziału w konkursie „Bądź
widoczny na drodze”.
Regulamin konkursu plastycznego
„Bądź widoczny na drodze”
Adresaci konkursu
Dzieci i młodzież z terenu Gminy
Miasta Zakopane
Tematyka konkursu
Tematem konkursu jest przedstawienie w formie rysunku, malunku, kolażu lub
innej ekspresji artystycznej w formie płaskiej prac na temat „Bądź widoczny na
drodze”.
Od 31 sierpnia 2014 roku już nie tylko dzieci, ale wszyscy piesi poruszający się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym - po drodze, gdzie
nie ma chodnika lub drogi przeznaczonej wyłącznie dla ruchu pieszego będą zobowiązani do noszenia elementów odblaskowych.
Zasady konkursu:
1. Prace będą nagrodzone w 4 kategoriach:
I przedszkolaki
II uczniowie szkół podstawowych klasy 0-III
III uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI
IV gimnazjaliści.
Nagrodzone zostaną po 3 najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej.
2. Za wstępną selekcję prac odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola,
szkoły, gimnazjum, który w ramach swoich uprawnień powołuje wewnętrzną Komisję Konkursową. Wewnętrzna Komisja Konkursowa wybiera 6 najlepszych prac z każdej kategorii.
3. Prace, które przeszły pierwszy etap kwalifikacji przez Wewnętrzne Komisje Konkursowe, należy przekazać do Urzędu Miasta Zakopane.
4. Prace mogą być wykonane w formacie A-4 lub A-3.
5. Do pracy należy dołączyć informacje według załącznika nr 1 do regulaminu. Ankieta powinna być przyklejona na rewersie pracy konkursowej.
6. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
7. Prace bez ankiety informacyjnej bądź z niekompletnymi danymi,
złożone po terminie nie będą uwzględnione w konkursie.
8. Przy ocenie brana będzie pod uwagę organizacja myśli plastycznej,
kompozycja obrazu, walory kolorystyczne i rysunkowe oraz osobiste i autentyczne spojrzenie na temat.
9. Przedszkola/szkoły nagrodzonych uczniów zostaną powiadomione
o terminie wręczenia nagród telefonicznie.
10. Komisja powołana przez Burmistrza dokona oceny prac i przedstawi
do akceptacji Burmistrzowi Miasta listę nagrodzonych i wyróżnionych osób.
11. Burmistrz Miasta zatwierdzi listę nagrodzonych i wyróżnionych
osób. Jego decyzja jest ostateczna.
12. Nadesłane na konkurs prace przechodzą na własność Gminy Miasta Zakopane i nie będą zwracane.
13. Gmina Miasta Zakopane zastrzega sobie prawo bezpłatnej prezentacji i publikacji prac w wydawnictwach, na zorganizowanych wystawach,
stronach internetowych itp.
14. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na powielanie danych osobowych jej autora przez organizatorów (wykorzystanie ich w środkach masowego przekazu i publikacjach) z przeniesieniem
praw autorskich do nagrodzonych i wyróżnionych prac.
Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 11 września
2014 r. na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Zakopane, przy ulicy Kościuszki 13, z dopiskiem - Konkurs „Bądź widoczny na drodze”.

Darmowy Internet i nieodpłatne doposażenie w sprzęt komputerowy
dla mieszkańców Zakopanego. Rusza nabór wniosków
Miło nam poinformować, że Urząd Miasta Zakopane otrzymał dofinansowanie i rozpoczyna realizację projektu pn. „www. okno na świat 2 - eInclusion w Gminie Miasto Zakopane” w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W obecnych czasach Internet jest oknem na świat. Daje szansę na dostęp do wiedzy, niesie informacje z różnych dziedzin, w tym możliwości wyszukania ofert pracy, kształcenia, stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. Po sukcesie pierwszej edycji „okna na świat” Gmina Miasto Zakopane zrealizuje II edycję projektu.
Całkowita wartość projektu wynosi 754.875,00 zł w tym:
- płatność z budżetu środków europejskich w kwocie 641.643,75 PLN,
- dotacja celowa z publicznych środków krajowych w kwocie 113.231,25 PLN.
Realizacja projektu przewidziana została na lata 2014-2015.
Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Zakopanego.
Zapewniony zostanie:
- DARMOWY dostęp do Internetu w miejscu zamieszkania dla 60 gospodarstw domowych,
- NIEODPŁATNE DOPOSAŻENIE w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla 50 gospodarstw domowych,
- DARMOWE SZKOLENIA informatyczne,
- DZIAŁANIA KOORDYNACYJNE, w tym doposażenie Gimnazjum nr 2 oraz 3 w Zakopanem w laptopy, drukarki i dostęp do Internetu,
PROMOCJA projektu obejmować będzie m.in. organizację konferencji „Problemy wykluczenia cyfrowego”.
Wkrótce powstanie również dedykowana temu projektowi strona internetowa, na której znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje, w tym deklaracje udziału w projekcie, regulamin uczestnictwa, wzory umów itp.
UWAGA!!! 11 sierpnia 2014 roku Burmistrz Miasta Zakopane wydał Zarządzenie wprowadzające
Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pod nazwą: „www. okno na świat 2 - eInclusion w Gminie Miasto Zakopane”. Informujemy, że od 11 sierpnia do 19 września 2014 roku prowadzony jest nabór
uczestników projektu.
Uczestnikami Projektu zostaną wg kryteriów przydzielenia wsparcia:
1. dzieci i młodzież ucząca się, z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin, w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie, tj. 2013, był niższy,

niż ostatni aktualny roczny wskaźnik „Przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w gospodarstwie domowym, publikowanym przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”;
2. dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych;
3. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach
systemu pomocy społecznej;
4. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach
systemu świadczeń rodzinnych;
5. osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem
równoważnym;
6. osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt. 16 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.
Uczestnicy Projektu muszą spełniać ponadto następujące warunki:
1. posiadać miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miasto Zakopane,
2. nie posiadać dostępu do Internetu,
3. zobowiązać się do stosowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
Niezbędne dokumenty rekrutacyjne do ściągnięcia pod poniższym linkiem: http://www.zakopane.eu/funduszeunijne/innowacyjna-gospodarka-narodowa-strategia-spojnosci/nabor-uczestnikow-projektu
Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Biurze Projektu w Urzędzie Miasta Zakopane, pok. 21,
lub pod nrem tel. 18 20 20 450.
Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!!!
„www. okno na świat 2 - eInclusion w Gminie Miasto Zakopane „
projekt współfinansowany z ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013
Priorytet 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.3. - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

