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OTWARCIE GMINNEJ HALI  
SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ W MANIOWACH  

 

Uroczystość otwarcia w dniu 10 września 2008 roku 
Gminnej Hali Sportowo - Widowiskowej w Maniowach 
przebiegła w podniosłym i odświętnym nastroju. 

Rozpoczęła się Mszą św., koncelebrowaną przez ks. abp 
Józefa Wesołowskiego, nuncjusza apostolskiego i księŜy 
proboszczów z terenu Gminy Czorsztyn. Uroczystą Mszę św. 
uświetniły śpiewy chóru z Kluszkowiec. 

Uczestniczący we Mszy św. przeszli następnie pod halę 
sportową, gdzie wszystkich obecnych przywitał Wójt Gminy 
Czorsztyn - Waldemar Wojtaszek. Długą listę zaproszonych 
i obecnych gości otwierali: ks. abp J. Wesołowski, wice-
marszałek województwa małopolskiego Leszek Zegzda, 
posłanka Anna Paluch, senatorowie Stanisław Kogut i Tade-
usz Skorupa oraz były senator Franciszek Adamczyk. Obecni 
równieŜ byli burmistrzowie, wójtowie, delegacja z partner-
skiego, wielkopolskiego miasta Rogoźna na czele z Burmi-
strzem, przedstawiciele oświaty, policji, wojska, organizacji 
i instytucji z terenu Podhala, lokalni księŜa oraz proboszczo-
wie z naszych parafii, radni na czele z Przewodniczącym 
Rady Gminy – Rafałem Jandurą, a takŜe mieszkańcy i przede 
wszystkim uczniowie.  

Po uroczystym prze-
cięciu wstęgi uczest-
nicy uroczystości we-
szli na halę sportową, 
gdzie nastąpiło poś-
więcenie obiektu 
przez ks. abp Józefa 
Wesołowskiego  
w asyście księdza 
Tadeusza Dybła - pro-

boszcza z Maniów. Następnie wystąpił Wójt Gminy Czorsz-
tyn i zaprezentowano związane z wydarzeniem pokazy slaj-
dów. W przemówieniach zaproszonych gości dominowały 
gratulacje i wyrazy uznania z okazji oddania do uŜytku tak 
pięknego, długo oczekiwanego i potrzebnego obiektu. 

Część artystyczna naleŜała do uczniów z gimnazjum 
w Maniowach. Występy gitarowe i piosenki z repertuaru 
Starego Dobrego MałŜeństwa śpiewane przez chór, przygo-
towało szkolne koło muzyczne. Natomiast koło teatralne 
wystąpiło z montaŜem poetyckim opartym na utworze Kazi-
mierza Wierzyńskiego - Laur olimpijski. Piękne programy 
taneczno-artystyczne przygotowały takŜe zespoły dziewcząt 
z klas trzecich. Oklaskiwano cheerleaderki, taniec belgijski 
z szarfami i taniec cieni. MoŜna było równieŜ podziwiać 
pokaz walki Ju-Jitsu (wystąpiła sekcja z Ostrowska). 

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie obiektu. 
W punkcie wystawowym przy wejściu do hali moŜna było 
obejrzeć wystawę medali i pucharów z licznych osiągnięć 
młodzieŜy ze szkół i klubów sportowych z terenu Gminy 
Czorsztyn, a takŜe wystawę na temat historii budowy hali. 
Uczestnicy uroczystości otwarcia hali zostali obdarowani 
okolicznościowymi zestawami promocyjnymi. 

Pierwsze turnieje w piłce noŜnej i siatkówce w nowo 
otwartej hali rozegrali uczniowie szkół z terenu Gminy 
Czorsztyn. Rozgrywki sportowe były ostatnim elementem 
tego całodniowego, niepowtarzalnego wydarzenia. 
 

Więcej tekstów oraz zdjęcia na stronie internetowej: www.czorsztyn.pl 
 

W.P. 

 
Informacje o Hali  

� Realizacja inwestycji dobiegła wreszcie końca. Jak na 
moŜliwości Gminy jest to inwestycja ogromna, jej całkowity 
koszt przekroczył 8 mln zł. Cieszymy się z faktu, Ŝe ta wielo-
letnia inwestycja, po przezwycięŜeniu wielu trudności poja-
wiających się w trakcie jej realizacji, w końcu została ukoń-
czona. Jako pierwszy tego typu obiekt sportowy w Gminie 
będzie słuŜyć dla dobra mieszkańców, szczególnie dla roz-
woju fizycznego dzieci i młodzieŜy. MoŜe równieŜ stać się 
waŜnym centrum sportowym i kulturalnym naszego Regionu. 
Wierzymy, Ŝe oddany do uŜytku, nowoczesny obiekt sporto-
wy przyczyni się takŜe do dynamicznego rozwoju zarówno 
samej miejscowości jak i całej gminy. Oprócz moŜliwości 
organizowania profesjonalnych imprez sportowych będzie 
miejscem do organizowania imprez kulturalno – rozrywko-
wych. Parametry obiektu umoŜliwiają bowiem jego wielo-
stronne wykorzystanie. 
� Gmina Czorsztyn na budowę hali otrzymała dofinanso-
wanie z Funduszu Rozwoju Bazy Sportowej w sumie w kwo-
cie 1.300.000 zł, co stanowi 15 % całości kosztów przedsię-
wzięcia. Inwestycja w głównej mierze została więc zrealizo-
wana ze środków własnych Gminy. 
Hala sportowa jest nowoczesnym obiektem, spełniającym 
wszelkie standardy bezpieczeństwa. Boisko sportowe ma 
wymiary 44x22 m i posiada podłogę sportową powierzch-
niowo – elastyczną. Na sali sportowej zamontowano dwie 
kurtyny grodzące, umoŜliwiające podział na 3 boiska trenin-
gowe. Sala przystosowana jest do gier zespołowych (piłka 
halowa, siatkówka, koszykówka, tenis, itd.), wyposaŜona 
w łatwo montowany lekki sprzęt. Sala dysponuje 420 
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miejscami siedzącymi, zespołem szatni z umywalniami 
i natryskami. Cały obiekt jest w pełni przystosowany do 
korzystania przez osoby niepełnosprawne. 
Jako rodzic – mówił Wójt –, którego dzieci uczęszczają do 
tutejszych szkół przypominam sobie, jak wcześniej wielu 
rodziców pytało, czy ich dzieci kiedykolwiek będą ćwiczyć 
na tej hali sportowej, czy zostanie kiedykolwiek dokończona. 
Jest mi niezmiernie miło, Ŝe mogę dzisiaj Państwu zakomu-
nikować: tak, dzięki Bogu budowa Hali została dokończona 
i nasze dzieci mogą juŜ na niej ćwiczyć. 
 

Podziękowania 
 

� Pragnę z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy słuŜyli pomocą, dobrą radą, wsparciem 
finansowym, doradztwem w trakcie realizacji tej inwestycji. 
Dzięki determinacji i ogromnemu zaangaŜowaniu, wspartym 
Ŝyczliwością wielu ludzi i instytucji, mieszkańcy Gminy 
Czorsztyn wreszcie doczekali się hali sportowej. Dlatego 
śmiało mogę powiedzieć, Ŝe dzisiejszy dzień jest szczegól-
nym świętem nas wszystkich. Ja zaś czuję wielką radość 
i ogromną satysfakcję. Szczególnie dziękuję Samorządowi 
Województwa Małopolskiego za pomoc finansową, Panie 
Marszałku, proszę przyjąć wyrazy podziękowania szczegól-
nie za tegoroczną decyzję przyznającą gminie dodatkowo 
500 000 zł, wyrazem naszej wdzięczności niech będą te 
kwiaty. 
� Słowa podziękowania kieruję do Pani Skarbnik, Pana 
Zastępcy, Pana Mecenasa, pracowników Urzędu Gminy 
i jednostek organizacyjnych gminy za fachowe doradztwo 
w końcowym etapie inwestycji i zaangaŜowanie 
w dokończeniu całej inwestycji. Dziękuję poprzednim wła-
dzom gminy, dziękuję wszystkim radnym poprzedniej, 
a szczególnie obecnej kadencji za akceptację odwaŜnej kon-
strukcji projektów budŜetu. 
 

 

� Dziękuję Czcigodnym Kapłanom za słowa modlitwy 
i poświęcenie naszego obiektu. Jako gospodarz Gminy 
Czorsztyn dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do 
powstania tego pięknego obiektu. W szczególności chciał-
bym złoŜyć słowa podziękowania wykonawcy ostatniego 
etapu, firmie p. St. Potoczaka, bez którego dobrej woli i do-
brej współpracy nie udałoby się dokończyć tej inwestycji. 
Dziękuję posłom, Panu Andrzejowi Gut-Mostowemu, za 
pomoc gminie w otrzymaniu pierwszego dofinansowania 
w 2003 r. w kwocie 800 tyś. zł oraz Panu Edwardowi Siarce, 
za niedawną interwencję w Warszawie w sprawie dodatko-
wych środków na halę. Nie sposób wymienić wszystkich, 
którym naleŜałoby dzisiaj podziękować, więc serdecznie 
dziękuję tym wszystkim, którym te podziękowania się naleŜą  

 
za ich pracę, zaangaŜowanie, radę i pomoc podczas realizacji 
tego przedsięwzięcia. 

 

Na przyszłość 
 

� Jestem przeko-
nany, Ŝe Hala Wido-
wiskowo - Sportowa 
będzie spełniała za-
łoŜone przez nas 
funkcje i spełni ocze-
kiwania wszystkich 
mieszkańców i gości 
korzystających z niej 
w przyszłości. Jestem 
przekonany, Ŝe hala sportowa będzie dawała duŜo radości 
wszystkim korzystającym. 
Nauczycielom Ŝyczę wiary i siły do podejmowania dalszych 
działań na rzecz wychowania młodego pokolenia. To my 
razem, nauczyciele wspólnie z nami rodzicami, musimy 
zadbać o ich pełny i prawidłowy rozwój, bo przecieŜ: „Takie 
będą Rzeczypospolite, jakie młodzieŜy chowanie”. 
� O tym, Ŝe mamy młodzieŜ uzdolnioną sportowo świad-
czą m.in. wystawione przy wejściu puchary i inne wyróŜnie-
nia za osiągnięcia w konkretnych dyscyplinach sportowych. 
Wierzę, Ŝe nasza Hala będzie tętnić Ŝyciem i moŜe wy-
chować prawdziwe sportowe talenty oraz kształtować 
prawe charaktery. 
 

(fragmenty z przemówienia Wójta Gminy Czorsztyn w czasie uroczystości 
otwarcia Hali Sportowej) 
 

 

Informacja o dodatkowym dofinansowaniu hali 
 

Dwuletnie starania władz gminy o dodatkowe środki finan-
sowe na Halę Sportową w Maniowach przyniosły rezultat. 
Samorząd Wojewódzki w ramach przyznanej nam puli 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwietniu br. ujął naszą 
gminę w podziale pieniędzy z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej, przyznając nam na to zadanie dodatkowe 500 000 
zł. Przyznane w Krakowie pieniądze nie od razu chciała nam 
wypłacić Warszawa. Dopiero po licznych interwencjach, 
w tym udziale Wójta, Skarbnika oraz Radcy Prawnego w po-
siedzeniu Wspólnego Komitetu Finansowego w Warszawie 
oraz przy pomocy lokalnych posłów, do których pisemnie 
w tej sprawie zwrócono się o interwencję u władz przyniosły 
oczekiwany rezultat. Ostatecznie w połowie sierpnia br. 
Wspólny Komitet Finansowy zgodził się na wypłatę powyŜ-
szej kwoty. Tak więc, otrzymana ostatnia dotacja z Minister-
stwa zawierała środki z dwóch umów, tj. 140 000 zł wg umo-
wy z 2003 r. oraz 500 000 zł z tegorocznej umowy (razem 
640 000 zł). ZaangaŜowanie oraz merytoryczne podejście do 
sprawy Pana Jacka Szpulaka, Radcy Prawnego obsługującego 
gminę zagwarantowały obronę interesu gminy w Warszawie. 
Dlatego szczególnie jemu składamy podziękowania za wy-
konaną pracę i „wywalczenie” powyŜszego dofinansowania. 

♦  

Od początku roku szkolnego hala jest uŜytkowana przez 
szkoły na zajęciach WF-u. Po jej oficjalnym otwarciu wzrasta 
zainteresowanie jej wynajęciem przez róŜnego rodzaju uŜyt-
kowników. Kilka grup sportowych chce w najbliŜszym czasie 
wynająć weekendowo halę. Natomiast w połowie październi-
ka nasza hala stanie się miejscem spotkania dla grup modli-
tewnych z parafii z terenu dwóch diecezji: krakowskiej 
i tarnowskiej. Mamy nadzieję, Ŝe obiekt w przyszłości będzie 
optymalnie eksploatowany, tak by mógł zarobić na swoje 
utrzymanie. 
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Największymi orędownikami budowy hali byli nieŜyjący juŜ 
wójt Marek Koterba i przewodniczący Rady Gminy wcze-
śniejszych kadencji Kazimierz Łapczyński. Ich starania były 
kluczowe przy podejmowaniu decyzji o budowie hali. 
 

 

śyczenia na nowy rok szkolny 2008/2009 
 

W nowym roku szkolnym wszystkim uczniom z terenu 
naszej Gminy Ŝyczymy duŜo motywacji i chęci do 
zdobywania wiedzy, duŜo zdrowego współzawodnictwa  
o tytuły najlepszych uczniów, a takŜe rozwijania róŜ-
norodnych talentów.  
Nauczycielom Ŝyczymy wytrwałości i cierpliwości  
w przekazywaniu tej wiedzy. 
 

w imieniu własnym i gminnego samorządu 
Waldemar Wojtaszek, Wójt Gminy Czorsztyn 
 

 

Sukcesy uczniów SP Kluszkowce 
w roku szkolnym 2007/2008 

 

Poprzedni rok szkolny zakończyliśmy wysokimi osiągnię-
ciami naszych uczniów. Do największych naleŜą: 
• udział Alka Rusina w finale konkursu przedmiotowego 

– matematyczno-przyrodniczego, 
• sukcesy w konkursach literackich:  
Bartosz Wojtaszek wyrecytował GRAND PRIX  w Wojewódzkim 
Konkursie Recytatorskim w Nowym Sączu. Zdobył równieŜ: 
I miejsce w konkursie opowiadania legend w Spiskiej Starej Wsi, 
I miejsce w konkursie „Strofy o ojczyźnie” w Szaflarach, 
I miejsce w konkursie „Nad wodą wielka i czystą”, 
I miejsce w konkursie „Brzechwa uczy i bawi” w Krośnicy.  
W maju 2008 roku został wyróŜniony przez Wójta Gminy Czorsz-
tyn tytułem Najlepszy Recytator Gminy Czorsztyn. 
Magdalena Bednarczyk w recytatorskich rywalizacjach zdobyła: 
II miejsce w konkursie legend w Spiskiej Starej Wsi, 
I miejsce w konkursie „Strofy o ojczyźnie” w Szaflarach. 
Ewelina Stochmal w recytatorskich zmaganiach konkursowych 
zajęła: 
I miejsce w konkursie „Brzechwa uczy i bawi:, 
III miejsce w gminnym konkursie „Nad wodą wielką i czystą” oraz 
brała udział w Wojewódzkim finale Konkursu Recytatorskiego 
w Nowym Sączu, a takŜe otrzymała wyróŜnienie w „Konkursie 
poezji religijnej” w Maniowach. 
Katarzyna Dziatkowicz brała udział w Wojewódzkim Konkursie 
Recytatorskim w Nowym Sączu oraz zajęła I miejsce w konkursie 
„Nad wodą wielką i czystą”. 

W dziedzinie nauki moŜemy równieŜ pochwalić się 
bardzo dobrym wynikiem ze sprawdzianu szóstoklasistów, 
którzy średnią 27,7 pkt znaleźli się w grupie wyników wy-
sokich (wyŜszy od średniego wyniku w gminie, powiecie 
i województwie). 

Utalentowane sportowo dzieci mogą rozwijać w naszej 
szkole swoje zdolności, co potwierdza sześciokrotne zwycię-
stwo naszych uczniów w zawodach gminnych 
w następujących dyscyplinach: piłka halowa, koszykówka 
dziewcząt i chłopców, czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt 
i chłopców, narciarstwo alpejskie, Coca Cola CUP. 

Zwycięstwa naszych druŜyn na szczeblu gminy dały 
przepustkę do udziału w powiatowych i wojewódzkich za-
wodach, z których nasi zawodnicy wrócili z: 
II miejscem w powiatowych turnieju piłki halowej – chłopcy, 
II miejscem w powiatowym turnieju minikoszykówki dziew- 
 

 
cząt, 
II miejscem druŜynowo w powiatowych zawodach w narciar-
stwie alpejskim, 
I miejscem UKS „Szarotka” w okręgu tatrzańskim w narciar-
stwie biegowym, 
II miejscem szkoły w Lidze tatrzańskiej w narciarstwie bie-
gowym, 
III miejscem SP Kluszkowce w wojewódzkich biegach nar-
ciarskich. 

Aby doskonalić sprawność ruchową i fizyczną naszych 
uczniów, jak równieŜ zwiększyć bezpieczeństwo podczas 
przebywania w czasie wolnym dzieci nad graniczącym 
z naszą miejscowością jeziorem, wystąpiliśmy do Urzędu 
Marszałkowskiego o akceptację projektu „JuŜ pływam”. 
Pozytywna opinia oraz przyznane środki finansowe pozwoli-
ły nam rozpocząć realizację nauki pływania dla grupy 
uczniów z klas 4 – 6. 

L.P. 
 

Uczniowie z Gminy Czorsztyn na kolonii w Rzucewie 
 

W okresie od 17.07.2008 r. do 26.07.2008 r. 14 uczniów 
szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu Gminy 
Czorsztyn wzięło udział w kolonii letniej w miejscowości 
Rzucewo. 
Rekrutacji uczestników kolonii dokonali pracownicy socjalni 
na podstawie dokumentacji dostępnej w tut. Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Maniowach. Koszt kolonii 
został pokryty ze środków własnych gminy przeznaczonych 
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
We wszystkich grupach wychowawczych zrealizowano pro-
gramy profilaktyczne: „Narkotyki zabijają”, „Co warto wie-
dzieć o alkoholu” i „Radość bez alkoholu”. Zajęcia prowa-
dzone były w formie warsztatów za pomocą aktywnych me-
tod. Na zakończenie zajęć w kaŜdej grupie kolonijnej prze-
prowadzona została „mini ankieta”. Z przeprowadzonej „mini 
ankiety” wynika, Ŝe inicjację alkoholową ma za sobą 65,81 % 
ankietowanych kolonistów. Większość z nich deklarowała, Ŝe 
po raz pierwszy spróbowali alkoholu w wieku 7-11 lat 
w obecności swoich rodziców lub rodzeństwa. 31,31% ankie-
towanych deklarowało, Ŝe próbowało palić papierosy, 5 osób 
z pośród 198 uczestników kolonii eksperymentowało z nar-
kotykami. 
PowyŜsza statystyka powinna zainteresować rodziców 
i zwrócić ich uwagę m.in. na sposób spędzania wolnego 
czasu przez ich pociechy. 

Na podst. materiałów z GOPS 
 

GMINNE DO śYNKI 2008 
 

Gminne DoŜynki są imprezą przechodnią. Odbywają 
się co roku w innej miejscowości gminy. W tym roku, 
w dniu 31 sierpnia gospodarzami Gminnych DoŜynek byli 
mieszkańcy Sromowiec WyŜnych. Uroczystość rozpoczęła 
się o godz. 1300 Mszą świętą dziękczynną za plony pod 
przewodnictwem księdza arcybiskupa Józefa Wesołow-
skiego. W imprezie tej wzięli udział przedstawiciele władz 
lokalnych, organizacji społecznych i mieszkańcy gminy.  

Z kościoła korowód doŜynkowy przeszedł na boisko spor-
towe LKS „Spływ”. Po okolicznościowym przemówieniu 
Wójta Gminy Waldemara Wojtaszka i wręczeniu chleba 
doŜynkowego przez starostów DoŜynek ( starosta - Franci-
szek Górecki - sołtys Sromowiec WyŜnych, starościna- 
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Zofia Plewa - 
przewodniczą-
ca  K G W  
w Sromow-
cach NiŜnych) 
nastąpiła część 
artystyczna,  
którą rozpo-
czął występ 
zespołu „Sro-
mowianie” ze 
Sromowiec  
WyŜnych, po 
którym pięk-
nie koncerto-
wała orkiestra 
dęta z Maniów 

i Kacwina.W programie występowały równieŜ zespoły regio-
nalne:, „Lubań” z Kluszkowiec, „Podegrodzie” z Podegro-
dzia i „Chemlon” z Humennego ze Słowacji. 

Podczas części artystycznej zaprezentowało się Podhalań-
skie Towarzystwo śeglarskie zachęcając młodzieŜ do czyn-
nego uprawiania Ŝeglarstwa. 

Jak co roku tak i podczas tych DoŜynek odbył się konkurs 
na najpiękniejszy wieniec doŜynkowy. Komisja wyróŜniła 
wszystkie 7 wieńców doŜynkowych i przyznała równorzędne 
nagrody pienięŜne po 300 zł. Komisja obradowała w skła-
dzie: 
1.   Andrzej Mikołajewicz – (przewodniczący) – prezes Od-
działu Stowarzyszenia Galicyjskich Gospodarstw Gościn-
nych, 
2.   Małgorzata Piątek – radna Gminy Czorsztyn, 
3.   Wojciech Bednarczyk – sołtys wsi Kluszkowce. 

Impreza zakończyła się zabawą ludową, do której przy-
grywał zespól „Czar”. 

Organizatorzy serdecznie dziękują za zaangaŜowanie 
w organizację tego przedsięwzięcia: delegacjom KGW, OSP, 
PSFP, Oddziałom Związku Podhalan w Kluszkowcach 
i Maniowach, ks. proboszczowi Kazimierzowi Turakiewi-
czowi, radnym, sołtysom, sołtysowi Franciszkowi Góreckie-
mu, zespołom. Szczególne podziękowanie za przygotowanie 
i wydanie posiłku naleŜą się Paniom z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Sromowcach WyŜnych. Dziękujemy równieŜ 
wszystkim sponsorom i uczestnikom Gminnych  
DoŜynek 2008. 

J.P., W.P 
 

Ks. abp Józef Wesołowski odwiedził klasztor ojców 
Karmelitów Bosych oraz parafię w Kluszkowcach 

 

Ks. abp Józef Wesołowski, nuncjusz apostolski na Domini-
kanie i delegat Stolicy Apostolskiej dla Porto Rico odwiedził 
klasztor w Kluszkowcach, gdzie w niedzielę 14 września 
poświęcił nową salę kominkową i rekreacyjną wspólnoty 
oraz przewodniczył Mszy św. w kościele parafialnym. Jak 
wyznał w homilii była to potrzeba serca i chęć spłacenia 
długu wdzięczności, a takŜe podziękowanie za formację 
religijną od Kluszkowian i ojców Karmelitów Bosych, któ-
rych poznał w młodości chodząc często do kaplicy na Msze 
św. i lekcje religii z pobliskiego Czorsztyna. Matka ks. abpa 
była nauczycielką w szkole w Kluszkowcach, a lekcji religii 
w kaplicy Matki BoŜej Częstochowskiej uczył m.in. o. Leon 
Wądrzyk OCD. Po Mszy św. odbyło się spotkanie z młodzie-
Ŝą i wiernymi, z którymi arcybiskup chętnie zrobił sobie  

 
wspólne zdjęcia. Wielu jest jego kolegami i koleŜankami ze 
szkolnej ławy. Proboszcz parafii o. Włodzimierz zapewnił 
abpa o otwartości wspólnoty na jego obecność i pasterskie 
problemy i dziękował za modlitwę i błogosławieństwo. 
 

Na podst. mat. z Parafii w Kluszkowcach 
 

PODSUMOWANIE obrad XX zwyczajnej sesji Rady 
Gminy Czorsztyn z dnia 5 września 2008 roku 

 

W sesji uczestniczyło 13 radnych. 
Część pierwsza: 
1. Otwarcie sesji i powitanie. 
2. Stwierdzenie quorum.  
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porząd-

ku obrad. 
5. Głosowanie poprawek. 
6. Przyjęcie interpelacji. 
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn. 
8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie 

międzysesyjnym. 
Część druga: 
1/ Przedstawienie informacji z wykonania budŜetu Gminy 
Czorsztyn za I półrocze 2008 roku. 
2/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie Gminy 
Czorsztyn na 2008 r. 
3/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 
3/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej samorządowi powiatu nowotarskiego. 
4/ Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia Wójta Gminy 
Czorsztyn do zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Czorsztyn. 
5/ Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia Wójta Gminy 
Czorsztyn do zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie do-
kumentacji projektowej rozbudowy szkoły podstawowej 
o zespół szkoły z gimnazjum, salą gimnastyczną i przedszko-
lem w Kluszkowcach.  
6/ Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Czorsz-
tyn do realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1.1. Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do 
usunięcia naruszenia uchwały.  
8/ Przedstawienie informacji o wynikach analizy oświadczeń 
majątkowych osób wymienionych w art. 24h ust. 3 ustawy 
o samorządzie gminnym. 
9/ Przedstawienie informacji przez Wójta Gminy Czorsztyn 
w następującym zakresie: 
1/ zakończenia budowy hali sportowej w Maniowach, pozy-
skanych dodatkowych środków finansowych oraz stanu 
przygotowań do uroczystości otwarcia,  
2/ regulacji prawnej budynku Szkoły Podstawowej w Sro-
mowcach NiŜnych, 
3/ moŜliwości realizacji inwestycji kanalizacyjnych na tere-
nie Gminy Czorsztyn, 
4/ wypłaty odszkodowania za grunty zajęte pod drogami 
gminnymi. 
Część trzecia: 
1. Odpowiedzi na interpelacje. 
2. Zapytania i wnioski.  
3. Ustalenie terminów i tematów następnej sesji. 
4. Zakończenie sesji.  

 L.J. 
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Finanse i budŜet 
 

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROK 
ZADANIA WŁASNE I ZLECONE 

Dział Plan Wykonanie % wyk. Treść 

010 1 805,60 2 356,71 130,52% Rolnictwo i łowiectwo 

020 82 700,00 21 702,82 26,24% Leśnictwo 

600 927 008,00 128 160,39 13,83% Transport i łączność 

700 475 500,00 139 898,46 29,42% Gospodarka mieszkaniowa 

750 117 156,00 85 699,35 73,15% Administracja publiczna 

751 990,00 510,00 51,52% 

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownic-
twa 

752 1100,00  0,00 0,00% Obrona narodowa 

754 300,00  0,00 0,00% 
Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpoŜarowa 

756 4 500 608,00 1 878 587,76 41,74% 

Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających oso-
bowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 

758 8 144 805,00 4 695 440,00 57,65% RóŜne rozliczenia 

801 960 614,00 281 126,78 29,27% Oświata i wychowanie 

852 2 773 030,00 1 338 932,61 48,28% Pomoc społeczna 

854 25 855,00 25 855,00 100,00% 
Edukacyjna opieka wychowaw-
cza 

926  12 550,00 12 517,14 99,74% Kultura fizyczna i sport 

  18 024 021,60 8 610 787,02 47,77% Ogółem 

     

WYKONANIE W YDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROK 
ZADANIA WŁASNE I ZLECONE 

Dział Plan Wykonanie % wyk. Treść 

O10 12 905,60 1 804,50 14,00% Rolnictwo i łowiectwo 

O20 128 835,00 64 008,24 49,70% Leśnictwo 

400 97 000,00 58 000,00 59,80% 
Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz i wodę 

600 1 822 875,00 380 225,22 20,90% Transport i łączność 

700 203 000,00 118 719,52 58,50% Gospodarka mieszkaniowa 

710 80 000,00 13 571,80 17,00% Działalność usługowa 

750 1 871 550,00 922 109,98 49,30% Administracja publiczna 

751 990,00 0,00 0,00% 

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownic-
twa 

752 1 100,00  0,00 0,00% Obrona narodowa 

754 150 300,00 44 647,51 29,70% 
Bezpieczeństwo publiczne i och-
rona przeciwpoŜarowa 

756 16 000,00 16 021,00 101,10% 

Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających oso-
bowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 

757 450 000,00 150 315,49 33,40% Obsługa długu publicznego 

758 107 981,00  0,00 0,00% RóŜne rozliczenia 

801 10 059 946,00 4 401 631,16 43,80% Oświata i wychowanie 

851 121 000,00 46 636,36 38,50% Ochrona zdrowia 

852 3 027 837,00 1 354 713,41 44,70% Pomoc społeczna 

854 27 855,00 26 855,00 96,40% 
Edukacyjna opieka wychowaw-
cza 

900 776 800,00 288 971,03 37,20% 
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

921 453 000,00 231 820,00 51,17% 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

926 123 000,00 46 766,61 38,02% Kultura fizyczna i sport 

 19 531 974,60 8 166 816,83 41,81% Ogółem 

 
Rada Gminy w Czorsztynie uchwaliła budŜet gminy na 2008 rok 
w następujących kwotach: 
• dochody   17.263.346 zł, 
• wydatki     18.470.299 zł, 
• deficyt         1.206.953 zł. 
Deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów. 
 

Przychody i rozchody budŜetu: 
• w rozchodach - spłata rat poŜyczek i kredytów 1.093.047  zł, 
• w przychodach zaplanowano kredyty - w łącznej kwocie 

2.300.000 zł z przeznaczeniem na zakończenie budowy gminnej 
hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ma-
niowach. 

 

Zmiany budŜetu w ciągu półrocza były następujące: 
• zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 386.186 zł, 
• zwiększenie dochodów z pozostałych odsetek  

 54.417 zł, 
• zmniejszenie opłaty za lewoskręt o kwotę 253.408 zł, 
• zwiększenie dotacji celowych na zadania własne z FRKF 

o kwotę 500.000 zł, 
• zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę 

155.208 zł, 
• zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone 

o kwotę 81.727,40 zł, 
• ogółem zwiększono dochody o kwotę 760.675,60 zł.  
 

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 1.061.675,60 zł 
(zwiększenie z dodatkowych dochodów 760.675,60 zł, wprowadzo-
ne wolne środki z lat ubiegłych 151.000 zł oraz  150.000 zł poŜycz-
ka w WFOŚiGW). 
 

Zmiany przychodów i rozchodów budŜetu: 
 

Przychody 
• Zwiększenie o kwotę 150.000 zł - zaplanowano poŜyczkę 

z WFOŚiGW w Krakowie na utylizację azbestu z terenu gminy. 
Wprowadzono 151.000 zł; są to wolne środki, które pozostały 
na koncie bankowym z lat wcześniejszych. 

• Wójt Gminy dokonywał pięć zmian w budŜecie gminy - wpro-
wadził dotacje celowe  zwiększając budŜet o kwotę 143.493,60 
zł oraz cztery razy dokonał zmian zgodnie z udzielonym mu 
przez Radę Gminy upowaŜnieniem. Zmiany te obejmowały 
przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragra-
fami. Wprowadzone zmiany nie miały wpływu na ogólną kwotę 
budŜetu gminy. 

 

Po wprowadzeniu powyŜszych zmian budŜet gminy na I półro-
cze 2008 rok przedstawia się następująco: 
• dochody    18.024.021,60 zł, 
• wydatki       19.531.974,60 zł, 
• deficyt          1.507.953 zł, 
• w tym: przychody - 2.450.000 zł (planowany do zaciągnięcia 

kredyt i poŜyczka) rozchody–1.093.047 zł (spłata rat poŜyczek 
i kredytów). 

 

WYKONANIE BUD śETU - OGÓŁEM  
• dochody plan 18.024.021,60 zł, wykonanie 8.610.787,02 zł, co 

stanowi 47,77%, 
• wydatki plan  19.531.974,60 zł, wykonanie 8.166.816,83 zł, co 

stanowi 41,81%. 
 

Spłata rat poŜyczek i kredytów: 
W pierwszym półroczu 2008 roku gmina spłacała raty poŜyczek 
i kredytów: poŜyczka -11.044,00 zł, kredyty-390.989,58 zł; razem 
402.033,58 zł. 
 

ZadłuŜenie gminy na dzień 30.06.2007 roku: 
• z tytułu poŜyczek   64.411,01 zł, 
• z tytułu kredytów 4.355.149,10 zł, 
• z tytułu emisji obligacji   3.900.000 zł, 
• zobowiązania wymagalne ZGK 988,38, 

razem 8.320.548,49 zł; co stanowi 46,16% planowanych docho-
dów.
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Komentarz do wykonania budŜetu za I półrocze 2008 r. 

 

MoŜna mówić o stabilizacji finansów Gminy. ZadłuŜenie 
gminy porównując z tym odziedziczonym z końca 2006 roku, 
kiedy to wynosiło 46,34%, a obecnie po dokończenia Gmin-
nej hali sportowo – widowiskowej w Maniowach oraz reali-
zacji innych koniecznych wydatków stanowi 46,16% plano-
wanych dochodów. Wynika z tego, Ŝe nie wzrosło, wręcz 
odwrotnie nieznacznie zmalało. Realizowany skrupulatnie 
program oszczędnościowy przynosi konkretne, wymierne 
efekty. Proszę zwrócić równieŜ uwagę na stosunek procentu 
wykonania budŜetu za I półrocze po stronie dochodów i wy-
datków, gdzie moŜna zauwaŜyć korzystną, kilkuprocentową 
róŜnicę, która świadczy o naleŜytym dbaniu o finanse gminy. 
W stosunku do planowanego budŜetu wykonanie dochodów 
wynosi 47,77%, czyli wyŜszy procent od wykonania wydat-
ków, które są na poziomie 41,81%.  
Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Krakowie, po zbadaniu przebiegu wykonania budŜetu 
za I półrocze 2008 roku, wydał pozytywną opinię o realizacji 
budŜetu w I półroczu br. 
Ponadto 
Obligacje, które zostały wyemitowane w drodze przetargu 
w miesiącu maju 2006 roku na realizację niekoniecznie po-
trzebnych inwestycji przysparzają nam teraz problemów 
w postaci rosnących odsetek od tychŜe obligacji. Tylko 
w ciągu jednego roku koszty odsetek Serii A (jest 8 serii) 
wzrosną o kilkanaście tysięcy złotych ( w przypadku Serii 
A to kwota 11 133,50 zł). 
Ukończenie budowy Hali sportowej w Maniowach i oddanie 
jej do uŜytkowania bardzo nas cieszy ale jednocześnie zda-
jemy sobie sprawę z tego, Ŝe jej budowa nie zaspokoiła 
wszystkich oczekiwań inwestycyjnych mieszkańców naszej 
Gminy. KaŜda wieś chce się rozwijać i dlatego potrzebne są 
inne, nowe inwestycje w tych miejscowościach. Pomimo 
duŜego zadłuŜenia Gminy stopniowo i w miarę finansowych 
moŜliwości będziemy te potrzeby realizować. 
 

Zgodnie z art. 12 ust.1 ustawy o finansach publicznych, go-
spodarka środkami publicznymi jest jawna. W oparciu 
o przepisy powyŜszej ustawy rada gminy oraz wójt gospoda-
rując środkami publicznymi muszą działać zgodnie z nastę-
pującymi kryteriami: rzetelności, czyli zachowania naleŜnej 
staranności w toku realizacji zadań; gospodarności, która 
związana jest z optymalnym wykorzystaniem dostępnych 
środków finansowych i materialnych oraz celowości, czyli 
realizacji celów i zadań postawionych przed nimi oraz obej-
muje ustalenie, czy działanie jest racjonalne i czy przynosi 
spodziewane efekty. 
 

W.W. 
 

Finansowanie Klubów Sportowych przez Gminę 
 

Finansowanie sportu 
z gminnego budŜetu 
dokonuje się na kilka 
sposobów. W jed-
nym z poprzednich 
numerów przedsta-
wili śmy wielkość 
kwot przeznaczonych 
na stypendia spor-
towe. W tym numerze 

chcemy przedstawić kompleksowo finansowanie sportu 
z naszego gminnego budŜetu. 

 
W gestii władz lokalnych leŜy obowiązek takiego podziału 
dostępnych dóbr i środków, aby starczyło na wszystkie 
zadania i obowiązki, z których samorząd musi się wywią-
zać. Zasadą jest, aby w pierwszej kolejności zabezpieczyć 
finansowanie najwaŜniejszych gminnych zadań. Nasza Gmi-
na w porównaniu z innymi gminami przeznacza na kulturę 
fizyczną dość znaczne kwoty i w zestawieniu z innymi samo-
rządami (o podobnym budŜecie) wypada całkiem dobrze.  

Oczywiście sport 
dofinansowany jest 
równieŜ przez osoby 
prywatne – spon-
sorów oraz z prowa-
dzonej działalności. 
Często osoby zaan-
gaŜowane bezpo-
średnio w klubach, 
sekcjach wykonują 

społecznie wiele prac i obowiązków, poświęcają duŜo swoje-
go czasu na rzecz danego klubu czy dyscypliny. 
Gminy mają obowiązek działać oraz wydatkować środki 
publiczne wyłącznie w granicach obowiązującego prawa 
i mogą dofinansować działalność klubów sportowych 
w formie dotacji udzielanych w drodze konkursu zgodnie 
z zapisami ustawy o poŜytku publicznym i wolontariacie. 
Podział środków pomiędzy kluby przedstawiamy poniŜej 
w formie opisowej i tabelarycznej. 
 

W roku 2006 Gmina Czorsztyn realizowała zadania publiczne: 
1. Całoroczna działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, 
sportu i turystyki: a) wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego; b) organi-
zacja i prowadzenie szkolenia sportowego; c) utrzymanie i konserwacja 
obiektów sportowych. 
2. Koszt zadania wyniósł 83 387,49 zł. 
3. Kwota dotacji została przekazana organizacjom pozarządowym w sposób 
następujący: 
- LKS „Zapora” Kluszkowce  otrzymał na realizację zadania: 
1a) kwotę 7 670 zł; 1b) 1 830,80 zł; 1c) 2 467,69 zł; RAZEM dotacja 
11 968,49 zł, 
- LKS „Luba ń” Maniowy  otrzymał na realizację zadania: 
1a) kwotę 23 113 zł; 1b) 6 979 zł; 1c) 3 672; RAZEM dotacja 33 764 zł, 
- LKS „Spływ” w Sromowcach WyŜnych otrzymał na realizację zadania: 
1a) kwotę 6 044 zł; 1b) 5 019 zł; 1c) 3 260 zł; RAZEM dotacja 14 323 zł, 
- LKS „Trzy Korony” w Sromowcach Ni Ŝnych otrzymał na realizację 
zadania: 
1a) kwotę 6 147 zł; 1b) 4 464 zł; 1c) 1 745 zł; RAZEM dotacja 12 356 zł, 
- LKS „Czorsztyn-ski”  otrzymał na realizację zadania 1b kwotę 10 976 zł. 
 

W roku 2007 Gmina Czorsztyn realizowała zadania publiczne: 
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu mających na celu promocje 
gminy poprzez: a) wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego; b) organiza-
cja i prowadzenie szkolenia sportowego; c) utrzymanie i konserwacja obiek-
tów sportowych. 
2. Koszt zadania, o którym mowa w pkt 1 wyniósł 67 354,26 zł. 
3. Kwota dotacji została przekazana organizacjom pozarządowym w sposób 
następujący: 
- LKS „Zapora” Kluszkowce  otrzymał na realizację zadania: 
1a) kwotę 4 230,99 zł; 1b) 952 zł; 1c) 2 336,88 zł; RAZEM dotacja 
7 519,87 zł. 
- LKS „Luba ń” Maniowy  otrzymał na realizację zadania: 
1a) kwotę 20 864,99 zł; 1b) 3 941 zł; 1c) 3 430 zł; RAZEM dotacja 
28 235,99 zł. 
- LKS „Spływ” w Sromowcach WyŜnych otrzymał na realizację zadania: 
1a) kwotę 5 163 zł; 1b)1 323 zł; 1c) 3 288,40 zł; RAZEM dotacja 
9 774,40 zł. 
- LKS „Trzy Korony” w Sromowcach Ni Ŝnych otrzymał na realizację 
zadania: 
1a) kwotę 4 462 zł; 1b) 3 615 zł; 1c) 1 776 zł; RAZEM dotacja 9 853 zł. 
-  LKS „Czorsztyn-ski”  otrzymał na realizację zadania 1b) kwotę 11 971 zł. 
W roku 2008 Gmina Czorsztyn realizowała zadania publiczne i przyzna-
ła dofinansowanie: 
1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu mających na celu promocje 
gminy poprzez: a) wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego; b) organiza- 
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cję i prowadzenie szkolenia sportowego; c) utrzymanie i konserwację obiek-
tów sportowych. 
2. Kwota dotacji została przekazana organizacjom pozarządowym w sposób 
następujący (realizacja w toku): 
- LKS „Zapora” Kluszkowce  otrzymał na realizację zadania: 
1a) kwotę 5 217 zł; 1b) 3 661 zł; 1c) 2 557 zł; RAZEM dotacja 11 435 zł. 
- LKS „Luba ń” Maniowy  otrzymał na realizację zadania: 
1a) kwotę 23 584 zł; 1b) 4 400 zł; 1c) 3 282 zł; RAZEM dotacja 31 266 zł. 
- LKS „Spływ” w Sromowcach WyŜnych otrzymał na realizację zadania: 
1a) kwotę 5 498 zł; 1b) 1 250 zł; 1c) 2 990 zł; RAZEM dotacja 9 738 zł. 
- LKS „Trzy Korony” w Sromowcach Ni Ŝnych otrzymał na realizację 
zadania: 
1a) kwotę 4 477 zł; 1b) 3 578 zł; 1c) 1 880 zł; RAZEM dotacja 9 935zł. 
- LKS „Czorsztyn-ski”  otrzymał na realizację zadania 1b) kwotę 13 034 zł. 
 

Klub 2006 2007 2008 

LKS „Lubań” Maniowy 33 764,00 28 235,99 31 266,00 
LKS „SPŁYW” Sromowe 
WyŜne 

14 323,00 9 774,00 9 738,00 

LKS „Trzy Korony”  
Sromowce NiŜne 

12 356,00 9 853,00 9 935,00 

LKS „Czorsztyn-ski” 10 976,00 11 971,00 13 034,00 

LKS „Zapora” Kluszkowce 11 968,49 7 519,87 11 435,00 
Utrzymanie obiektów sporto-
wych 

12 620,34 11 435,00 8 000,00 

 

Dofinansowanie działalności sportowej jest równieŜ realizowane ze środków 
pochodzących z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych np. obozy treningowe, koordynatorzy, organiza-
cja imprez sportowych, i inne. Przykładowo środki finansowe przekazane dla 
LKS „Lubań” Maniowy z Gminnego Programu Profilaktyki: 2006–5.000 zł; 
2007–4.000 zł; 2008–3.000 zł. 
Kolejnym waŜnym wydatkiem są inwestycje w postaci budowy nowych 
obiektów sportowych: budowa Gminnej hali sportowo – widowiskowej 
w Maniowach, bieŜące remonty pozostałych obiektów sportowych (w szatni 
w Maniowach), dokończenie w celu legalizacji szatni na Stylchynie 
w 2007 r. (67 287,33 zł), modernizacja sal gimnastycznych w szkołach 
(gruntowny remont sali gimnastycznej i siłowni w SP w Sromowcach Wy-
Ŝnych), powiększanie terenu małego boiska w Maniowach. 
Dodatkowo przeznaczane są kwoty na wydatki okazjonalne: imprezy spor-
towe m.in. turnieje w piłce noŜnej o „Puchar Wójta Gminy Czorsztyn”, 
nagrody dla zwycięzców zawodów sportowych i festynów, jubileusze (ostat-
nio 60-cio lecie LKS-u ”Lubań” Maniowy). 

U.G. 
 

Nowa oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna  
w Sromowcach NiŜnych 

 

Jedną ze strategi-
cznych decyzji obe-
cnych władz gminy 
dla rozwoju Sromo-
wiec NiŜnych była ta 
o zabezpieczeniu 
funduszy na budowę 
oczyszczalni ście-
ków i kanalizacji 
w tym sołectwie.  

Po długich debatach, spotkaniach z mieszkańcami, dokładnej 
analizie gminnego budŜetu i ocenie pod względem formalno 
– prawnym, Rada Gminy Czorsztyn podjęła decyzje o porę-
czeniu dla PPK Sp. z o.o. poŜyczek w WFOŚiGW 
i NFOŚiGW na zabezpieczenie 35 % wkładu własnego. War-
to przypomnieć, Ŝe warunkiem udzielenia poŜyczek było ich 
skuteczne zabezpieczenie. PoniewaŜ sama Spółka nie miała 
moŜliwości zabezpieczenia poŜyczek, ten obowiązek spo-
czywał na Gminie. Całkowita wartość inwestycji to prawie 
10 milionów złotych. Realizacja projektu współfinansowana 
jest w 65 % ze środków Funduszu Spójności, natomiast po-
zostałe 35 % stanowiące udział własny beneficjenta, pokryte 
zostały z omówionych wyŜej poŜyczek, poręczonych przez 
 

 
Gminę. PoŜyczki z NFOŚiGW i WFOŚiGW wynoszą 
3.308.536,90 zł. Natomiast łączna kwota poŜyczek wraz 
z sumą rat kapitałowych i odsetkowych do spłaty w okresie 
2007-2020 wynosi na dzień dzisiejszy ponad 4 mln zł. 
Inwestorem bezpośrednim było PPK sp. z o. o., a pośrednim 
Gmina Czorsztyn. Wykonawcą była firma PBI „Machnik” 
z Mochnaczki WyŜnej z okolic Krynicy, która dobrze wy-
wiązała się z zadania. Współpraca pomiędzy mieszkańcami 
wsi a Wykonawcą – p. Krzysztofem Machnikiem odbywała 
się ze wzajemnym zrozumieniem. Za okazaną pomoc jeste-
śmy wdzięczni. 
Na wiosnę br. nastąpił rozruch oczyszczalni w Sromowcach 
NiŜnych. Następnie wykonywane były przyłącza do kanali-
zacji, odbudowa ulic, dróg i chodników na terenie wsi. Ofi-
cjalne oddanie do uŜytku nastąpiło na początku lipca tego 
lata. Kanalizacja sanitarna o długości ok. 13,5 km i najnowo-
cześniejsza oczyszczalnia na Podhalu o przepustowości do-
bowej 266 m3 zostały wybudowane w niespełna półtora 
roku.  
Sromowce NiŜne, które latem, a takŜe zimą odwiedza coraz 
więcej turystów od lat czekały na kanalizację i oczyszczalnie 
ścieków. Uregulowanie gospodarki ściekowej w tej miejsco-
wości przyczyni się do większego zainteresowania naszym 
regionem i oczywiście do poprawy jakości Ŝycia mieszkań-
ców. 
Ponadto. Poprzez realizację tej inwestycji całe sołectwo  
zyskało coś więcej. Z wyasfaltowanymi i odnowionymi uli-
cami oraz chodnikiem jest to juŜ zupełnie inna wieś. Reali-
zacja powyŜszej inwestycji pokazuje, Ŝe wzajemne zro-
zumienie i konsekwentna realizacja potrzebnych przed-
sięwzięć popłaca. 
 

Umorzenie ćwierć miliona złotych dla Gminy Czorsztyn 
 

Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Małopolskie-
go z 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarza-
nia naleŜności pienięŜnych (...), w dniu 5 czerwca br. Zarząd 
Województwa Małopolskiego wyraził zgodę na zawarcie 
porozumienia w sprawie umorzenia Gminie Czorsztyn 
naleŜności pienięŜnej w kwocie 253.407,63 zł, naleŜnej 
Województwu Małopolskiemu – Zarządowi Dróg Woje-
wódzkich w Krakowie z tytułu zawartej umowy z 2002 
roku w przedmiocie współfinansowania i współpracy przy 
realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa pasa 
ruchu powolnego przy drodze wojewódzkiej nr 969 
o długości około 1 km oraz pasa dla lewoskrętu o długości 
około 100 mb, zlokalizowanych w m. Czorsztyn na pod-
jeździe pod Przełęcz Snozka”. 
UZASADNIENIE: Pan Waldemar Wojtaszek, Wójt Gminy 
Czorsztyn zwrócił się z prośbą o umorzenie części zobowią-
zania finansowego wynikającego z umowy z dnia 23.09.2002 
roku o współfinansowaniu i współpracy przy realizacji po-
wyŜszego zadania inwestycyjnego. W uzasadnieniu swej 
prośby o umorzenie części zobowiązania finansowego Wójt 
Gminy Czorsztyn podaje, Ŝe nie przelano w całości obciąŜe-
nia finansowego zawartego w ww. Umowie z dnia 
23.09.2002 roku z uwagi na bardzo trudną sytuację finanso-
wą Gminy wynikającą z jej wysokiego zadłuŜenia. Ponadto 
informuje, Ŝe dodatkowe obciąŜenie w postaci zapłaty zale-
głego zobowiązania finansowego, o którym mowa wyŜej 
praktycznie moŜe spowodować blokadę realizacji zaplano-
wanych i koniecznych do zrealizowania inwestycji, a nawet 
kłopoty z wykonaniem budŜetu. 
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Gmina Czorsztyn wpłaciła w dniu 19.03.2008 r. kwotę 
118.820,79 zł. - zasądzoną i otrzymaną wyrokiem sądowym 
na rzecz Gminy od spółki Czorsztyn-ski. Zarząd wziął rów-
nieŜ pod uwagę opinię wydaną przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową w Krakowie na temat projektu budŜetu Gminy na 
2008 r., która stwierdziła niemoŜność zaciągania kredytów 
i poŜyczek innych niŜ zaplanowane w projekcie budŜetu. 
Z uwagi na fakt, Ŝe Gmina realizuje zaplanowane inwestycje 
na rzecz społeczności lokalnej takie jak m.in. dokończenie 
budowy hali sportowej w Maniowach, zadanie pn. „Likwida-
cja osuwiska przy drodze gminnej Wronina w Czorsztynie”, 
realizacja pozostałych inwestycji zaleŜna jest od pozyskania 
środków pozabudŜetowych. Jednym z projektów przewidzia-
nym do realizacji z tych środków jest droga pod nazwą „Kró-
lówka” umoŜliwiająca bezpośredni dojazd z drogi woje-
wódzkiej 969 do stacji narciarskiej na Górze WdŜar 
w Kluszkowcach, dla wykonania której realizowane było 
zadanie określone we wskazanej wyŜej umowie (lewoskręt). 
Brak umorzenia przedmiotowej naleŜności praktycznie za-
blokuje realizację zaplanowanych projektów gdyŜ Gmina nie 
będzie dysponowała wystarczającymi środkami własnymi.  
Z powyŜszych przyczyn, z uwagi na waŜny interes dłuŜnika 
będącego Jednostką Samorządu Terytorialnego (Gmina) 
realizującego zadania publiczne o znaczeniu lokalnym oraz 
w związku z wyczerpaniem w tej sprawie przesłanek okre-
ślonych w uchwale Sejmiku z 2006 r., Zarząd umorzył Gmi-
nie Czorsztyn zaległe zobowiązanie finansowe. 
 

Kolejna sprawa uregulowana 
 

W związku z wystąpieniami Wójta Gminy do Spółki PPK, po 
analizie prawnej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 
nastąpił zwrot do Gminy części składników majątkowych, 
wcześniej przekazanych do PPK, nie związanych z odprowa-
dzaniem i oczyszczaniem ścieków przez PPK, których posia-
danie przez Spółkę było nieopłacalne z ekonomicznego punk-
tu widzenia. Jeśli chodzi o Gminę Czorsztyn dotyczyło to 
m.in.: drogi dojazdowej i poletka osadowego w Mizernej, 
drogi dojazdowej do pól w Kluszkowcach, drogi dojazdowej 
do oczyszczalni w Czorsztynie, ogrodzenia, drogi, placów, 
chodników i sieci wodociągowej po stronie naleŜącej do 
gminy przy oczyszczalni w Maniowach o łącznej wartości 
214.650,36 zł (wartość początkowa na dzień wniesienia do 
PPK).  
Informuję, Ŝe zgodnie z opinią biegłego rewidenta, kwota 
stanowiąca ujemną wartość firmy będąca przedmiotem ko-
rekty wykonanej na koniec 31.12.2007 r. została pomniejszo-
na o zlikwidowane składniki majątkowe, które nie spełniły 
definicji aktywów zgodnie z ustawą o rachunkowości. Krótko 
rzecz ujmując powyŜszy majątek wrócił z powrotem do gmi-
ny i został przyjęty na majątek trwały. 
Powoli i skutecznie regulujemy i porządkujemy sprawy 
własności majątku Gminy Czorsztyn. 
 

75 lat OSP Czorsztyn 
 

W dniu 21 września odbyły się uroczystości obchodów 
75-lecia Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Czorsztynie. Roz-
poczęły się Mszą św. w kościele p.w. Matki Boskiej Fatim-
skiej. NaboŜeństwo odprawił ks. abp Józef Wesołowski 
w asyście ks. proboszcza Tadeusza Dybły. W uroczystości 
uczestniczyli zaproszeni goście i delegacje OSP z pocztami 
sztandarowymi. Po Mszy św. kolejnymi punktami programu 
były: raport i przegląd pododdziałów na placu Remizy, pod- 

 
niesienie flagi na 
maszt, otwarcie Uro-
czystości, wystąpie-
nie Prezesa OSP, 
wystąpienie zapro-
szonych gości, wrę-
czenie odznaczeń, 
koncert orkiestry 
dętej, zamknięcie 
uroczystości, wpisy-

wanie się do księgi pamiątkowej i wspólny posiłek. Obchody       
75-lecia zakończyła zabawa taneczna. 
Podczas uroczystości odznaczenia „Za zasługi dla poŜarnic-
twa” otrzymali: złote – Jan Knurowski, Jan Klimczak; 
srebrne – Stanisław Tomaśko, Maria Kurpiel, Rafał Knurow-
ski, Stanisław Bochniak; brązowe – Stanisław Milaniak, 
Paweł Bochniak, Marcin Dębski, Arkadiusz Kawalec, Jan 
Pierwoła. 
Natomiast odznaki „Wzorowy StraŜak” otrzymali: Łukasz 
Kowalczyk, Krzysztof Gorlicki, Bartłomiej Wojtaszek, Seba-
stian Węgrzyniak, Mateusz Węgrzyniak, Szymon Wojtaszek. 
 

 

Poradnia diabetologiczna w SP GOZ w Maniowach 
 
Wójt Gminy po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną SP 
GOZ i Radę Gminy dofinansował z gminnego budŜetu pro-
gram profilaktyczny „Cukrzyca jako choroba społeczna” 
w kwocie 4000,00 zł. PowyŜsze środki mają pokryć w części 
koszty realizacji tego programu do końca 2008 roku.  
Z uwagi na fakt, iŜ obecnie cukrzyca jest jedną z najpowaŜ-
niejszych chorób, która obejmuje coraz większą liczbę osób 
w populacji, a dostępność do poradni specjalistycznej 
w Nowym Targu jest bardzo utrudniona oraz z inicjatywy 
Pana Adama Bochenka, Dyrektora Samodzielnego Publicz-
nego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach profilaktyka 
cukrzycy będzie prowadzona dwa razy w miesiącu w Ośrod-
ku Zdrowia w Maniowach przez lekarza specjalistę. 
 

 
 

Aktywizacja osób uzaleŜnionych od alkoholu 
 
ZAPRASZAMY  do udziału w projekcie: Aktywizacja 
osób uzaleŜnionych od alkoholu w Gminie Czorsztyn. 
Cel: Ograniczenie zagroŜenia wykluczeniem społecznym 
osób uzaleŜnionych od alkoholu. 
 

• Terapia uzaleŜnienia 
• Trening asertywności 
• Trening komunikacji interpersonalnej 
• Wsparcie psychologiczne 
• Wzmacnianie poczucia własnej wartości 
• Wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych 
 
Projekt ”Aktywizacja osób uzaleŜnionych od alkoholu 
w Gminie Czorsztyn” Gminy Czorsztyn – Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Maniowach Poddziałanie 7.1.1 Roz-
wój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy, tel. (018) 275 08 83 

e-mail: ops.czorsztyn@ pro.onet.pl 
www.czorsztyn.pl 

 


