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W najbliŜszych tygodniach b.r. odbędą się w poszcze-
gólnych sołectwach coroczne, sprawozdawczo-informacyjne 
zebrania wiejskie, na które serdecznie zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców poszczególnych miejscowości. 

 
HARMONOGRAM ZEBRA Ń WIEJSKICH 

W GMINIE CZORSZTYN 
 

LUTY 

Data Miejscowość Godzina 

Czorsztyn 1100 17.02.2008 r. 
(niedziela) Sromowce NiŜne 1400 

24.02.2008 r. 
(niedziela) 

Kluszkowce 1400 

MARZEC 

Maniowy 1400 02.03.2008 r. 
(niedziela) Huba 1730 

Sromowce WyŜne 1300 09.03.2008 r. 
(niedziela) Mizerna 1700 

 
 

PLANOWANE DOCHODY  I  WYDATKI  BUDśETU NA 
2008 ROK 

DOCHODY PLANOWANE NA 2008 ROK 

Plan w zł Treść 
900 1. Rolnictwo i łowiectwo 

82 700 2. Leśnictwo 
1 260 229 3. Transport i łączność 

 4. Turystyka 
475 500 5. Gospodarka mieszkaniowa 

 6. Działalność usługowa 
65 489 7. Administracja publiczna 

1 110 
8. Urzędy naczelnych organów władzy pań-
stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz są-
downictwa 

1 100 9. Obrona narodowa 

300 
10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-
ciwpoŜarowa 

4 500 608 

11. Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nieposiada-
jących osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 

7 758 619 12. RóŜne rozliczenia 
378 791 13. Oświata i wychowanie 

2 738 000 14. Pomoc społeczna 

0 15. Edukacyjna opieka wychowawcza 
0 16. Kultura fizyczna i sport 

17 263 346 Ogółem 
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WYDATKI PLANOWANE NA 2008 ROK 

Plan w zł Treść 
900 1. Rolnictwo i łowiectwo 

128 835 2. Leśnictwo 

97 000 
3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek-
tryczną, gaz i wodę 

2 102 229 4. Transport i łączność 
 5. Turystyka 

203 000 6. Gospodarka mieszkaniowa 
80 000 7. Działalność usługowa 

1 729 600 8. Administracja publiczna 

1 110 
9. Urzędy naczelnych organów władzy pań-
stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow-
nictwa 

1 100 10. Obrona narodowa 

150 300 
11. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-
ciwpoŜarowa 

16 000 

12. Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-
nych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z 
ich poborem 

450 000 13. Obsługa długu publicznego 
148 981 14. RóŜne rozliczenia 

9 104 437 15. Oświata i wychowanie 
121 000 16. Ochrona zdrowia 

2 992 807 17. Pomoc społeczna 
2 000 18. Edukacyjna opieka wychowawcza 

610 000 
19. Gospodarka komunalna i ochrona środowi- 
ska 

441 000 20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
90 000 21. Kultura fizyczna i sport 

18 470 299 Ogółem 
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Podsumowanie 

Dochody 17 263 346 

Wydatki 18 470 299 

Deficyt 1 206 953 

Przychody - kredyt 2 300 000 
Rozchody- spłata kredytów 

i poŜyczki 
1 093 047 

 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholo-
wych oraz problem przemocy w rodzinie 

 

Samorząd gminny jest zobowiązany do podejmowania 
działań zmierzających do ograniczenia spoŜycia napo-
jów alkoholowych, działań na rzecz trzeźwości, prze-
ciwdziałaniu powstawaniu i usuwaniu następstw nad-
uŜywania alkoholu oraz wspierania w tym zakresie 
działalności organizacji społecznych. 
Zakres działania samorządu lokalnego w stosunku do 
rozwiązywania problemów alkoholowych reguluje ustawa 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi. To na jej podstawie działa powołana przez Wójta 
Komisja Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów 
Alkoholowych. Koordynuje ona m.in.: 
- zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

dla osób uzaleŜnionych od alkoholu, 
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy 

alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, 
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów al-
koholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczegól-
ności dla dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie poza-
lekcyjnych zajęć sportowych, a takŜe działań na rzecz 
doŜywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjotera-
peutycznych, 

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń 
i osób fizycznych, słuŜącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych, 

- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem 
przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz wy-
stępowanie przed sądem w charakterze oskarŜyciela pu-
blicznego, 

- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizo-
wanie i finansowanie centrów integracji społecznej. 

Realizacja tych zadań jest prowadzona w postaci gminne- 
 

 
go programu profilaktyki i rozwi ązywania problemów 
alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy, 
a stanowiącego część strategii rozwiązywania proble-
mów społecznych. 
Ponadto, oprócz Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych powyŜsza problema-
tyka jest obszarem zainteresowania Radnych z Komisji 
Społecznej Rady Gminy Czorsztyn, jak równieŜ innych 
jednostek organizacyjnych gminy oraz policji. 
Handel alkoholem 
Do handlu alkoholem są upowaŜnione tylko te podmioty, 
bądź placówki detaliczne i gastronomiczne, które posiada-
ją stosowne zezwolenia wydawane na podstawie obowią-
zujących przepisów prawa przez właściwy organ. Zezwo-
leń jest kilka: na alkohol do 4.5 proc. oraz na piwo, na-
stępnie na napoje od 4.5 do 18 proc. oraz powyŜej 18 proc. 
Naruszenie zasad sprzedaŜy np. piwa powoduje cofnięcie 
zezwoleń na sprzedaŜ wszystkich napojów alkoholowych 
(art. 18 ust. 10 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi). Wynika z powyŜszego, Ŝe 
wszystkie zezwolenia traci się nawet za jedno przewinie-
nie tzn. naruszenie warunków sprzedaŜy jednego z rodza-
jów alkoholi. Powoduje to, Ŝe organ zezwalający cofa 
wszystkie zezwolenia wydane na sprzedaŜ alkoholu 
w punkcie, w którym doszło do naruszenia warunków 
sprzedaŜy. 
Punk Konsultacyjny w Zakresie Problemów Alkoho-
lowych i Przemocy w Rodzinie w Maniowach 
ul. Jana Pawła II nr 6, tel.018 2750697 
Obecnie czynny: 
Poniedziałek: 16.00 – 18.00 
Piątek: 7.30 – 9.30 
 

DyŜury w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzy-
sowej w Nowym Targu 
Poniedziałek: 8.00 – 12.00 - psycholog 
Wtorek: 17.0 – 19.00 - pedagog 
Środa: 16.00 – 20.00 - prawnik 
Czwartek: 16.00 – 19.00 - pracownik socjalny 
DyŜury pełnione są w siedzibie Ośrodka Interwencji Kry-
zysowej – ul. Szaflarska 39, Nowy Targ. MoŜna zgłaszać 
się tam bezpośrednio, bądź umawiać za pośrednictwem 
PCPR – osobiście lub telefonicznie: tel. kontaktowy 
018 2640807, 018 2664207, w godz. 9.00 – 15.00. 
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym 
Targu działa w strukturach Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie od 2002 roku. Jest to placówka, której zada-
niem jest udzielanie pomocy osobom i rodzinom znajdują-
cym się w sytuacjach kryzysowych lub będących ofiarami 
przemocy w rodzinie. 
Ośrodek jest placówką publiczną, finansowaną w całości 
ze środków własnych powiatu. Z jego usług mogą korzy-
stać mieszkańcy całego powiatu nowotarskiego (włącznie 
z Gminą Czorsztyn). Pomoc świadczona przez Ośrodek 
jest nieodpłatna, a udzielana jest w następujących for-
mach: 
- schronienia do 3 miesięcy w uzasadnionych sytuacjach, 
- poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, praw-

nego i innego w zaleŜności od potrzeb, 
- pracy socjalnej. 
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Najmłodsza szkoła w gminie 
 

Gimnazjum w Sromowcach NiŜnych jest najmłodszą 
szkołą w Gminie Czorsztyn. Formalnie zostało utworzone 
w 2001 r., ale swoją teraźniejszą siedzibę zyskało dopiero 
we wrześniu 2002r. Obecnie uczęszcza do niego 116 
uczniów, a grono pedagogiczne liczy 15 osób. W szkole 
corocznie organizowanych jest ponad 30 imprez. Trzy 
z nich adresowane są do uczniów gimnazjów z naszej 
i sąsiednich gmin (Krościenko, Łapsze NiŜne, Ochotnica 
Dolna ). Są to Warsztaty Teatralne, Międzygimnazjalny 
Konkurs Przyrodniczy „Jestem współodpowiedzialny za 
stan środowiska” oraz Ortografiada. 

Gimnazjum w Sromowcach jest szkołą z osiągnięcia-
mi. W ciągu 6 lat uczniowie wzięli udział w ok. 250 kon-
kursach ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych, 
rejonowych i gminnych, w których I miejsce naleŜało do 
nich ponad 40 razy, II ok. 25 razy a III- kilkanaście razy. 
Najbardziej znaczące sukcesy w ciągu ostatnich dwóch lat 
osiągnął Jarosław Górecki (2006r), który został laureatem 
Małopolskiego Konkursu Fizycznego i M K Geograficz-
nego  oraz finalistą: MK Chemicznego i MK Matematycz-
nego a takŜe Paulina Olejarz, która pokonując ponad 
6 tysięcy konkurentów zajęła III miejsce w MK Biolo-
gicznym (2007), a takŜe Szymon Zachara, który reprezen-
tując nasz powiat w konkursie poŜarniczym zajął V miej-
sce w województwie (2007). Szkoła osiąga równieŜ dobre 
wyniki z egzaminów, które od kilku lat utrzymują się na 
poziomie szkół wielkomiejskich (Kraków, Tarnów). 

Recepta na sukces?- chętna do pracy i uzdolniona 
młodzieŜ, wsparcie dla szkoły ze strony rodziców oraz 
dobrze wykształcona kadra. Niebagatelna jest teŜ pomoc 
UKS „Spływ” Sromowce WyŜne, sołtysa Sromowiec 
NiŜnych oraz Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pieniń-
skich. 

 

Więcej informacji o szkole na str. 
www.gimsromowcenizne.czorsztyn.iap.pl 

G.Ł. 

 
XIII Konkurs Potraw i Nalewek Regionalnych odbył 
się 2 lutego 2008 roku w Kluszkowcach. Zaproszono wie-
lu znakomitych gości. Wśród obecnych byli m.in. posło-
wie na Sejm RP Anna Paluch i Arkadiusz Mularczyk. 
W tegorocznym konkursie 76 potraw regionalnych 
i 6 wyśmienitych nalewek serwowały panie z Kół Gospo- 

 

dyń Wiejskich ze 
Sromowiec NiŜnych 
(17 potraw i 1 na-
lewka), Sromowiec 
WyŜnych (17 
potraw i 2 nalewki), 
Kluszkowiec (25 
potraw i 2 nalewki) 
oraz Maniów (17 
potraw i 1 nalewka). 

Komisja wyróŜniła potrawy i nalewki z kaŜdego 
KGW, a nagrodę „Aniołka” portalu internetowego 
www.potrawyregionalne.pl, za smak anielski otrzymały 
gołąbki z gruli przygotowane przez Panie z KGW ze Sro-
mowiec NiŜnych. „Diabełka” za kuszenie - otrzymała 
nalewka z czarnej porzeczki przygotowana przez Panie 
z KGW z Kluszkowiec. 

Oprócz potraw i nalewek kaŜde z KGW przygotowało 
10 minutowe programy artystyczne, które równieŜ podle-
gały ocenie. KGW z Kluszkowiec zostało wyróŜnione za 
program „EURO – 2012 w Kluszkowcach”. KGW ze 
Sromowiec WyŜnych doceniono za program „Darcie pie-
rza”. KGW z Maniów zostało wyróŜnione za program 
„Babsko kuracyjo”. KGW ze Sromowiec NiŜnych wyróŜ-
niono za program „SprzedaŜ mleka na przełęczy Chwała 
Bogu”. 

Wszystkim sponsorom, fundatorom nagród składamy 
wyrazy wdzięczności. 

Serdeczne podziękowania kierowane są równieŜ dla 
grupy teatralnej z Oddziału Związku Podhalan w Klusz-
kowcach za przedstawienie pt. „Lokacja wsi Kluszkow-
ce”, które z wielką uwagą zostało wysłuchane przez pu-
bliczność, dla zespołu i kapeli „Lubań” z Kluszkowiec, dla 
Pań z Kół Gospodyń Wiejskich, dla Piotra Gąsienicy za 
profesjonalne prowadzenie konferansjerki, dla członków 
OSP Kluszkowce, dla Komisji oraz wszystkich gości 
i uczestników XIII Konkursu Potraw Regionalnych 
i Nalewek. 

Obszerne sprawozdanie z konkursu, wykaz sponsorów 
oraz zdjęcia moŜna znaleźć na stronie www.czorsztyn.pl 

 

Wójt Gminy Czorsztyn przypomina o ustawowym 
obowiązku zgłaszania do „Gminnej ewidencji obiektów, 
w których są świadczone usługi hotelarskie” wszystkich 
obiektów, w których - wynajmowane są turystom pokoje. 
Rejestracji podlegają takŜe pokoje wynajmowane przez 
rolników przy gospodarstwie rolnym.  
Umieszczenie w takiej ewidencji jest po pierwsze - obo-
wiązkiem wynikającym z ustawy o usługach turystycz-
nych, zaś po drugie - poszukującemu noclegu turyście daje 
gwarancję, Ŝe prowadzona działalność jest legalna i kon-
trolowana. 

Wprowadza się równieŜ jednolite oznakowanie 
obiektów oferujących miejsca noclegowe tabliczkami 
„POKOJE GO ŚCINNE” z herbem gminy, numerem 
oraz nazwą miejscowości. Wszelkie informacje w tej 
sprawie moŜna uzyskać w Urzędzie Gminy Czorsztyn 
pok. 6 (ewidencja działalności gospodarczej) i w pok. 26 
(promocja i strona www) tel. 018 275 00 70, 018 275 71 
wew. 106 i 126; e-mail: promocja@ug.czorsztyn.pl 
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OPŁATA MIEJSCOWA W GMINIE CZORSZTYN 
 

 

Co to jest opłata miejscowa: 
Zgodnie z art. 17 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006 Nr 121, poz.844 ze 
zm) opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych prze-
bywających dłuŜej niŜ dobę w celach turystycznych, wypoczyn-
kowych lub szkoleniowych - za kaŜdy dzień pobytu w Gminie 
Czorsztyn. 
Ustawa zwalnia z obowiązku zapłaty opłaty miejscowej m.in.: 
1) osoby przebywające w szpitalach; 
2) osoby niewidome i ich przewodników; 
3) podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania 

domów letniskowych na terenie Gminy Czorsztyn; 
4) zorganizowane grupy dzieci i młodzieŜy szkolnej. 

Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość 
stawek opłaty zostały określone w Uchwale Nr XXIII/159/04 
Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 29 listopada 
2004 r. w sprawie: określenia stawek opłaty miejscowej, okre-
ślenia zasad ustalania, poboru, i terminów płatności oraz zarzą-
dzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa. 
Stawka opłaty miejscowej wynosi 1,00 zł/os. za kaŜdy dzień 
pobytu. 
Pobór opłaty miejscowej następuje w drodze inkasa, lub poprzez 
wpłatę na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czorsztyn. 
Inkasentami opłaty miejscowej są: 
-biura turystyczne, właściciele i dzierŜawcy, albo kierownicy 
ośrodków wczasowych, pól campingowych i namiotowych, 
hoteli, 
-właściciele, dzierŜawcy i najemcy pensjonatów, domów go-
ścinnych i kwater prywatnych, bądź wyznaczone przez nich 
osoby, 
-Sołtysi poszczególnych Sołectw lub zatrudnione przez Urząd 
Gminy w tym celu osoby. 
Opłatę miejscową pobiera się na kwitariusz pobrany z Urzędu 
Gminy - w oparciu o ksiąŜkę meldunkową znajdująca się w kaŜ-
dym obiekcie. Następnie inkasent raz na miesiąc w terminie do 
10-ego kaŜdego miesiąca przekazuje pobrane kwoty opłaty na 
rachunek bankowy lub wpłaca w kasie Urzędu Gminy. Za 
świadczoną pracę inkasentom przysługuje prowizja w wysokości 
10% od pobranej kwoty. 
Pobór opłaty miejscowej - inkasenci dokonują w oparciu 
o umowę zawartą z Urzędem Gminy, Prowadzenie inkasa opłaty 
miejscowej przez inkasentów podlega kontroli prowadzonej 
przez wyznaczonych kontrolerów z ramienia Urzędu Gminy. 
Oprócz prowizji z tytułu pobranej opłaty miejscowej, inkasenci, 
którymi są, właściciele, dzierŜawcy lub kierownicy obiektów, 
w których są świadczone usługi hotelarskie mogą liczyć na 
bezpłatną reklamę i promocję prowadzonej działalności na stro-
nie internetowej Urzędu Gminy oraz w wydawanych materiałach 
promocyjnych. 
 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W KLUSZKOWCACH 

 

Gminna Biblioteka w Kluszkowcach jest instytucją kultury 
działającą na podstawie Uchwały Nr XXV/234/01 Rady Gminy 
Czorsztyn z dnia 12.09.2001r.  
W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzą filie biblio-
teczne w miejscowościach: Maniowy, Mizerna, Czorsztyn, Sro-
mowce WyŜne, Sromowce NiŜne. 
O organizacji i strukturze biblioteki decydują wszystkie doku-
menty powstające w procesie jej funkcjonowania. NaleŜą do 
nich: statut, regulamin organizacyjny, regulamin dla czytelników 
korzystających z biblioteki, karty przydziału czynności dla po-
szczególnych pracowników bibliotek. NajwaŜniejszy jest statut,  

 
który jest aktem prawnym określającym cele biblioteki i jej  
podstawowe załoŜenia organizacyjne. Statut ustala teŜ sposób 
kierowania biblioteką, zasady jej finansowania. 
Regulamin organizacyjny ustala organizacje bibliotek i jest 
wewnętrznym aktem prawnym. Dostępne dla ogółu uŜytkowni-
ków są regulaminy udostępniania zbiorów w poszczególnych 
bibliotekach. Gminna Biblioteka Publiczna wraz ze wszystkimi 
podlegającymi jej filiami posiada ogółem 43 993 vol. 
Zbiory są centralnym składnikiem warunkującym istnienie bi-
blioteki, dlatego ich gromadzenie odbywa się w sposób plano-
wany, zgodny z profilem kaŜdej placówki oraz wymagań środo-
wiska. Ze względu na specyfikę środowiska, w którym funkcjo-
nują biblioteki w Gminie Czorsztyn celowym jest kompletowa-
nie wszystkich dzieł regionalnych dotyczących Podhala, Pienin 
i Spisza, jak równieŜ twórców tworzących w tym regionie. Ten 
obszar działania będzie jednym z priorytetów działalności bi-
blioteki. 
W wyniku przeprowadzonego konkursu, na stanowisko Dyrekto-
ra Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluszkowcach została po-
wołana Pani Joanna Bator. Nowa pani Dyrektor 
w przedstawionej w trakcie konkursu koncepcji funkcjonowania 
Biblioteki Gminnej zadeklarowała podjęcie wielu nowych, po-
trzebnych działań m.in.: unowocześnienie biblioteki i wyjście 
naprzeciw oczekiwaniom czytelników, uatrakcyjnienie czytel-
nictwa poprzez organizację imprez czytelniczych, instalację 
Internetu w kaŜdej placówce, utworzenie strony internetowej. 
Na początek została dokonana reorganizacja Biblioteki Gminnej. 
Zostało zredukowane 7/10 etatu. Zinwentaryzowano księgozbio-
ry oraz przyjęto nowy harmonogram pracy poszczególnych filii. 
Oszczędności uzyskane z redukcji etatu pozwolą na częściowe 
pokrycie kosztów komputeryzacji i dostępu do Internetu w bi-
bliotece. 
Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość za chwilowe niedogod-
ności związane z reorganizacją Biblioteki Gminnej. 
 

TYGODNIOWY HARMONOGRAM PRACY BIBLIOTEK 
W GMINIE CZORSZTYN 

OBOWIĄZUJE OD  01.02.2008 R. 
 

GMINNA BIBLIOTEKA W KLUSZKOWCACH  (p. J. Bator): 
Nr tel. 018 2650369 
Poniedziałek, Środa, Piątek: 12.00 – 15.45,   18.00 – 20.30 
Wtorek, Czwartek:               12.00 – 15.45 
 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIZERNEJ  (p. J. Bator): 
Nr tel.  018  2750853 
Poniedziałek, Środa, Piątek: 16.00 – 17.40 
Wtorek:                                 16.00 – 20.30 
Czwartek:                              16.00 – 20.30 
 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MANIOWACH  (p. M. Plewa): 
Nr tel.  018  2750949 
Poniedziałek, Piątek: 15.00 – 20.00 
Środa:                        14.00 – 20.00 
 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZORSZTYNIE  
(p. H. Znaniec): 
Nr tel.   018 2650262 
Wtorek, Czwartek : 16.00 – 20.00 
 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SROMOWCACH NI śNYCH  
(p. K. Waradzyn): 
Nr tel.     018  2629610 
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek: 16.00 – 20.00 
Środa:                                                        14.00 – 18.00 
 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SROMOWCACH WY śNYCH  
(p. H. Znaniec): 
Nr tel   018  2629921   
Poniedziałek, Piątek:  15.00 – 20.30 
Środa:                         15.00 – 20.00 

 


