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HARMONOGRAM ZEBRA Ń WIEJSKICH 
 

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. 

 

LUTY  
22.02.2009 r. 
(niedziela) Czorsztyn 1100 

MARZEC  

01.03.2009 r. 
(niedziela) 

Kluszkowce 1400 

Huba 1700 

08.03.2009 r. 
(niedziela) 

Maniowy 1400 

Sromowce WyŜne 1700 

15.03.2009 r. 
(niedziela) 

Sromowce NiŜne 1300 

Mizerna 1600 
 

PLANOWANE DOCHODY  I  WYDATKI  BUDśETU NA 
2009 ROK 

 

DOCHODY PLANOWANE NA 2009 ROK 

Plan w zł Treść 
1 500 Rolnictwo i łowiectwo 

82 700 Leśnictwo 
412 000 Transport i łączność 

0 Turystyka 
326 000 Gospodarka mieszkaniowa 
67 011 Administracja publiczna 

1 110 
Urzędy naczelnych organów władzy państwo-
wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

300 Obrona narodowa 

300 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-
poŜarowa 

4 754 379 

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

9 295 354 RóŜne rozliczenia 
144 500 Oświata i wychowanie 

2 495 900 Pomoc społeczna 

87 663 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz-
nej 

0 Edukacyjna opieka wychowawcza 
0 Kultura fizyczna i sport 

17 668 717 Ogółem 
 

WYDATKI PLANOWANE NA 2009 ROK 

Plan w zł Treść 
1 200 Rolnictwo i łowiectwo 

120 000 Leśnictwo 

174 000 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek-
tryczną, gaz i wodę 

1 195 442 Transport i łączność 
0 Turystyka 

300 000 Gospodarka mieszkaniowa 
118 000 Działalność usługowa 

1 984 300 Administracja publiczna 

1 110 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

300 Obrona narodowa 

300 300 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo-
Ŝarowa 

20 000 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadających osobowo-
ści prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

500 000 Obsługa długu publicznego 
249 000 RóŜne rozliczenia 

7 118 530 Oświata i wychowanie 
3 000 Szkolnictwo wyŜsze 

134 000 Ochrona zdrowia 
2 796 180 Pomoc społeczna 

97 948 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
2 000 Edukacyjna opieka wychowawcza 

850 000 
Gospodarka komunalna i ochrona środowi- 
ska 

460 000 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
100 000 Kultura fizyczna i sport 

16 525 310 Ogółem 
 

Podsumowanie 

Dochody 17 668 717 

Wydatki 16 525 310 

NadwyŜka 1 143 407 

Rozchody - spłata kredytów i poŜyczki 1 143 407 
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Środki unijne oraz pozabudŜetowe pozyskane w 2008 r. 
 

PoniŜej przedstawiam w formie tabeli środki unijne oraz pozabudŜetowe, które zostały pozyskane przez Gminę Czorsztyn oraz 
pozostałe gminne podmioty w 2008 r. na realizację róŜnego rodzaju zadań i inwestycji. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe w trudzie pozy-
skania zewnętrznego dofinansowania, realizacji poszczególnych zadań i inwestycji, następnie pracochłonnego ich rozliczenia 
i wykonania całej sprawozdawczości zaangaŜowanych było i jest wiele osób. Te środki zasiliły bezpośrednio budŜet naszej 
Gminy oraz budŜety pozostałych podmiotów, a właściwie spoŜytkowane pozwoliły zrealizować działania na terenie naszej 
Gminy. Mam jednocześnie świadomość, Ŝe działalność innych podmiotów z terenu Gminy Czorsztyn i spoza niej takŜe przy-
czyniła się i przyczynia do poprawy warunków Ŝycia w Gminie, jej rozwoju oraz wpływa pozytywnie na kształtowanie pozy-
tywnego wizerunku naszej społeczności lokalnej na zewnątrz.  
Dlatego dziękuję wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób uczestniczyły i uczestniczą w tym wspólnym dziele dla 
dobra naszej Małej Ojczyzny.  
 

/-/ Waldemar Wojtaszek 
 

Kwota Opis 

253 407,63 

Umorzenie przez Zarząd Województwa zobowiązania Gminy Czorsztyn za lewoskręt pod Snozką. 
Na wniosek i starania Wójta Gminy, w dniu 5 czerwca 2008 r. Zarząd Województwa Małopolskiego wyraził zgodę na 
zawarcie porozumienia w sprawie umorzenia Gminie Czorsztyn naleŜności pienięŜnej w wymienionej kwocie, naleŜnej 
Województwu Małopolskiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie z tytułu zawartej umowy z 2002 roku 
w przedmiocie współfinansowania i współpracy przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pasa ruchu powolne-
go przy drodze wojewódzkiej nr 969 o długości około 1 km oraz pasa dla lewoskrętu o długości około 100 mb, zlokalizo-
wanych w m. Czorsztyn na podjeździe pod Przełęczą Snozka”. 

21 688,00 

Zwrot utraconych przez Gminę Czorsztyn dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach 
narodowych za 2007 r. 
Środki są zwracane na wniosek Gminy z rezerwy celowej budŜetu państwa (zarządzenie Nr. 183/08 Wojewody Małopol-
skiego). 

65 880,00 

Dofinansowanie remontów bieŜących w szkołach 
Wniosek Gminy został pozytywnie rozpatrzony i na podstawie wniosku Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.06.2008 r. 
(Nr. DE-3-339-38/08) została zwiększona przez Ministra Finansów część oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy 
Czorsztyn na 2008 r. w wymienionej kwocie. 

797 487,00 

Stabilizacja osuwiska na drodze gminnej Wronina w Czorsztynie. 
Promesa z lutego 2008r. wynosiła środki na kwotę 850.000,00. Po przetargu wartość robót wyniosła 996 858,94 zł, dlatego 
proporcjonalnie dofinansowanie wyniosło wskazaną obok kwotę. Czyli, 80% środków pochodziło z dofinansowania 
z MSWiA w ramach programu w sprawie usuwania skutków klęsk Ŝywiołowych. W dniu 21.11.2008 r. dokonano odbioru 
robót zadania. 

31 630,00 

Na wniosek Gminy dofinansowanie remontu dróg rolniczych w Sromowcach WyŜnych, Kluszkowcach i Czorsztynie 
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 
Gmina Czorsztyn otrzymała z FOGR-u dofinansowanie na remonty dróg rolniczych w kwocie 31 630 zł. Wkład własny 
gminy wyniósł ok. 33 000 zł. W ten sposób łącznie za kwotę 64 000 zł zostały wyremontowane: droga do pól o lokalnej 
nazwie „Zagórze” w Sromowcach WyŜnych na dł. 330 m oraz droga rolnicza Kluszkowce –Czorsztyn na dł. 740 m. 

50 000,00 

Dodatkowe środki z FOGR-u na naprawę dróg po ulewnych deszczach w lipcu 2008 r. i po zgłoszeniu szkód przez 
Urząd Gminy. 
We wrześniu wykonano takŜe naprawę drogi Wronina w dolnym odcinku nad jeziorem przy przystaniach na długości ok 
400 mb z tym, Ŝe 200 mb nawierzchni asfaltowej o szer. 3.0 m, reszta nawierzchni Ŝwirowej. 

160 000,00 

Remont drogi gminnej Limierzysko w Maniowach. 
Po lipcowych intensywnych opadach i powodzi Gmina zgłosiła listę szkód powstałych w wyniku ulewnych deszczy, która 
następnie została zweryfikowana przez Komisję Wojewódzką. W pierwszej transzy Gmina otrzymała wymienioną kwotę 
na powyŜsze zadanie. Koszt inwestycji to 211.212,00 zł. 

640 000,00 

Wielkość dofinansowania z Funduszu Rozwoju Bazy Sportowej: 140.000,00 z wcześniej przyznanych środków 
i 500.000,00 z uzyskanego w 2008 r. dodatkowego dofinansowania. 
Gmina Czorsztyn na budowę hali otrzymała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Bazy Sportowej w sumie w kwocie 
1.300.000 zł, co stanowi 15 % całości kosztów przedsięwzięcia. Inwestycja w głównej mierze została więc zrealizowana ze 
środków własnych Gminy. Tak więc, otrzymana ostatnia dotacja z Ministerstwa zawierała środki z dwóch umów, tj. 140 
000 zł wg umowy z 2003 r. oraz 500 000 zł z ubiegłorocznej umowy (razem 640 000 zł). 

60 000,00 
Dodatkowa subwencja na wyposaŜenie Gminnej Hali Sportowo – Widowiskowej w Maniowach 
Została zwiększona przez Ministra Finansów część oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Czorsztyn na 2008 r. w wy-
mienionej kwocie, co pozwoliło pokryć wydatki związane z wyposaŜeniem największego obiektu sportowego w Gminie. 

58 801,90 

Konserwacja potoku Wygon w Sromowcach NiŜnych 
Prace obejmowały na udroŜnieniu koryta potoku, wykonanie ubezpieczenia dna elementami betonowymi (mulinki), ułoŜe-
nie przepustu z rur betonowych oraz wykonanie ubezpieczenia skarp kratą betonową. 
Zadanie zostało wykonane w okresie od 29.09.2008 do 31.10.2008 r. Inwestor zadania to Małopolski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Wartość robót wyniosła 68 801,90 zł brutto. Gmina partycypowała w kosztach w wyso-
kości 10 000 zł na podstawie porozumienia pomiędzy MZMiUW w Krakowie, a Gminą Czorsztyn. Zadanie zostało zreali-
zowane na wniosek inicjatora tj. Gminy Czorsztyn, o ujęcie zadania w planie finansowym MZMiUW w Krakowie na 
rok 2008. 
W dniu 07.11.2008 r. dokonano odbioru robót zadania bieŜącej konserwacji potoku Wygon na długości 400 metrów 
w miejscowości Sromowce NiŜne. 
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26 365,55 

Umorzenie części naleŜności wraz z odsetkami za naruszenie dopuszczalnych warunków pozwoleń wodnoprawnych. 
Na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wójta Gminy Czorsztyn, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska dokonał umorzenia części naleŜności wraz z odsetkami za naruszenie dopuszczalnych warunków pozwoleń 
wodnoprawnych przy odprowadzaniu ścieków z oczyszczalni, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub 
do ziemi w okresie 3.06.2004r. do 17.11.2004 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Maniowach na podstawie stosow-
nej decyzji na łączną kwotę: 26 365,55 zł. 

152 015,00 

Dofinansowanie projektu inicjującego pn. "Szkoły Jagiellońskie” przygotowany i realizowany przez Gminne Pu-
bliczne Gimnazjum w Maniowach. 
Wniosek o dofinansowanie Projektu inicjującego złoŜony w trybie konkursowym przez Wójta Gminy Czorsztyn przy 
udziale Gminnego Publicznego Gimnazjum w Maniowach. Na rzecz „Szkoły” objętej „Projektem”. „Ostateczny odbiorca” 
czyli Gmina jako „Organ prowadzący Szkołę” na warunkach określonych w podpisanej umowie z Uniwersytetem Jagiel-
lońskim otrzymał środki finansowe w wysokości: najpierw kwotę – 129.885,00 zł, a następnie aneksem – 22.130,00 zł. 

65 908,00 

Dofinansowanie dla projektu szkolnego w ramach zadania pn. „Kształcenie umiejętności społecznych i Ŝyciowych, 
kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich” 
Projekt „Odnajdźmy siebie, by nie wstydzić się, skąd jesteśmy”, który opracowało dla szkół gimnazjalnych i starszych klas 
szkół podstawowych z terenu Gminy Czorsztyn Gminne Publiczne Gimnazjum w Maniowach, a który został złoŜony 
i rozliczony przez Urząd Gminy Czorsztyn uzyskując dofinansowanie od Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Dotacja 
stanowiła 84,79% wartości zadania, a pozostałe 15,21% środków stanowił wkład własny realizatora programu. 

38 763,00 

Dofinansowanie dla Gminy w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy 
w 2008 r. pn. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. 
Program był realizowany w trzech szkołach podstawowych z terenu Gminy: w Maniowach (19.075,00 zł), w Sromowcach 
WyŜnych (11.329,00 zł) i w Sromowcach NiŜnych (8.359,00 zł). Umowa podpisana pomiędzy Wójtem Gminy i Kuratorem 
Oświaty w Krakowie dotyczyła przyznania Gminie dotacji w wymienionej kwocie, która stanowiła 68,47% wartości zada-
nia, a pozostałe 31,53% środków stanowiły środki własne realizatora programu. 

12 500,00 

Pomoc finansowa Województwa Małopolskiego na zajęcia nauki pływania dla dzieci na basenie. 
Na wniosek Gminy i szkół z terenu Gminy Czorsztyn otrzymaliśmy dotację celową na realizację projektu z zakresu zago-
spodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieŜy poprzez organizację zajęć rekreacyjno-sportowych w formie nauki pływa-
nia w 2008 r. pod nazwą „Bezpieczniej nad jeziorem”. 

15 067,06 

Zgodnie ze złoŜonym wnioskiem do PFRON, Gmina Czorsztyn otrzymała z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych dofinansowanie na stypendia dla dzieci niepełnosprawnych. 
W trakcie realizacji jest pilotaŜowy program pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełno-
sprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy wiejsko-miejskie”. Realizacja przez Gminę programu obejmuje przyj-
mowanie, rozpatrywanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie, składanych przez osoby uprawnione zgodnie z posta-
nowieniami programu. 

ok. 5,5 mln 

Środki unijne z Funduszu Spójności na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Sromowcach NiŜnych. 
Zrealizowana przez naszą spółkę komunalną – PPK Sp. z o.o. Całkowita wartość inwestycji to prawie 10 milionów zło-
tych. Realizacja projektu współfinansowana w 65 % ze środków Funduszu Spójności, natomiast pozostałe 35 % stanowiły 
udział własny beneficjenta, pokryte zostały z 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 ponad 4 mln zł. Kanalizacja sanitarna o długości ok. 13,5 km i najnowocześniejsza oczysz-
czalnia na Podhalu o przepustowości dobowej 266 m3 zostały wybudowane w niespełna półtora roku. 

8 000,00 

Dofinansowanie zadania pn. „Zakup strojów i instrumentów muzycznych dla zespołu działającego przy Gminnym 
Centrum Kultury w Kluszkowcach Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach złoŜyło wnio-
sek w II edycji konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2008 
r. pn. „MECENAT MAŁOPOLSKI” i uzyskało z Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie dofinansowanie 
w wysokości 8.000,- zł na zakup strojów i instrumentów muzycznych. Ogólna kwota na zadanie wynosiła 11.900,- zł. 

12 487,75 

Projekt systemowy: „Aktywizacja osób uzaleŜnionych od alkoholu w Gminie Czorsztyn” 
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego przez  Europejski Fundusz Społeczny pozyskano środki 
na realizacje w/w projektu, którego celem było ograniczenie zagroŜenia wykluczeniem społecznym osób uzaleŜnionych od 
alkoholu. Sfinansowano koszt terapii odwykowej dwóch osób z terenu Gminy Czorsztyn. Osoby te uczestniczyły w zaję-
ciach terapii uzaleŜnień alkoholowych, treningach asertywnych zachowań abstynenckich, warsztatach pracy nad poczu-
ciem własnej wartości, treningu komunikacji interpersonalnej oraz brały aktywny udział w grupach samopomocowych 
Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Dotacja obejmowała równieŜ koszt zatrudnienia pracownika socjalnego na 
¼ etatu, koordynującego projekt oraz koszty promocji projektu. Otrzymano wsparcie dla systemu profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów społecznych oraz skuteczności pracy socjalnej w gminie; zadań własnych gminy o charakterze obowiąz-
kowym. 

43 706,00 

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”  
Na realizację części zadań w/w programu w 2008 roku otrzymano kwotę dotacji w wysokości 43 706 zł, w tym 37 220 zł 
na utworzenie punktu wydawania i spoŜywania posiłków w Szkole Podstawowej w Sromowcach NiŜnych oraz 2 722,99 zł 
na doposaŜenie punktu spoŜywania posiłków w Gminnym Publicznym Gimnazjum w Maniowach i 3 763,34 zł w Szkole 
Podstawowej w Maniowach. Pozyskane środki dotacji przyczyniają się do rozwoju bazy Ŝywieniowej w naszych szkołach. 

50 000,00 

Nagroda w plebiscycie pn. Wielkie Odkrywanie Małopolski 
Główną nagrodę w odbywającym się juŜ po raz dziewiąty Plebiscycie pod patronatem Marszałka Województwa Małopol-
skiego zdobyła GMINA CZORSZTYN. Gmina otrzymała dyplom i czek w wysokości 50 000 zł. Uroczyste wręczenie 
nagród odbyło się 10 października 2008 r. w Szczawnicy. To prestiŜowe zwycięstwo świadczy o coraz większej renomie, 
jaką cieszy się teren Gminy Czorsztyn i cały nasz mikroregion 
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Azbest 
 

 

W listopadzie 2008 roku na zlecenie Gminy Czorsztyn doko-
nano wywozu i unieszkodliwienia 500 ton materiałów zawie-
rających azbest, z terenu poniŜej oczyszczalni ścieków 
w Maniowach oraz bezpośrednio od mieszkańców. Wywóz 
za łączną kwotę 161700 zł został sfinansowany przy udziale 
poŜyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
w Krakowie, a takŜe przy udziale partycypacji właścicieli 
posesji (35%). W 2009 roku planowana jest kontynuacja 
działań i bieŜące usuwanie i unieszkodliwianie  materiałów 
zawierających azbest z posesji połoŜonych w Gminie Czorsz-
tyn. Zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie 
stosownych wniosków w Zakładzie Gospodarki Komunalnej 
w Maniowach.  

 Krzysztof  Frątczak 
 

Uregulowanie samowoli budowlanej 
 

Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Czorsztyn o wydanie 
pozwolenia na uŜytkowanie budynku szatni sportowej wybu-
dowanego w Kluszkowcach przy boisku sportowym bez 
wymaganego prawem pozwolenia na budowę Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego, na podstawie stosownej 
ustawy udzielił Urzędowi Gminy Czorsztyn pozwolenia na 
uŜytkowanie budynku szatni sportowej. 
 

Podjęte uchwały Rady Gminy Czorsztyn 
 

XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn z dnia  
30 grudnia 2008 roku. 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie Gminy 
Czorsztyn na 2008 r. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 
ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domo-
wych  

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świad-
czenia przedszkola publicznego prowadzonego przez 
Gminę Czorsztyn. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawar-
cie kolejnych umów na dzierŜawę lub najem nierucho-
mości na okres do lat 3. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady 
Gminy Czorsztyn Nr XXXV/246/06 z dnia 26 kwietnia 
2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsz-
tyn. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały 
 

Nr XXII/145/08 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Manio-
wach z dnia 14.11.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu dla członków ochotniczych straŜy poŜar-
nych z terenu Gminy Czorsztyn za udział w działaniach 
ratowniczych i szkoleniu 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet. 
 
XXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn z dnia  
21 stycznia 2009 roku. 
 

1. Przyjęcie budŜetu Gminy Czorsztyn na 2009 rok. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia Wójta Gminy 

Czorsztyn do zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Skarb 
Państwa terenów leŜących w granicach administracyj-
nych Gminy Czorsztyn, a będących własnością Skarbu 
Państwa na rzecz Gminy Czorsztyn. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz podział środków finansowych na 2009 
rok, 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Czorsztyn w 2009 roku 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XX/129/08 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach 
z dnia 05 września 2008 roku w sprawie przystąpienia 
Gminy Czorsztyn do realizacji projektu w ramach Pod-
działania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

 

XXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn  
z dnia 13 lutego 2009 roku. 
 

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXV/160/09 w sprawie 
zagwarantowania środków na realizację zadania pn. „Moder-
nizacja drogi gminnej nr K 360572 Mizerna – Kluszkowce 
w roku 2009. 
 

Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn 

 

Gmina Czorsztyn ogłosiła przetarg na „Przygotowanie 
i opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Czorsztyn oraz udział 
w czynnościach związanych ze sporządzeniem tego planu 
według procedur i problematyki określonej w Ustawie z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym”. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 
26.02.2009 roku. Po rozstrzygnięciu przetargu zostanie pod-
pisana umowa z wykonawcą.  
Obszar opracowania, ok. 5013 ha, obejmuje całą gminę w jej 
granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenu Pieniń-
skiego Parku Narodowego (1160 ha) na podstawie uchwały 
nr XXXV/246/06 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach 
z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Czorsztyn oraz Uchwały Nr XXIII/151/08 Rady Gminy 
Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 30 grudnia 2008 roku 
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/246/06 Rady Gminy 
Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 26 kwietnia 2006 roku 
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn. 

R.D. 
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Udział w projektach 
Szkoły Podstawowej w Kluszkowcach 

 

W latach 2003-2008 Szkoła Podstawowa w Kluszkow-
cach wzięła udział w 10 projektach organizowanych przez 
Europejski Fundusz Społeczny, Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 
Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Szkolny 
Związek Sportowy, Małopolskie Centrum Zdrowia Publicz-
nego, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Bank Światowy. 

Projekty dotyczyły pozyskania sprzętu komputerowego 
(4), zajęć pozalekcyjnych dla uczniów (3), profilaktyki zdro-
wotnej (1), poprawy warunków bezpieczeństwa (1) oraz 
szkoleń nauczycieli (1). 

Wartość pozyskanych środków na realizację projektów 
w   wyŜej wymienionym okresie wyniosła łącznie 
176 335,20 zł. 

Wymierne efekty udziału w projektach to: 
• pozyskanie 26 komputerów, 2 laptopów, 2 rzutników 

multimedialnych - 93 307,15 zł, 
• pozyskanie oprogramowań edukacyjnych - 5 132,36 zł, 
• wyposaŜenie w meble (stoliki pod komputery) - 

6 370,00 zł, 
• pozyskanie pomocy dydaktycznych (sprzęt sportowy, 

ksiąŜki, filmy, plansze, inne) - 18 825,82 zł, 
• organizacja zajęć pozalekcyjnych (sportowych, tury-

stycznych - 36 089,86 zł, 
• załoŜenie monitoringu wizyjnego (moŜliwość rozbudo-

wy) - 8 000,00 zł, 
• szkolenia nauczycieli - 7 610,00 zł, 
• inne - 1 000,00 zł. 

 
Inne efekty udziału w projektach to: 

− podniesienie jakości kształcenia (szczególnie w oparciu 
o techniki komputerowe), 

− rozbudzenie zainteresowań uczniów, 
− osiąganie znaczących rezultatów w rywalizacji mię-

dzyszkolnej na róŜnych etapach, 
− poprawa warunków bezpieczeństwa, 
− rozwój współpracy z wieloma instytucjami z regionu,  
− wzrost świadomości uczniów na temat róŜnych zagro-

Ŝeń, 
− tworzenie szkolnych programów autorskich (łącznie 7). 

Z czterech projektów adresowanych bezpośrednio do 
uczniów dwa zasługują na szczególną uwagę ze względu na 
ich długofalowy charakter i znaczący wpływ na działalność 
sportową oraz realizację zadań związanych z zdrowiem, 
higieną i bezpieczeństwem uczniów. Są to „Animator sportu 
dzieci i młodzieŜy” oraz „Małopolska Sieć Szkół Promują-
cych Zdrowie”. 

Pierwszy z wymienionych realizowany jest od 2004 r. do 
chwili obecnej. W ramach tego projektu odbyło się 1520 
godzin zajęć dla uczniów uzdolnionych sportowo. To z kolei 
ma duŜy wpływ na znaczące osiągnięcia sportowe szkoły 
(między innymi IV miejsce w roku 2006/07 we współzawod-
nictwie szkół powiatu nowotarskiego – byliśmy najwyŜej 
sklasyfikowaną szkołą wiejską). Wysokie wyniki dają nam 
moŜliwości ubiegania się o sprzęt sportowy z Departamentu 
Sportu (w latach 2000-2008 na łączną kwotę ponad 17 000 
zł). 

Drugi z wymienionych projektów był realizowany w la-
tach 2003-2005 i zakończył się uzyskaniem przez szkołę 
Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie (2005 rok). 

 
 Ze względu na ogromną wartość profilaktyczną z zakresu 
zdrowia, higieny i bezpieczeństwa program ten jest nadal 
kontynuowany ( w oparciu o fundusze Rady Rodziców 
i nieodpłatną pracę nauczycieli).  

Bardziej szczegółowe dane zamieszczono na szkolnej 
stronie internetowej (www.spkluszkowce.iaw.pl) 

Obecnie szkoła przygotowuje się do udziału w kolejnych 
trzech projektach. 

Jan Krępa 
 

Mistrzostwa Gminy Czorsztyn 
w narciarstwie alpejskim i snowboardzie 

W dniu 23 stycznia 2009 r. na stoku narciarskim Czorsztyn 
Ski w Kluszkowcach odbyły się kolejne zawody 
w snowboardzie i narciarstwie alpejskim o Mistrzostwo 
Gminy Czorsztyn. Do zawodów zgłoszono 96 uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Czorsztyn. 
Z powodu panującej grypy, kilkanaście osób zrezygnowało 
z udziału w zawodach. Warunki atmosferyczne w czasie 
zawodów dobre: słonecznie z średnią temperaturą powyŜej 
0º C i bez opadów. Pogoda wyjątkowo była łaskawa dla or-
ganizatora zawodów: Urzędu Gminy Czorsztyn, gdyŜ jeszcze 
dzień wcześniej padał rzęsisty deszcz. 
Obsługę zawodów: wytyczenie i przygotowanie trasy nar-
ciarskiej oraz przeprowadzenie pomiaru czasu zawodników 
powierzono firmie Czorsztyn-Ski, która profesjonalnie wy-
konuje tego typu zadania. Zawody odbyły się w dwóch kon-
kurencjach sportowych: w snowboardzie i narciarstwie alpej-
skim. Po zakończeniu rywalizacji odbyła się ceremonia roz-
dania medali, dyplomów i nagród dla najlepszych zawodni-
ków zawodów. 
W ceremonii nagradzania zawodników uczestniczył Wójt 
Gminy Czorsztyn – Waldemar Wojtaszek. W poszczególnych 
konkurencjach zwycięŜali: Dębska ElŜbieta - Gimn. Sro-
mowce NiŜne, Kołek Adrian - Gimn. Maniowy, Bednarczyk 
Klaudia - SP Kluszkowce, Złydaszyk Jakub - SP Kluszkow-
ce, Kobla Aleksandra  - SP Kluszkowce, Wojtaszek Piotr 
- SP Kluszkowce, Złydaszyk Dorota - Gimn. Maniowy, Bed-
narczyk Paweł - Gimn. Maniowy. 
Szczegółowe wyniki oraz zdjęcia: www.czorsztyn.pl 

M.N. 
 

XIV Konkurs Potraw Regionalnych i Nalewek 
 

W tegorocznym konkursie panie z Kół Gospodyń Wiej-
skich ze Sromowiec NiŜnych, Sromowiec WyŜnych, Klusz-
kowiec, Maniów oraz Czorsztyna serwowały 111 potraw 
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regionalnych oraz 10 wyśmienitych nalewek. Konkurs odby-
wał się 14 lutego 2009 roku w Kluszkowcach. 

Komisja wybrała i wyróŜniła z kaŜdego KGW potrawy 
i nalewki o najwyŜszych walorach smakowych 
i zdrowotnych. Doceniając poziom prezentowanych progra-
mów, odwagę i dobry humor komisja dziękowała wszystkim 
Kołom za zaangaŜowanie w przygotowanie potraw i progra-
mów. 

Oprócz potraw i nalewek kaŜde z KGW przygotowało 
programy artystyczne: 
• KGW Kluszkowce – kabaretowy, dynamiczny program 

z satyrą na współczesne problemy, 
• KGW Maniowy – program „Marzenia kobiet”, 
• KGW Czorsztyn – program przedstawiający aktualne 

problemy swojej miejscowości z nawiązaniem do Wa-
lentynek, 

• KGW Sromowce WyŜne – program przedstawiający 
efekty swojego działania w KGW i w Izbie Regionalnej, 
podkreślający wkład pracy męŜczyzn w rozwój Koła 
i miejscowości, 

• KGW Sromowce NiŜne – program prezentujący tradycje 
miejscowości, obyczaje, pastorałki i tradycyjne Ŝyczenia 
noworoczne. 

Serdecznie dziękujemy Kołom Gospodyń Wiejskich, 
Komisji, wszystkim gościom i uczestnikom XIV Konkursu 
Potraw Regionalnych i Nalewek. 

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

W.P. 
 

Środki na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 
 

W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk 
Ŝywiołowych MSWIA przewiduje dofinansowanie w 2009 
roku zadania pn.: Odbudowa infrastruktury drogowo-
mostowej. W pierwszej transzy Gmina Czorsztyn otrzymała 
promesę na środki w kwocie 100 000 zł na naprawę dróg 
gminnych zniszczonych podczas ubiegłorocznych intensyw-
nych opadów deszczu. PowyŜsza kwota stanowić będzie 
max. 80% kosztów całego zadania. Po stronie gminy jest 
obowiązek partycypacji w kosztach realizacji min. 20% całe-
go przedsięwzięcia. 
 

Przebudowa i remont drogi w Sromowcach WyŜnych 
 

W ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy Pro-
gram Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” MSWIA 
Gmina Czorsztyn otrzymała promesę na środki w kwocie 

225 000 zł dotacji ( tzw. Schetynówki ) na przebudowę 
i remont głównego ciągu komunikacyjnego w miejscowości 
Sromowce WyŜne. 

W związku z tym w dniu 27.01.2009 roku został ogłoszo-
ny przetarg na zadanie pn. „Przebudowa i remont głównego 
ciągu komunikacyjnego w miejscowości Sromowce WyŜne”. 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont ulicy 
Nad Zalew na odcinku o długości 270 mb. 

Przewiduje się m.in. następujące prace związane z prze-
budową ulicy: wymianę krawęŜników i obrzeŜy, wykonanie 
nowych nawierzchni chodników i jezdni, przebudowę kanału 
deszczowego i studzienek kanalizacji deszczowej, wykonanie 
oświetlenia ulicznego oraz oznakowania poziomego. 

Termin wykonania robót: 30.06.2009 rok. 
 

Ferie zimowe 2009 w gminie Czorsztyn 
na sportowo 

 

Z inicjatywy Wójta 
Gminy Czorsztyn – 
Waldemara Wojtaszka, 
w czasie ferii zimo-
wych hala sportowa 
w Maniowach została 
udostępniona uczniom 

szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Czorsztyn. 
KaŜda szkoła ma do dyspozycji halę sportową przez 4 godzi-
ny w wyznaczonym dniu  do przeprowadzenia zajęć sporto-
wych, zabaw lub gier według własnego scenariusza lub prze-
ćwiczenia gier i zabaw sprawnościowych, w których później 
odbędzie się rywalizacja między szkołami. Ta rywalizacja 
odbędzie się w dniu 25 lutego 2008 roku, a uczestniczyć 
w niej będą wytypowane przez szkoły 20-sto osobowe repre-
zentacje. Koszty dowozu dzieci na halę zabezpiecza gmina 
Czorsztyn. W dniu finałowym dzieci czeka wiele emocji 
podczas współzawodnictwa druŜyn. W celu ułatwienia 
w przeprowadzeniu poszczególnych konkurencji, jak i kibi-
cowaniu swoim, kaŜdej szkole na spotkaniu organizacyjnym 
został przyporządkowany inny kolor: Gimnazjum Maniowy – 
Ŝółty, Gimnazjum S.N. – czerwony, SP Kluszkowce – biały, 
SP Maniowy – pomarańczowy, SP S.N. – zielony i SP S.W. – 
niebieski. Zobaczymy, który kolor i jego druŜyna zwycięŜy! 
Zapraszamy równieŜ na halę rodziców do wspólnej zabawy 
oraz kibicowania swoim dzieciom w trakcie sportowych 
i zabawowych zmagań. 
 

UWAGA SIATKARZE ! 
 

Od 15 marca 2009 roku startuje amatorska liga Gminy 
Czorsztyn w piłce siatkowej. Wszyscy chętni, którzy chcą 
wziąć udział w rozgrywkach ligi amatorskiej proszeni są 
o zgłoszenie druŜyn do dnia 08.03.2009 r. w pokoju admini-
stratora hali sportowej w Maniowach lub telefonicznie na 
numer 501 10 62 81, (018) 2750541. Rozgrywki ligi amator-
skiej będą przeprowadzane w soboty i niedziele w godzinach 
17.00 - 21.00. Spotkanie kierowników (sponsorów) druŜyn 
odbędzie się w dniu 02.03.2009 r. o godz. 18.30 w pokoju 
administratora hali sportowej w Maniowach. 
 

Mi ędzygminny Konkurs Literacki 
 

Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach i Gimnazjum 
w Maniowach serdecznie zapraszają na Międzygminny Kon-
kurs Literacki. Konkurs odbędzie sie w Osadzie Turystycznej 
Czorsztyn w Willi Drohojowskich, 27 marca 2009 r.; rozpo-
częcie o godz. 900. 


