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NOWY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

W związku z oszczędnościami w realizowanym przez Gminę
Czorsztyn
projekcie
„Raz, Dwa, Trzy – do
przedszkola przyjdź i
Ty” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
Europejskiego
Funduszu Społecznego
z dniem 1 marca wydłuŜony został o godzinę czas otwarcia punktu przedszkolnego w Sromowcach WyŜnych. Obecnie Punkt Przedszkolny otwarty jest w godzinach od 13 do 17. Zaoszczędzone środki pozwoliły równieŜ z dniem 1 marca na uruchomienie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Maniowach.
Oddział działa w godzinach od 13 do 16, a uczęszcza do
niego 25 dzieci w wieku 3-5 lat.

dwóch krytych pływalniach. Zakładane rezultaty realizacji
projektu to przede wszystkim nabycie umiejętności pływackich, podniesienie ogólnej sprawności fizycznej oraz korekcja i profilaktyka wad postawy.

„RADOSNA SZKOŁA” NA 2010 ROK
W ramach programu „Radosna szkoła” Szkoła Podstawowa
w Maniowach otrzyma dofinansowanie w kwocie 12 tys. zł.
Dofinansowanie to obejmuje: zakup pomocy dydaktycznych
(np. gier, klocków, pomocy do zabaw ruchowych). Wnioski
o dofinansowanie w drugiej edycji programu na 2010 r. złoŜyło 913 szkół, zespół oceniający odrzucił 62 wnioski.
STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW GMINY CZORSZTYN
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Maniowy
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PROJEKT „JUś PŁYWAM”
Samorząd Województwa Małopolskiego udzielił Gminie
Czorsztyn pomocy finansowej na realizację projektu w 2010
r. w ramach zadania: zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieŜy poprzez organizację zajęć rekreacyjnosportowych w formie nauki pływania pn. „JuŜ pływam” w
kwocie 12.450,- zł., co stanowi 44, 77% wartości gminnego
projektu, który wynosi 27.810,- zł. Projekt ten realizowany
będzie w Szkołach Podstawowych na ternie Gminy Czorsztyn w dniach od 12 kwietnia do 30 czerwca 2010 r. Będzie on
obejmował 6 kursów nauki pływania dla 90 uczniów na
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Źródło informacji: ewidencja ludności Gminy Czorsztyn
Stan na dzień 22.03.2010 r.
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PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2009 ROK
Dochody i wydatki budŜetu w roku 2009 wykonane zostały
nieznacznie poniŜej planu:
1. Spłata rat poŜyczek i kredytów w roku 2009 wyniosła:
1 143 383 zł. tj. 6, 5% do wykonanych dochodów (maksymalny
(wskaźnik zadłuŜenia do 15%)
2. Wartość nominalnych poręczeń na 31.12.2009 r. wynosi:
3 635 166 zł wlicza się do wskaźnika 15%.
3. ZadłuŜenie gminy na 31.12.2009 r. wynosi 7 886 187,37 zł t
tj. 44,76%do wykonanych dochodów, (maksymalny wskaźnik
zadłuŜenia do 60%)

PLAN DOCHODÓW ZA 2009 R.
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GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY
UZALEśNIEŃ I PRZEMOCY.
Maniowy, ul. Gorczańska 3
w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn,
pokój 26 na II piętrze
CZYNNY: WTOREK W GODZ. 900 - 1100
PIĄTEK W GODZ.
tel. (018) 2750070 wew. 126

730 – 930
kom. 0607 167 689

W punkcie uzyskać moŜe pomoc kaŜda osoba i rodzina w zakresie: problemów alkoholowych i innych uzaleŜnień, przemocy w
rodzinie, wobec dzieci, problemów osobistych.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z Gminnej
Hali Sportowo - Widowiskowej
Hala czynna jest:
- w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od
8:00 do 21:30
- w soboty, niedziele i święta w godzinach od 9:00 do 20:00
Czas korzystania z Gminnej Hali Sportowo - Widowiskowej
moŜe zostać wydłuŜony, jeśli zajdzie taka potrzeba.
MoŜliwości obiektu: koszykówka centralna lub dwie
boczne, siatkówka centralna lub dwie boczne, tenis ziemny,
piłka ręczna, liny do wspinania, drabinki gimnastyczne, tablica
wyników z zegarem, dwie kotary grodzące z siatki wysokości
3 m, piłkochwyty na ściany szczytowe oraz osłaniające widownię: 42 m x 8,5 m, zaplecze sanitarno-szatniowe, parkingi.
Kontakt: Aneta Markus tel. 501 106 281
e-mail: halasportowa@czorsztyn.pl

Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3,
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PRZETARGI GMINY CZORSZTYN W 2010 R.
Lp

1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa przetargu
Rozbudowa Remizy OSP w Mizernej poprzez utworzenie centrum wiejskiego oraz remont Domu Ludowego w Kluszkowcach w ramach; Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi
Modernizacja Domów Kultury w miejscowościach Maniowy i Kluszkowce oraz Izby Regionalnej w Sromowcach WyŜnych w ramach; Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: Odnowa i
Rozwój Wsi
Remont chodników w pasie drogowym ulic: Zamkowa, Pienińska, i Jana
Pawła II w miejscowości Czorsztyn, przebudowa placu postojowego przy
ul. Jana Pawła II oraz remont nawierzchni placu przed remizą OSP w
ramach operacji: Odnowa centrum wsi Czorsztyn poprzez przebudowę
przestrzeni publicznej w ramach PROW 2007-2013 -Odnowa i rozwój wsi
Budowa ścieŜki pieszej od kładki na Dunajcu do parkingu przy kościółku
w Sromowcach NiŜnych w ramach projektu: Budowa transgranicznej
ścieŜki spacerowej w Czerwonym Klasztorze i Sromowcach NiŜnych
łączącej obiekty słowacko – polskiego pogranicza w ramach EWT 20072013.
UdroŜnienie systemu komunikacyjnego w Kluszkowcach poprzez budowę
drogi gminnej ul. Królówka oraz modernizację głównego szlaku komunikacyjnego w obrębie miejscowości Kluszkowce.

6.

Plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Modrzewie” w Kluszkowcach,
połoŜonego na terenie Gminy Czorsztyn w ramach MRPO 2007-2013.

7.

Zaprojektowanie i wykonanie ścieŜki przyrodniczo leśnej Modrzewie w
Kluszkowcach w ramach MRPO 2007-2013.

8.

9.
10
11

Zabezpieczenie podmytej głównej linii wodociągowej przy ul. Kamieniarskiej w Kluszkowcach, biegnącej wzdłuŜ potoku Kluszkowianka;
dotacja NFOŚiGW w Warszawie.
Opracowanie i dostarczenie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: ŚcieŜka rowerowo – piesza wokół Tatr „Pienińska
Pętla”, EWT 2007-2013 – „Mikroprojekt”
Usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy Czorsztyn
Opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji „Moje boisko Orlik
2012” w Maniowach

INFORMACJE ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W MANIOWACH
śyczenia
Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Wielkanocnych
Ŝyczą pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Maniowach.
Maniowach
DOTACJE UNIJNE
na gospodarkę komunalną w Gminie Czorsztyn:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
W dniu 11 marca 2010 r. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził do dofinansowania w ramach działania
"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 wniosek
złoŜony przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach
pn: „Modernizacja elementów systemu dystrybucji wody w
miejscowościach: Kluszkowce i Sromowce WyŜne”.

Kwota inwestycji (brutto)

Wykonawca
Zakład
Remontowo
33-342 Barcice Dolne 94

Budowlany;

Zakład
Remontowo
33-342 Barcice Dolne 94

Budowlany;

75 979,56 zł

WielobranŜowe Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowoHandlowe
„JANDA”; 34-730 Mszana Dolna;
Łostówka 271

114 967,13 zł

537 367,52 zł

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD; 34-608 Kamienica 477

178 810,67 zł

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD; 34-608 Kamienica 477

2 840 515,37
zł

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji
Leśnej oddział w Krakowie; 30-106
Kraków; ul. Senatorska 15
Bor-Ars; Reklamy i Szyldy; Tablice
przyrodnicze; Usługi Budowlane; 34450 Krościenko n/D ul. Leśna 6
Zakład Melioracyjno- Budowlany WIR;
W.Młynarczyk- R.Biedroń sp. j. 36-600
Limanowa; ul. Zygmunta Augusta 12

29 000,00 zł

132 980,00 zł
83 801,19 zł

W trakcie przetargu
W trakcie przetargu
F.U.H. PROJ-BUD A. Dąbrowska, 33390 Łącko 770

23,000 zł

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 1 138 685,54 zł
Koszty kwalifikowane: 929 675,30 zł
Przyznane dofinansowanie: 697 256,00 zł (tj. 75% kosztów
kwalifikowanych)
Zakres przedsięwzięcia:
- modernizacja ujęcia wody w Kluszkowcach (obejmująca
m.in. czyszczenie ujęcia, modernizację elementów stacji
uzdatniania wody modernizację piaskownika, modernizację
filtrów otwartych, wymiany instalacji rurowych i armatury,
modernizację instalacji do dezynfekcji wody, modernizację
odmulnika, uszczelnienie zbiornika wody pitnej, ,montaŜ urządzeń do monitoringu i wizualizacji procesów).
- modernizacja ujęcia wody w Sromowcach WyŜnych
(obejmująca m.in. modernizację pompowni wraz z osprzętem
na kaŜdym stopniu pompowania, modernizację istniejącej
technologii SUW, uszczelnienie i naprawa zbiorników wody,
montaŜ systemu zdalnego monitoringu i sterowania pracy
systemu zaopatrzenia w wodę),
- koszty opracowania dokumentacji technicznej oraz nadzoru
inwestorskiego

Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3,
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Realizacja zadania ma na celu zapewnienie niezawodności
dostaw wody oraz poprawę jej jakości. Eksploatowane przez
ZGK urządzenia wodociągowe są dziś na skutek braku w minionych latach remontów kapitalnych i modernizacji przestarzałe technicznie i zawodne. Aby nadrobić te zaległości niezbędna jest dziś wymiana zuŜytych elementów systemu zaopatrzenia w wodę i wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych. Inwestycje te stają się realne dzięki zaangaŜowaniu się
przez Zakład i Gminę w pozyskanie środków unijnych.
Termin zakończenia realizacji zadania przewidywany
jest na październik 2011 roku

Małopolski Regionalny Program Operacyjny
na lata 2007 – 2013
W dniu 11 lutego
2010 r. Zarząd
Województwa
Małopolskiego
zatwierdził
do
dofinansowania w
ramach działania
„7.3 Gospodarka
odpadami” Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na
lata 2007 – 2013 (MRPO) wniosek złoŜony przez Gminę
Czorsztyn pn. „WdroŜenie systemu selektywnej zbiórki
odpadów na terenie Gminy Czorsztyn”.
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 890 000 zł
Koszty kwalifikowane: 856 000 zł
Przyznane dofinansowanie: 727 600 zł (tj. 85% kosztów
kwalifikowanych)
Zakres przedsięwzięcia:
- zakup samochodu (śmieciarki) do selektywnej zbiórki odpadów, - zakup ciągnika z przyczepą, - zakup15 szt. kontenerów
- wydanie broszury dot. prawidłowego gospodarowania odpadami, - organizacja konkursów dot. wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów dla uczniów szkół, - artykuły promocyjne
w prasie, broszury promocyjne, plakaty, - zakup worków na
odpady segregowane ( szkło, plastik, papier), - druk harmonogramów selektywnej zbiórki odpadów
Głównym celem projektu jest ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowisko poprzez wyodrębnienie odpadów nadających się do ponownego przetworzenia juŜ na
etapie odbioru ich od mieszkańców, w ramach tzw. zbiórki „u
źródła”.
Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia przewidywany jest na grudzień 2010 roku.

Zmiana ceny odbioru odpadów
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/253/2010 Rady Gminy
Czorsztyn z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych i
transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czorsztyn, z
dniem 1 marca 2010 roku zmieniły się ceny wywozu odpadów
w komunalnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach:

Obecnie cena wywozu 1 pojemnika lub worka 110 litrów odpadów niesegregowanych wynosi 11,12 zł netto + VAT. Odpady segregowane: szkło, plastik oraz popiół odbierane są
nieodpłatnie. Nieodpłatnie teŜ zbierane są odpady wielkogabarytowe w ramach tzw. „zbiórek”.
PodwyŜka cen odpadów związana jest m.in. koniecznością
pokrycia wkładu własnego na realizację zadania pn. „WdroŜenie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy
Czorsztyn”.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
W związku z planowaną zbiórką odpadów wielkogabarytowych takich jak meble, urządzenia AGD, RTV, komputerowe, łóŜka, dywany i wykładziny podłogowe oraz opony itp.
z miejsca ich gromadzenia, w lipcu bieŜącego roku, prosimy o
zgłaszanie się zainteresowanych osób do Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Maniowach.
- osobiście – w siedzibie Zakładu, ul. Gorczańska 3, 34-436
Maniowy,
- listownie – na adres Zakładu, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy,
- e-mail: zgkmaniowy@czorsztyn.pl
Prosimy o podanie ilości i rodzaju posiadanych odpadów
(pralki, lodówki, opony itp.), imię i nazwisko osoby zgłaszającej, adresu z którego naleŜy odebrać odpady, nr telefonu kontaktowego.

Segregacja odpadów
Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy
Czorsztyn o zwrócenie uwagi na sposób segregacji odpadów
szklanych (szkła opakowaniowego). Przypominamy, Ŝe nie
kaŜde szkło moŜna wrzucać do worków ze szkłem opakowaniowym.
Co wrzucamy: - czyste słoiki (bez nakrętek), - czyste butelki
białe i kolorowe (bez korków i nakrętek),
Czego nie wrzucamy:
- innych rodzajów szkła (tj: szyb, szklanek, luster, Ŝarówek,
szkła zbrojonego, kryształów, ceramiki, fajansu, doniczek,
innych odpadów).
Dorzucanie do worków ze szkłem opakowaniowym niewłaściwych odpadów (przewaŜnie szyb), powoduje problemy ze
zbytem tego surowca oraz stanowi zagroŜenie dla wdroŜonej
segregacji odpadów, która jest jednym z bardzo waŜnych elementów gospodarowania odpadami na terenie Gminy Czorsztyn. Prosimy szkło z wymiany okien wrzucać do pojemników
z odpadami niesegregowanymi, lub Ŝądać usunięcia starych
kwater okiennych przez dostawcę nowych okien.

UWAGA: Unieszkodliwianie odpadów zawierających
azbest
Obecnie przygotowywany jest wykaz osób zainteresowanych pozbyciem się wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji w roku 2010. Prosimy o zgłaszanie się osób które
planują w bieŜącym roku wymianę pokryć dachowych zawierających azbest do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Maniowach. Planowany termin odbioru azbest w 2010 roku przewidziany jest w miesiącu maju, natomiast drugi (jesienny)
ustalony zostanie w zaleŜności od liczby zgłoszeń oraz wielkości środków finansowych które wpłyną do budŜetu gminy z
tytułu opłaty środowiskowej, które będą mogły być przeznaczone na utylizację azbestu.
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