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Myśl przewodnia: „Pierwszą rzeczą, którą naleŜy uczynić, by odnieść sukces, to zakochać się w tym, co się robi” /Marci Laurenson/

OSTATNIE REMONTY DRÓG NA TERENIE
GMINY CZORSZTYN

Sromowce NiŜne ul. Szkolna
W ramach usuwania skutków powodzi odbudowano następu
jące odcinki dróg:
 drogę gminną w m. Sromowce WyŜne ul. Kosibowicza do
Sromowiec Kątów
 drogę gminną w m. Kluszkowce  ul. Polna,
 drogę gminną w m. Czorsztyn ul. Polna
 drogę gminną w m. Maniowy ul. Reymonta
 drogę gminną w m. Mizerna
 drogę gminną w m. Mizerna w kierunku Kluszkowiec
 drogę gminną w m. Sromowce WyŜne ul. Pod Skałką
 drogę gminną w m. Sromowce WyŜne ul. w. Kingi
 drogę gminną w m. Sromowce NiŜne ul. Wygon
 drogę gminną w m. Maniowy ul. Węgliszczak (od dołu),
 drogę gminną w m. Sromowce WyŜne ul. w. Kingi (na
Wygonie)
 drogę gminną w m. Kluszkowce – Czorsztyn dr. Przez
Wielkie Pole
Ponadto zostały realizowane remonty dróg do ścieŜki
przyrodniczo leśnej „Modrzewie” w Kluszkowcach w
ramach projektu MRPO oraz remont drogi rolniczej od
Snozki na Wroninę z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

REMONT POMNIKA „ORGANY WADYSA
WA HASIORA JUś NIEMAL ZAKOŃCZONY

Pomnik Hasiora to dość kontrowersyjne dzieło, a jego remont
wywołał burzę dyskusji, podzielonych róŜnymi stanowiska
mi. Z Inicjatywy i osobiście podjętych działań Wójta Gminy
Czorsztyn, Gmina zdecydowała się na prace remontowe i
konserwatorskie pomnika "Organy” na Przełęczy Snozka.
Prace renowacyjne obejmowały: oczyszczenie powierzchni
poprzez piaskowanie, a następnie uzupełnienie i wymianę

skorodowanych elemen
tów konstrukcji i poszy
cia pomnika, oraz poma
lowanie całości w kolo
rze stalowym.
Zgodnie z uchwałą Rady
Gminy Czorsztyn został
usunięty kontrowersyjny
napis na płycie pomnika.
Konserwacja obejmuje
równieŜ fundament oraz
płytę betonową.
W dniu 15 września
2010 roku w obecności
Wójta Gminy Czorsztyn,
została podpisana umo
wa pomiędzy Fundacją
Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego oraz firmą Aror
sp. z o.o. z Krakowa. Firma ta jest profesjonalistą w dziedzi
nie ochrony antykorozyjnej duŜych obiektów mostowych i
rafineryjnych. Prace rozpoczęły się 22 września. W zaleŜno
ści od warunków pogodowych prace przebiegały z róŜną
intensywnością. Wkrótce nastąpi oficjalne zakończenie re
montu pomnika. Prosimy wciąŜ o wpłaty na remont pomnika
na konto Fundacji.

„MOJE BOISKO SPORTOWE ORLIK 2010”
W MANIOWACH

BOISKO SPORTOWE ORLIK 2010 w Maniowach
Budowa ORLIKA w Maniowach wchodzi w końcowy etap.
Trwa budowa kompleksu boisk sportowych ze sztuczną na
wierzchnią w Maniowach w ramach programu „Moje Boisko
ORLIK 2012”. Wykonawcą robót wyłonionym w postępo
waniu przetargowym jest firma Nova Sport Sp. z o.o. ze
Szczecina. Wartość całej inwestycji to 1,17 miliona złotych.
Jest to druga (po „schetynówce” w Kluszkowcach) inwesty
cja pod względem wielkości realizowana na terenie gminy
w roku 2010. Prace rozpoczęły się od wywiezienia ogromnej
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masy ziemi, niwelacji terenu i wykonania drenaŜy oraz kana
lizacji deszczowej. Następnie wykonano podbudowę boiska
do siatkówki i koszykówki, a obecnie jest juŜ układana na
wierzchnia poliuretanowa. Równocześnie trwają prace przy
budowie ogrodzenia, sieci elektrycznej do oświetlenia oraz
wykonywanie podbudowy pod boisko piłkarskie, które bę
dzie miało nawierzchnię ze sztucznej trawy. Wszystkie prace
związane z budową boisk wraz z montaŜem sprzętu sporto
wego (bramki do piłki noŜnej, słupki do siatkówki, kosze,
piłkochwyty, ławki) zgodnie z umową powinny zakończyć
się na początku grudnia.
Finansowanie: Według załoŜeń programu budowa „orlików”
jest dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
oraz Samorząd Województwa Małopolskiego w kwotach
max po 333 000 zł . Pozostały koszt inwestycji ma pokryć
gmina będąca inwestorem zadania. JednakŜe z uwagi na fakt,
Ŝe nasza gmina została mocno dotknięta i obciąŜona kosztami
usuwania skutków intensywnych opadów atmosferycznych
na wniosek Wójta Gminy otrzymaliśmy zwiększenie dotacji
Ministra Sportu i Turystyki do kwoty 0,5 mln zł. Dzięki temu
łączna kwota dofinansowania wynosi 833 000 zł, a środki
własne gminy to 338,7 tys. zł. Po zakończeniu tej inwestycji
powstanie w Maniowach prawdziwy kompleks sportowo –
rekreacyjny składający się z boisk zewnętrznych oraz pełno
wymiarowej hali sportowej, który będzie stanowił doskonałe
miejsce do treningów i rozwoju kultury fizycznej dzieci i
młodzieŜy z terenu gminy, jak równieŜ będzie magnesem
przyciągającym na obozy sportowe druŜyny i grupy sportow
ców z całej Polski.
ŚCIEśKA PRZYRODNICZO – LEŚNA
„MODRZEWIE”

wanych 5 ławostołów. Wartość projektu to 280 000,00 zł z
czego 210 000,00 to kwota dofinansowania z Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zapraszamy. JuŜ teraz warto udać się na spacer po
Rezerwacie „Modrzewie”

REMONT BIBLIOTEKI W KLUSZKOWCACH
Gminna
Biblioteka
Publiczna
złoŜyła
wniosek do
Minister
stwa Kul
tury
i
Dziedzictwa
Narodowe
go w ra
mach programu „Infrastruktura bibliotek" pt. „Wyko
nanie remontu i modernizacji Bilioteki w Klusz
kowcach". Wniosek został pozytywnie rozpatrzony.
Koszt ogółem: 56 741 zł. Dotacja M. K. i Dz. N. to
kwota: 30 000 zł. Dotacja Urzędu Gminy wyniosła:
26 741 zł.
W ramach tego projektu lokal Gminnej Biblioteki Pu
blicznej w Kluszkowcach został wyremontowany,
oraz adoptowano dodatkowe pomieszczenia wraz z
zapleczem sanitarnym. Prace remontowe i adaptacyjne
zostały juŜ zakończone.
CZORSZTYŃSKA „schetynówka 2011” najlepszym
projektem w Małopolsce

Trwają
prace
związane z
utworze
niem
ŚcieŜki
Przyrodni
czo Leśnej
w Rezer
wacie
Przyrody
„Modrze
wie”
w
Kluszkowcach. Dla potrzeb ochrony Rezerwatu opracowy
wany jest Plan Ochrony Rezerwatu, który określi aktualny
stan rezerwatu oraz wskaŜe wszelkie kierunki działania w
przyszłości. Do ścieŜki prowadzić będą 3 drogi leśne, które
są odpowiednio profilowane, utwardzone oraz w miejscach
koniecznych Ŝwirowane. Od strony miejscowości Mizerna, a
takŜe od ul. Leśnej oraz ul. Modrzewiowej w Kluszkowcach.
ŚcieŜka będzie posiadała 3 trasy dostosowane do potrzeb
oraz moŜliwości osób wstępujących na jej szlak połączone ze
sobą dobrze oznakowanymi leśnymi ścieŜkami tworząc swo
isty zamykający się obwód. Obok platformy widokowej
przygotowane zostanie specjalne miejsce do odpoczynku z
ławeczkami, jest juŜ wybudowania altana, zostało zamonto

Kluszkowce ul. Jakuba Bąka
ZłoŜony przez Gminę Czorsztyn wniosek o dofinansowanie
projektu pn. „UdroŜnienie systemu komunikacyjnego po
przez modernizację głównego szlaku pieszojezdnego łączą
cego miejscowości Kluszkowce, Mizerną i Maniowy – etap
II” znalazł się na pierwszym miejscu opublikowanej właśnie
listy rankingowej projektów na remonty i budowy dróg lo
kalnych w Małopolsce w roku 2011. Powołana przez woje
wodę komisja oceniła 102 wnioski złoŜone przez samorządy
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w ramach trzeciego etapu Narodowego programu rze
udowy rg okalnych 282. Ostateczną listę
zatwierdzi minister spraw wewnętrznych i administracji do
28 listopada. Nasz wniosek uzyskał tym razem najwyŜszą
liczbę punktów. Dla przypomnienia wniosek Gminy Czorsz
tyn w ubiegłym roku został równieŜ wysoko oceniony i zajął
wówczas drugie miejsce. Jesteśmy jedynym samorządem z
Podhala w czołówce rankingu.
Kwota dofinansowania jaką otrzymamy wynosi 2, 8 miliona
złotych, a wartość kosztorysowa całego projektu to , mi
liona złotych. Ostateczna wielkość nakładów inwestycyjnych
na to zadanie będzie znane na początku przyszłego roku po
rozstrzygnięciu przetargu. Jest to inwestycja do zrealizowania
w gminie w przeciągu jednego roku. Dzięki tej ogromnej jak
na warunki naszej gminy inwestycji rozwiązane zostaną
problemy, na które recepty nie potrafiono znaleźć w po
przednich kadencjach samorządu m.in. powstaną chodniki
pomiędzy miejscowościami Maniowy a Mizerną i z Mizernej
do Kluszkowiec, gdyŜ, jako priorytet zostało potraktowane
bezpieczeństwo pieszych w szczególności uczniów, dla któ
rych jest to droga do szkoły. Ponadto na całym odcinku od ul
Karpackiej i Szkolnej w Kluszkowcach, przez ul. Wspólną do
Mizernej i dalej przez Mizerną do drogi w kierunku Maniów,
w Maniowach ul. Pienińską, Reymonta, Jana Pawła II i ul.
Ks. A. Siudy do drogi wojewódzkiej zostanie połoŜona nowa
nawierzchnia asfaltowa, wyremontowane zostaną chodniki,
które zyskają nową nawierzchnię z kostki betonowej bruko
wej. Warto tu równieŜ podkreślić, Ŝe w ramach tego zadania
zostanie podniesiona nośność drogi do waŜnego ośrodka
gospodarczego na Borku w Kluszkowcach. Dzięki temu
moŜliwy będzie dalszy rozwój firm, które dają najwięcej
miejsc pracy dla naszych mieszkańców i zasilają budŜet gmi
ny Czorsztyn płacąc tu podatki. Kluczowym elementem przy
ocenie złoŜonego wniosku była inicjatywa Wójta Gminy
Czorsztyn zawiązania partnerstwa z Zarządem Dróg Woje
wódzkich w Krakowie oraz lokalnymi przedsiębiorcami
celem wspólnej realizacji inwestycji. Partnerzy lokalni, czyli
Pan Kazimierz Wolski – Przedsiębiorstwo Kamieniarskie
„WOLSKI”, Pan Jan Klimczak – Zakład Przeróbki Drewna
„BUKBOREK”, Pan Bronisław Jabłoński – F.U.. „Jabłoń
ski” S.C. oraz Firma „MANSTEL” Bednarczyk, Słowik,
Wiącek sp.j., na mocy podpisanego z Wójtem Gminy poro
zumienia zadeklarowali współfinansowanie gminnej inwe
stycji.
WyŜej wymienione drogi tzw. „łączniki” mają znaczenie
lokalne, gdyŜ oprócz drogi karpackiej stanowią główny ciąg
komunikacyjny tych trzech miejscowości, które powoli za
czynają łączyć się i tworzyć jedną większą aglomerację.
Jeśli dodamy do tego planowane do wykonania w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2002011 nowe
chodniki w kaŜdej wsi oraz modernizację drogi powiatowej
w Sromowcach WyŜnych i Sromowcach NiŜnych przy finan
sowym i organizacyjnym zaangaŜowaniu gminy, budowa
nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej w Kluszkow
cach, to gołym okiem widać, Ŝe w 2011 roku czeka nas
prawdziwa drogowa rewolucja! W ciągu jednego roku mamy
szansę nadrobić te wszystkie zaległości, które powstały od
czasu zakończenia budowy zapory na Dunajcu. Realizacja
tych planów jest dla Gminy niewątpliwą szansą na rozwój, a
dla pracowników Urzędu Gminy jest to wyzwanie i odpo
wiedzialne zadanie sprawnej realizacji tych potrzebnych
inwestycji dla wspólnego dobra.

Remont drogi powiatowej ul. Szkolna
w Sromowcach NiŜnych

Dzięki dobrej współpracy Wójta Gminy Czorsztyn z Zarzą
dem Powiatu Nowotarskiego oraz duŜemu zaangaŜowaniu
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
Pana Roberta Waniczka w sprawy związane z poprawą bez
pieczeństwa na drogach powiatu nowotarskiego, została
wykonana nawierzchnia asfaltowa na ul. Szkolnej w Sro
mowcach NiŜnych na odcinku o długości 655 mb. Wyrówna
nie mieszanką mineralnoasfaltową nawierzchni drogi powia
towej stało się konieczne, gdyŜ po wykonaniu przez Gminę
Czorsztyn chodnika oraz odwodnienia stan nawierzchni w
centrum miejscowości turystycznej pozostawał w stanie nie
zadowalającym. Nie czekając na zakończenie oceny wniosku
o dofinansowanie modernizacji całego odcinka drogi powia
towej od Wygonu w Sromowcach WyŜnych do kładki pieszo
rowerowej na Dunajcu w Sromowcach NiŜnych wraz z bu
dową w tym miejscu ronda, Zarząd Dróg Powiatowych wy
asygnował z własnych środków kwotę 192 tys. zł na wyko
nanie nowej nawierzchni. Tą drogą składamy wielkie podzię
kowania za troskę o bezpieczeństwo uŜytkowników drogi, w
tym szczególnie dzieci, jak równieŜ poprawę infrastruktury
słuŜącej licznie przybywającym tu turystom.

Budowa chodnika na Wygonie
w Sromowcach WyŜnych.

W bieŜącym roku udało się równieŜ we współpracy
z Powiatem Nowotarskim wybudować chodnik przy drodze
powiatowej na Wygonie w Sromowcach WyŜnych. Wykona
nie chodnika przy drodze powiatowej Krośnica – Sromowce
NiŜne od przystanku autobusowego na Wygonie do skrzyŜo
wania z ul. Wojska Polskiego znacząco poprawiło bezpie
czeństwo pieszych jak równieŜ jest pewną wizytówką gminy
dla turystów jadących na spływ przełomem Dunajca. Całko
wita długość chodnika wynosi ok. 200 m. Ponadto wykonano
studzienki kanalizacji deszczowej z przykanalikami oraz
ułoŜono kabel do oświetlenia ulicznego wraz z fundamentami
pod lampy. Gmina współfinansowała budowę chodnika w
50% tj. w kwocie 45 000 zł. W budŜecie Gminy Czorsztyn na
tę inwestycje zostały przeznaczone środki z funduszu sołec
kiego Sromowiec WyŜnych (22 tys. zł) zgodnie z uchwałą
zebrania wiejskiego. Pozostałe koszty związane z budową
chodnika oraz I etap budowy oświetlenia ulicznego na tym
odcinku drogi został pokryty ze środków budŜetu gminy. W
roku przyszłym planuje się wykonać montaŜ słupów stalo
wych z lampami wraz z podłączeniem do istniejącej sieci
oświetlenia ulicznego w ramach środków funduszu sołeckie
go.
Na ostatnim w tej kadencji Sesji Rady Powiatu Wójt Gminy
Czorsztyn, w imieniu własnym oraz społeczności Gminy
Czorsztyn, a szczególnie mieszkańców zainteresowanych
pienińskich miejscowości, osobiście złoŜył podziękowania
obecnym Władzom Powiatu Nowotarskiego za owocną
współpracę w róŜnych obszarach pomiędzy Powiatem Nowo
tarskim a Gminą Czorsztyn. Szczególnie wyraził wdzięcz
ność za remonty i modernizacje dróg powiatowych na obsza
rze Gminy Czorsztyn. Za wyremontowanie ww. odcinka i za
chodnik, a zwłaszcza za modernizację waŜnego regionalnie
odcinka drogi powiatowej biegnącej do Sromowiec i zlokali
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zowanych tam waŜnych atrakcji turystycznych Gminy, Po
wiatu i Małopolski.
Wójt podkreślił fakt, Ŝe od lat nieremontowana droga dzięki
obecnym władzom Powiatu doczekała się modernizacji.
Dziękował za przychylność i zrozumienie zgłaszanego w
pismach i petycjach problemu. Ponadto wzdłuŜ drogi powia
towej zostały wyremontowane przystanki autobusowe na
terenie Gminy Czorsztyn, a kilka starych zostało wymienio
nych na nowe (w tym te przy przystani flisackiej).
Komfort jazdy po wyremontowanych drogach niech wzbudza
w nas wdzięczność wszystkim tym, którzy w jakikolwiek
sposób przyczyniają się do remontów i utrzymania tych dróg.
Modernizacja tych dróg oprócz zadowolenia codziennych jej
uŜytkowników, wpływa na poprawę wizerunku naszego
Regionu / Powiatu / Gminy oraz moŜe wpłynąć na liczniejszy
przypływ turystów.

POMIESZCZENIA DLA KLUBU SPORTOWEGO
„UKS SPŁYW” SROMOWCE WYśNE

Place zabaw dla dzieci

W bieŜącym roku Gmina Czorsztyn złoŜyła wniosek pn.
Modernizacja parku „Dolinka Micholowska” – budowa
placu do zabaw w Maniowach o całkowitej wartości zada
nia 3154,34 zł w tym 35000,00 zł dofinansowania. Po dłu
gotrwałej i skomplikowanej ocenie przez Urząd Marszałkow
ski projekt został zakwalifikowany do dofinansowania w
ramach I naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach
działania 413 „WdroŜenie lokalnych strategii rozwoju” w
zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania
pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –
2013 poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Gorce – Pieniny”. Ze względu na porę roku realizacja pro
jektu nastąpi na początku przyszłego roku.
Ponadto, niedawno, w ramach drugiego naboru Gmina
Czorsztyn przygotowała i złoŜyła wnioski o kolejne dwa
place zabaw dla najmłodszych do realizacji w Sromowcach
WyŜnych na Kamieńcu i Sromowcach NiŜnych na terenie
pomiędzy kładką a boiskiem.

PRZETARG NA ZIMOWE UTRZYMANIE
DRÓG

W dniu 22.10 2010 r. został rozstrzygnięty na zimowe
utrzymanie dróg. Do dnia 14.10.2010 r. złoŜono trzy oferty.
1. Oferta nr 1 firmy: Usługi Transportowe Ciągnikiem, Jan
Strączek; Niedzica
2. Oferta nr 2 firmy: Józef Gołdyn 3443 Maniowy Huba
3. Oferta nr 3 firmy: Usługowo Handlowa Jabłoński s.c.
Maniowy
Na wsie: Maniowy, Mizerna, Kluszkowce i Czorsztyn wy
brano ofertę nr 3 firmy Usługowo Handlowej Jabłoński s.c.
Na wsie: Sromowce WyŜne i Sromowce NiŜne wybrano
ofertę nr 1 firmy Usługi Transportowe Ciągnikiem Niedzica;
Jan Strączek.
Wybrane oferty, jako jedyne na poszczególne miejscowości
są najkorzystniejsze i otrzymały po 100 punktów za kaŜdą
część zamówienia.
Oferta nr 2 firmy: Józef Gołdyn Maniowy Huba została
wykluczona i odrzucona zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 i art. 89
ust. 1 pkt 2 Ustawy o zamówieniach publicznych. Treść ofer
ty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

Wójt Gminy Czorsztyn przekazał w uŜyczenie
Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Spływ” w
Sromowcach WyŜnych trzy pomieszczenia w budynku
przy ul. Granicznej w Sromowcach WyŜnych, o po
wierzchni uŜytk.75,37 m2, z przeznaczeniem na skład
sprzętu kajakowego. RównieŜ dla Klubu Sportowego
zostały wykonane stojaki na przechowywanie kajaków,
które są zlokalizowane obok boiska sportowego. Teren,
na którym są zlokalizowane stojaki oraz pomieszczenia
na skład sprzętu kajakowego został oddane w uŜyczenie
na rzecz UKS„Spływ” na czas nieoznaczony.
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Czorsztyn oferuje do wynajęcia pokoje
w budynku przy ul. Jana Pawła II w Czorsztynie
(remiza OSP), w celu prowadzenia działalności
gospodarczejwynajem pokoi. Szczegółowe informacje
w sprawie moŜliwości wynajęcia w/w pokoi moŜna
uzyskać w Urzędzie Gminy p. nr 9, tel.18 27 50 071
wew.109  osoba do kontaktu  p. Dorota Oleś
UMORZONE POśYCZKI:
 poŜyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w
kwocie 115 000, 00 zł na zadanie pn.: „Utylizacja azbe
stu na terenie gminy Czorsztyn  likwidacja zgromadzo
nych odpadów azbestowych z terenu gminnego"–
przyznano umorzenie w wysokości 24 966,50 zł (tj.
21,71% wykorzystanej kwoty poŜyczki)
 poŜyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w
kwocie 108.581,01,zł na zadanie pn „Termomoderni
zacja Szkoły Podstawowej w Sromowcach Wy
Ŝnych"  przyznano umorzenie w wysokości
38.003,35 zł, (tj. 35% poŜyczki wykorzystanej)

Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, 3443 Maniowy, ul. Gorczańska 3,
tel. 018 2750070, fa. 018 2750987, email: gminaczorsztyn.pl, www.czorsztyn.pl
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Informacja z wykonania budŜetu Gminy
Czorsztyn za I półrocze 2010 roku

Rada Gminy Czorsztyn uchwaliła budŜet na 2010 rok w
następujących kwotach:
• dochody 21 297 825 zł
• wydatki 22 254 327 zł
• deficyt
956 502 zł
ZadłuŜenie gminy na dzień 30.06.2010 roku
• z tytułu poŜyczek
99 803,01 zł
• z tytułu kredytów
3 309 190,76 zł
• z tytułu emisji obligacji 3 900 000,00 zł
• zobowiązania wymagalne nie występują
razem 7 308 993,77 zł co stanowi 30,67% planowanych
dochodów
Gmina poręczyła Podhalańskiemu Przedsiębiorstwu Komu
nalnemu Spółka z o.o. dwie poŜyczki wysokość poręczenia
na 30.06.2010 r. wynosi 3 511 500 zł.

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2010 r.
Wyko %
Plan
nanie
wyk. Treść
3 557
2 902 81,6 Rolnictwo i łowiectwo
80 200
37 788 47,1 Leśnictwo
150 000
3 473
39 037
520
215 080
114
883 400 234 897
101 181
52 577

19 582

19 006

250
50 250

50 000

4 248
393
9 842
592

1 878
317
5 620
864

469 300 234 586
77
77
2 708
1 377
693
789
124 875
23 633

60 011
23 633

727 919
703 633
23 826
135

319
12 496
9 644
413

Wytwarzanie i zaopatrywanie w
0,0 energię elektryczną,gaz i wodę
1,1
0,1
26,6
52,0

Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownic
97,1 twa
0,0 Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i
99,5 ochrona przeciwpoŜarowa
Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wy
44,2 datki związane z ich poborem
57,1 RóŜne rozliczenia
50,0 Oświata i wychowanie
100

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2010 r.
Wyko %
Plan
nanie
wyk. Treść
16 257
2 406 14,8 Rolnictwo i łowiectwo
120 000
54 625 45,5 Leśnictwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w
270 000 175 765 65,1 energię elektryczną,gaz i wodę
5 799
7,8 Transport i łączność
195 450 211
226 400
0,0 Turystyka
307 640 271 920 88,4 Gospodarka mieszkaniowa
130 000
93 655 72,0 Działalność usługowa
2 184
1 152
181
348 52,8 Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownic
19 582
10 462 53,4 twa
250
0,0 Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i
200 250 114 714 57,3 ochrona przeciwpoŜarowa
Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wy
20 000
16 522 82,6 datki związane z ich poborem
543 273 115 402 21,2 Obsługa długu publicznego
9 000
3 493 38,8 RóŜne rozliczenia
8 099
4 161
000
871 51,4 Oświata i wychowanie
3 000
0,0 Szkolnictwo wyŜsze
180 077
54 652 30,3 Ochrona zdrowia
3 038
1 502
074
634 49,5 Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie
145 106
45 957 31,7 polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowaw
24 633
23 712 96,3 cza
1 516
Gospodarka komunalna i ochro
319 340 368 22,4 na środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
627 590 367 500 58,6 narodowego
1 302
9,0 Kultura fizyczna i sport
810 116 650
24 782
9 074 36,6
637
867
% Ogółem

50,9 Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie
48,1 polityki społecznej
100
Gospodarka komunalna i ochro
0,0 na środowiska
1,8 Kultura fizyczna i sport
40,5
% Ogółem

Remonty w placówkach oświatowych Gminy
Czorsztyn w 2010 roku
Szkoła Podstawowa w Kluszkowcach:

 malowanie sali lekcyjnej nr 8, malowanie korytarza
szkolnego w części A i B budynku, malowanie pokoju
nauczycielskiego, malowanie świetlicy szkolnej, oraz in
ne drobne naprawy i remonty  8.103, zł.

Urząd Gminy Czorsztyn zs w Maniowach, 34436 Maniowy, ul. Gorczańska 3,
tel. 018 2750070, fa. 018 2750987, email: gminaczorsztyn.pl, www.czorsztyn.pl
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 wymiana oświetlenia w budynku A i B wykonanie wen
tylacji mechanicznej w budynku B w sanitariatach –
10.000, zł.
 montaŜ grzejników elektrycznych (4 szt.) w budynku C –
1.830, zł.

Szkoła Podstawowej w Maniowach:





wymiana podłogi w holi na I piętrze – 1.20, zł
remont pomieszczeń pokoju nauczycielskiego i sekreta
riatu – .904, zł
rozprowadzenie sieci Internet – 2.00, zł

Szkoła

Podstawowa

w

Sromowcach

NiŜnych

(w tym ujęte zostały teŜ remonty w Gminnym Publicznym
Gimnazjum w Sromowcach NiŜnych):
 wykonanie wejścia od strony boiska do Gimnazjum –
9.33, zł,
 wykonanie zaworów zwrotnych – kanalizacyjnych, prze
niesienie hydrantu w Gimnazjum – 1.600, zł
 zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw
dla najmłodszych, (wykonanie sposobem gospodarczym)
– 88, zł
 zakupiono blaty do ławek szkolnych oraz lakier do krze
seł (wykonanie sposobem gospodarczym) – 94, zł
 zakup farb i materiałów do remontów – wymalowano
górny poziom w całości oraz częściowo pozostałe pozio
my (wykonanie sposobem gospodarczym) – 929, zł
 remont parkingu od strony Szkoły Podstawowej – na
wiezienie Ŝwiru i wyrównanie podłoŜa – 98, zł
 wymieniono urządzenie do uzdatniania wody – 2.00,
zł.

Szkoła Podstawowa w Sromowcach WyŜnych:

 remont biblioteki szkolnej – 00, zł
 remont sanitariatów dla chłopców i personelu (wymiana
kabin toaletowych, wyłoŜenie ścian flizami, remont insta
lacji c.o., prace malarskie, wymiana parapetów) –
20.000, zł.
 remont szatni (wyłoŜenie podłogi flizami, załoŜenie płyt
gipsowych, prace malarskie) – 1.200, zł
 malowanie 2 sal lekcyjnych – 800, zł
 wymiana posadzki na górnym korytarzu i klatce schodo
wej (planowana realizacja listopad 2010 r.) – ok. 11.000,
zł

Gminne Publiczne Gimnazjum w Maniowach

 malowanie lamperii, ścian i sufitów wszystkich trzech
korytarzy szkolnych o łącznej powierzchni 480 m²
 malowanie przedsionka do szkoły
 malowanie na olejno listew ochronnych w salach lekcyj
nych
 malowanie trzech toalet nauczycielskich za zmianą insta
lacji elektrycznych
 malowanie na olejno rur kanalizacyjnych i c.o. w 6 toale
tach uczniowskich
 malowanie lamperii, ścian oraz sufitów pokoju nauczy
cielskiego oraz pomieszczenia socjalnego pracowników
obsługi
Wszystkie prace wymienione wyŜej zostały wykonane
wyłącznei we własnym zakresie przez zatrudnionego na
½ etatu konserwatora. Kosz zakupu materiałów wynosi
1.94, zł.
 zakup i wymiana drzwi – 1.839, zł
 serwis kotła palnika olejowego 1.92, zł

 wymiana wykładziny podłogowej w pokoju nauczyciel
skim i pomieszczeniu socjalnym pracowników obsługi
4.69, zł

Gminne Przedszkole Publiczne w Kluszkowcach:

 odmalowano kuchnię przedszkolną, salę zabaw, szatnie
oraz pomieszczenie kancelaryjne – 2.000, zł.
 wymieniono wszystkie elementy drewniane w urządze
niach ogrodowych słuŜące do zabaw dzieciom – 41, zł.
 naprawiono chodnik przed przedszkolem, podsypano
ziemię i piasek, wyrównano płyty
 udroŜniono wentylację w sali maluchów – 00, zł
 doposaŜono plac zabaw w ściankę wspinaczkową oraz
karuzelę – 9.886,03 zł ze środków Gminnego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Informacja na temat oświaty w Gminie
Czorsztyn

Wszystkie osoby zainteresowane, a zwłaszcza rodziców
dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie
Gminy zachęcamy do zapoznania się z dokumentem pn.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy
Czorsztyn w roku szkolnym 2009/2010. Dokument ten
został umieszczony na stronie internetowej naszej Gminy.
Pozwoli on zapoznać się między innymi z następującymi
informacjami: siecią szkół i przedszkoli, liczbą uczniów,
kadrą nauczycielską, wynikami sprawdzianu i egzaminów,
finansowaniem oświaty w Gminie Czorsztyn, kosztach
utrzymania jednego ucznia, problemami związanymi z sub
wencją i brakiem wystarczających środków na wydatki pod
stawowe i dodatkowe, realizacji polityki oświatowej i wiele
innych danych.
Dodatkowo informujemy, Ŝe w dniu 11.10.2010 r. wpłynął
wniosek Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa polskie
go w Czorsztynie z prośbą o podwyŜszenie od dnia 1.01.2011
r. stawki dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy. W
związku z powyŜszym, po dokładnej analizie wniosku i jego
skutków oraz przeprowadzonymi przez Wójta Gminy roz
mowami z przedstawicielami Zarządu ZNP w Czorsztynie
przygotowano projekt uchwały uwzględniające proponowane
zmiany. Na ostatniej Sesji Rada Gminy Czorsztyn podjęła
uchwałę w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej regulaminu
wynagradzania... Zostały podwyŜszone stawki dodatku funk
cyjnego za wychowawstwo klasy za kaŜdą klasę powierzoną
nauczycielowi niezaleŜnie od wymiaru pracy nauczyciela w
wysokości: w klasach, oddziałach do 10 uczniów – 80, 00 zł,
od 11 do 20 uczniów – 100, 00 zł i od 21 uczniów wzwyŜ –
120,00 zł.

Zbiórka odpadów komunalnych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach zwraca
się z prośbą o gromadzenie odpadów komunalnych i ich
oddawanie w typowych pojemnikach lub w workach.
Nie są typowymi pojemnikami beczki, zbiorniki itp.,
które nie są przystosowane do zbiórki odpadów.
Ponadto prosimy o opisywanie worków z odpadami
komunalnymi (nr posesji, lub nr odbiorcy), szczególnie
dotyczy to miejsc gdzie wystawiane są worki z kilku
posesji. UmoŜliwi to prawidłową ewidencję zbieranych
odpadów.

Urząd Gminy Czorsztyn zs w Maniowach, 34436 Maniowy, ul. Gorczańska 3,
tel. 018 2000, fa. 018 2098, email: gminaczorsztyn.pl, www.czorsztyn.pl
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ULOTKA INFORMACYJNA
O PROJEKCIE PT.: „WDROśENIE SYSTEMU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW NA TERENIE GMINY CZORSZTYN”
Szanowni Państwo.
Gmina Czorsztyn w dniu 30.03.2010r. zawarła umowę z Samorządem Województwa
Małopolskiego o przyznanie pomocy w ramach działania 7.3. Gospodarka Odpadami, Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013 na realizację projektu pn: „WdroŜenie systemu
selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Czorsztyn”.
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”. Realizacja projektu umoŜliwi wdroŜenie systemu
selektywnej zbiórki odpadów i zapewni poprawę gospodarowania odpadami, co ma szczególne znaczenie
ze względu na szczególne walory przyrodnicze gminy Czorsztyn i znajdującego się na jej terenie
Pienińskiego Parku Narodowego. Wspaniałe walory krajobrazowe i turystyczne miejscowości
połoŜonych w Gminie Czorsztyn przyciągają rokrocznie rzesze turystów, dlatego teŜ we wdroŜenie
projektu powinni się zaangaŜować zarówno pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Maniowach i Urzędu Gminy Czorsztyn, ale teŜ przedsiębiorcy, a przede wszystkim sami mieszkańcy.
Szacunkowa wartość całego projektu wynosi 890 000 zł, w tym uzyskane w formie dotacji
dofinansowanie, w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych tj. 727 600 zł.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:
• zakup samochodu (śmieciarki) do selektywnej zbiórki odpadów,
• zakup ciągnika z przyczepą,
• zakup 12 szt. pojemników 1100l, zakup 3 szt. kontenerów KP7 o poj. 7m3, pojemniki i kontenery
przeznaczone będą na odpady segregowane (plastik, szkło, makulatura), pojemniki 1100l zostaną
umiejscowione w tzw. gniazdach przy szkołach,
• wydanie broszury dot. prawidłowego gospodarowania odpadami,
• promocję projektu, w ramach której przewidziano opublikowanie artykułów promocyjnych w prasie
lokalnej, wydanie ulotek informacyjnych o projekcie, publikacje plakatów,
• organizację konkursów dot. selektywnej zbiórki odpadów dla uczniów szkół,
• zakup worków na odpady segregowane,
• zakup harmonogramów selektywnej zbiórki odpadów od mieszkańców.
Zapraszamy, więc wszystkich do prawidłowego gospodarowania odpadami, prowadzenia
segregacji odpadów oraz pozbywanie się ich zgodnie z obowiązującymi przepisami. Segregowanie
odpadów moŜe stanowić naturalną czynność, a nie przykry obowiązek. Pamiętajmy, Ŝe nikt za nas nie
rozwiąŜe tego problemu, jeśli sami go nie będziemy rozwiązywać.

PAMIĘTAJMY!
„NASZE ŚMIECI W NASZYCH RĘKACH”
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013"

Oecnie koczy się realizacja etapu rzeczowoinansowego projektu. Dotychczas zakupiono:

Samochód do selektywnej zbiórki
odpadów Man TGM 18.250 4x2 BL, z
zabudową EKOCEL MEDIUM 16.
Samochód wyposaŜony jest w silnik
wysokopręŜny, o pojemności 6871 cm3,
mocy 184 kW, emisja spalin zgodna z
normą EURO 5, o dopuszczalnej masie
całkowitej 18 ton, pojemność skrzyni
ładunkowej  16 m. Rok produkcji
pojazdu 2010 rok. Koszt 597 800 zł.

Pojemniki na odpady segregowane
(plastik, szkło, papier), 12 szt.,
o pojemności 1100 litrów
Rok produkcji 2010 rok.
Koszt 7 686 zł.

Ciągnik Zetor Proxima Plus 105,
wyposaŜony w silnik Zetor 1305
TIER III A, poj. 4156 cm3, o mocy 74
kW/ 100 KM, z ładowaczem
czołowym oraz przyczepą Pronar
T654/1, o pojemności ładunkowej 6,2
m3, ładowności 3,5 tony, z trójstronnym
system wywrotu. Rok produkcji 2010.
Koszt 199 680 zł.

Kontenery na odpady segregowane
(plastik, szkło, papier), 3 szt.,
typ. KP, o pojemności m3,
Rok produkcji 2010 rok.
Koszt 13 542 zł.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013"

Przedstawiamy prace, które wpłynęły na konkurs ekologiczny pt: „Segreguj odpady”.
ategoria   dla uczniów szkół podstawowyc klasy ,
Przygotowanie plakatu promującego ideę segregowania odpadów na terenie Gminy Czorsztyn.

Prace wykonali uczniowie szkół podstawowych w Sromowcach NiŜnych, Sromowcach WyŜnych i Kluszkowcach

Aleksandra
Regiec

Patryk Golec, Marcin Piątek

Patrycja Janczy, Marta Janczy

Paweł Świątkowski

Urszula
Antolec

Maria Janczy, Agnieszka Janczy

Izabela
Poręba

Karolina Milaniak
Zuzia Kobuz, Alicja Janczy
Paulina Janczy, Julia Raducka

Julia KręŜel

Paweł Sproch, Szymon Bańkosz

Wiktoria Migdał

Emilia Cichoń

Wiktoria
Kaczmarczyk

Patrycja Plewa

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013"

Prace wykonali uczniowie szkół podstawowych w Sromowcach NiŜnych, Sromowcach WyŜnych i Maniowach

ategoria   a uczniów szkół postawowych kasy 
Przygotowanie pracy wykonanej w całości z surowców wtórnych.
Dominika
Groń,
Renata
Kowalczyk

Marcin
Regiec,
Szymon
Kacik

Piotr
Cichoń,
Adrian
Regiec

Anna Regiec,
Aleksandra Regiec
Dagmara Jabłońska

Patrycja
Kozioł
Karolina Konopka

Natalia Laskowska,
Natalia Borzęcka

Dominika Palczewska
Kornelia
Trybunia

Kamila Borzęcka,
Patryk Kowlaczyk

Artur
Dębski

Paulina Chmiel,
Aleksandra Chmiel

Patrycja
Bednarczyk

Uczniowie wykazali się ogromną inwencją oraz pomysłowością, a na konkurs wpłynęło bardzo wiele
ciekawych prac. Wszystkim dzieciom gratulujemy pomysłów oraz wykonania prac, a wszystkim
nauczycielom zaangaŜowanym przy konkursie serdecznie dziękujemy.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013"
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STARY CMENTARZ W MANIOWACH
ZABEZPIECZONY
Teren,
na
którym zna
leziono ko
ści ludzkie
został
juŜ
zabezpie
czony, tak,
aby po raz
kolejny
z
obsuwającej
się skarpy
nie zostały
odsłonięte kolejne ludzkie szczątki czy części dawnych
nagrobków. Zabezpieczeniem tego terenu zajął się Ze
spół Elektrowni Wodnych w Niedzicy, natomiast Gmi
na Czorsztyn odpowiedzialna jest za pochówek znale
zionych kości. Wynajęta przez ZEW firma pogrzebowa
spenetrowała juŜ spory odcinek terenu w poszukiwaniu
kolejnych ewentualnych szczątków. Skarpa została
zniwelowana i zabezpieczona a wszystko odbywało się
pod nadzorem firmy pogrzebowej. W ostatnim czasie
dokonano dwóch pochówków na cmentarzu parafial
nym w Maniowach we wspólnej mogile z krzyŜem
oznaczonej napisem NN.
Gminne manewry straŜackie „Jesień 2010”
W dniu 10
października
2010 roku w
Mizernej
przeprowa
dzono dru
gie w tym
roku gminne
ćwiczenia
straŜackie
pn. „Jesień
2010”.
W
ćwiczeniach udział wzięło 8 gminnych zastępów
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, tj. 2 zastępy z OSP
Maniowy i po jednym zastępie z OSP: Czorsztyn, u
ba, Kluszkowce, Mizerna, Sromowce NiŜne i Sromow
ce WyŜne. Najpierw odbyła się zbiórka pododdziałów,
na której Krzysztof Regiec  Komendant Gminny OSP
złoŜył meldunek Wójtowi Gminy Czorsztyn o gotowo
ści pododdziałów do ćwiczeń a następnie polecił wyko
nanie zadań, załoŜonych w konspekcie. Zadaniem za
stępów OSP było dostarczenie wody z punktu czerpania
wody usytuowanego na potoku Mizerzanka i dostarcze
nie jej do dwóch oddzielnych punktów gaszenia poŜaru,
wykorzystując do tego motopompy i autopompy.

PODSUMOWANIE XLI zwyczajnej sesji Rady
Gminy Czorsztyn z dnia 30 września 2010 roku.

Sesja rozpoczęła się o godz. 9 00 zakończyła o godz. 14 35,
została zwołana przez Przewodniczącego Rady Gminy
Czorsztyn. W sesji uczestniczyło 13 radnych.
Podjęto następujące uchwały:
w sprawie zmiany Uchwały BudŜetowej Gminy Czorsztyn na
2010 rok Nr XXXV/237/10 z dnia 22 stycznia 2010 r.,
zaopiniowania projektu Planu Ochrony Pienińskiego Parku
Narodowego oraz zaakceptowania projektu uzgodnień w
zakresie nieruchomości będących własnością Gminy
Czorsztyn, trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej,
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą
działalności poŜytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi, podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności poŜytku publicznego, i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego
Ośrodka Zdrowia w Maniowach, zmiany Uchwały Nr
60/XII/90 Rady Gminy w Czorsztynie z dnia 30 kwietnia
1991 r. w sprawie powołania Zakładu Gospodarki
Komunalnej, Usług wodnych i Kanalizacyjnych,
Uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny nieruchomości nie została podjęta.

Projektu Planu Ochrony Pienińskiego Parku
Narodowego

W dniu 30.09 br. Rada Gminy Czorsztyn podjęła uchwałę ws.
zaopiniowania projektu Planu ochrony Pienińskiego Parku
Narodowego oraz zaakceptowania projektu uzgodnień w zakresie
nieruchomości będących własnością Gminy Czorsztyn, opiniując
negatywnie w/w projekt, uzasadniając swoją decyzję następująco:
1. Rada Gminy nie wyraziła zgody na wprowadzenie
następujących zapisów:
a) nie wprowadzaniu nowej zabudowy w odległości mniejszej niŜ
100 m od granicy Parku poza terenami zwartej zabudowy
b) wyznaczeniu obszarów przeznaczonych pod zagospodarowanie
turystyczne
c) wyłączeniu z zabudowy terenu pomiędzy  roczyskiem amek
Czorsztyn, istniejąca zabudowa Czorsztyna, a Wapiennikiem
d) wprowadzeniu zakazu budowy masztów telefonii komórkowej,
wiatraków lub innych wysokich budowli,
e) wprowadzeniu zakazu realizacji oświetlenia wzdłuŜ ulic poza
terenami zabudowanymi
f) preferowaniu, przy tworzeniu nowej zabudowy mieszkaniowej,
normatywu działki o powierzchni od 1000 do 2000 m2, przy czym
powierzchnia niezabudowana powinna wynosić, poza strefami
zwartej zabudowy, minimum 70%
g) wprowadzeniu zakazu realizacji nowych obiektów powyŜej dwóch
kondygnacji, w tym jednej w poddaszu
h) wprowadzeniu zapisów mówiących o zakazie montowania urzą
dzeń nagłaśniających, oświetleniowych, obiektów związanych z
handlem, gastronomia, usługami i innych obiektów i urządzeń uciąŜ
liwych dla środowiska
i) Wprowadza się zakaz lokalizowania wszelkich inwestycji nie
związanych z ochrona Parku, w tym zabudowy siedliskowej
2. Nie wyraŜono zgody na likwidację ujęć wody w granicach Parku
na gruntach nie będących własnością Parku.
3. Kontrola pozwoleń na prowadzenie działalności handlowej obej
mować winna tylko teren Parku;
4. Nie wyraŜono zgody na przebieg korytarza ekologicznego w
Sromowcach WyŜnych

Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, 34436 Maniowy, ul. Gorczańska 3,
tel. 018 2750070, fa. 018 2750987, email: gminaczorsztyn.pl, www.czorsztyn.pl
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5. Zaproponowano wprowadzenie zapisu o dopuszczeniu turystyki
konnej po wyznaczonych szlakach na terenie Parku;
6. Nie wyraŜono zgody na zapis o wprowadzeniu w planach miej
scowych zagospodarowania przestrzennego całkowitego zakazu
lokalizacji inwestycji uznanych za szkodliwych lub mogących po
gorszyć stan środowiska
7. Zaproponowano wprowadzenie zapisu dotyczącego lokalizacji
tablic informacyjnych i reklamowych przy drogach publicznych
poza granicami Parku dotyczących działalności społeczności lokal
nej w uzgodnieniu z Dyrektorem Parku
8. Nie wyraŜono zgody się na całkowity zakaz poboru rumoszu.
9. Nie wyraŜono zgody na zapis o zrywce drewna tylko w okresie
zimowym

Spotkanie modlitewne z Kardynałem
na hali sportowej w Maniowach

JuŜ po raz
trzeci Gmina
Czorsztyn
gościła osoby
z grup neo
katechume
nalnych na
swoim do
rocznym
spotkaniu,
które odby
wają się na Hali Sportowo – Widowiskowej w Manio
wach. W tym roku gościliśmy dwie grupy. W sumie
było około 1000 osób, głównie z Polski, ale były obec
ne równieŜ osoby z innych krajów. Podczas pierwszego
spotkania we wspólnej modlitwie wziął udział Jego
Eminencja Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, Metropoli
ta Krakowski
Więcej zdjęć i słowa Kardynała St. Dziwisza do uczest
ników na stronie www.czorsztyn.pl
SPEKTAKL „LICZBA ANIOŁÓW”

Wyjątkowa inscenizacja teatru
Nie Teraz pt.: „Liczba aniołów”
odbyła się w poniedziałek 11
października 2010 r. o godz. 19.00
w Hali Sportowo – Widowiskowej
w Maniowach. Spektakl został
zorganizowany w związku z od
nowieniem pomnika „Organy”
Władysława Hasiora. Na przed
stawienie przybyło około stu osób
oraz młodzieŜ gimnazjalna

P R O J E K T E U R ZĄ D

Władze Gminy Czorsztyn realizują politykę informatyzacji
administracji gminnej. Wieloletnie wysiłki na rzecz wykorzy
stania informatyki do polepszenia, jakości usług i obsługi
obywateli zostały nagrodzone, poniewaŜ Gmina Czorsztyn

otrzymała dofinansowanie dla projektu pn „Innowacyjny
Czorsztynutworzenie Zintegrowanego Systemu Wspomaga
nia Zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnie
niem świadczenia eUsług. Przedmiotem projektu jest wdro
Ŝenie w UG Czorsztyn Zintegrowanego Systemu Informa
tycznego, który zakłada integrację wewnętrznych aplikacji
zarządzania gminą wraz z systemem elektronicznego obiegu
dokumentów (ESOD) oraz systemem interakcji z klientem (e
Urząd). W ramach realizowanych działań zakupione zostaną
Serwery, szafy i zasilanie awaryjne, osprzęt sieciowy oraz 10
zestawów komputerowych. Zakupione zostaną  Infokioski 
komputery z dostępem do Internetu, które zostaną ustawione
w miejscach publicznie dostępnych na terenie Gminy. Wszy
scy pracownicy Urzędu Gminy przejdą cykl bezpłatnych
szkoleń z zakresu korzystania z nowo zakupionych syste
mów. Realizacja projektu pozwoli na rozpoczęcie świadcze
nia przez UG szeregu usług publicznych drogą elektroniczną,
a takŜe udostępnienie uŜytkownikom spoza urzędu licznych,
obszernych informacji, baz danych, ewidencji i innych zaso
bów informacyjnych urzędu, dostępnych dotychczas w ogra
niczonym zakresie i tradycyjnej formie. Głównym celem
projektu jest zwiększenie liczby oraz zakresu usług publicz
nych, świadczonych w regionie drogą elektroniczną. Pozwoli
to m.in. na ułatwienie oraz znaczne przyspieszenie licznych
spraw załatwianych w Urzędzie zwłaszcza związanych
z prowadzona działalnością gospodarczą.
Całkowita wartość projektu to 582 762, 81 z czego
437 072,11 to kwota dofinansowania z Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego.

INFORMACJA O REALIZOWANYM PROJEKCIE
„SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE
INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI” PROGRAMU
OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 20072013.
Wójt Gminy Czorsztyn w dniu 22.09.2010r. zawarł umowę
z Władzą WdraŜającą Programy Europejskie w Warszawie o
przyznanie pomocy w ramach działania „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8.
„Społeczeństwo informacyjne  zwiększenie innowacyjności
gospodarki” Programu Operacyjnego innowacyjna Gospo
darka2002013 na projekt pt. „eOkno na świat” Przeciw
działanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy
Czorsztyn”
Wartość całkowita projektu wynosi 260 020, 00 zł w tym
dofinansowanie 219 317, 00 zł. W ramach powyŜszego pro
jektu zostaną wykonane następujące typy działań: dostarcze
nie i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramo
waniem na miejscu w 30 gospodarstwach domowych oraz 6
instytucjach publicznych (bibliotek), dostarczenie Internetu
przez okres realizacji projektu, tj. 3 lata oraz 5 lat po jego
zakończeniu, szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz
korzystania z Internetu, opieka serwisowa sprzętu i oprogra
mowania, modernizacja sprzętu i aktualizacja oprogramowa
nia.

Urząd Gminy Czorsztyn zs w Maniowach, 336 Maniowy, ul. Gorczańska 3,
tel. 018 25000, fa. 018 25098, email: gminaczorsztyn.pl, www.czorsztyn.pl

8

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY CZORSZTYN
Osobami uprawnionymi do otrzymania komputera z dostę
pem do Internetu są przede wszystkim mieszkańcy gminy
Czorsztyn, którzy nie posiadają dostępu do Internetu a w
szczególności:
1. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności,
2. Osoby, które spełniają kryterium dochodowe upowaŜnia
jące do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy
społecznej.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Koordy
natorem Projektu w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn w
Maniowach tel. 018 27 50 0070 wew. 103 Pokój 3  GOPS.

PRZEDSZKOLAKI NA WYCIECZCE
W RABKOLANDZIE

Dzięki reali
zowanemu
przez Gminę
Czorsztyn
projektowi „
Raz, Dwa,
Trzy
do
Przedszkola
Przyjdź
i
Ty” dzieci

z Punktów
Przed
szkolnych
w
Sro
mowcach
NiŜnych,
Sromow
cach Wy
Ŝnych
oraz Ma
niów wraz
z opieku
nami oraz
rodzicami w sumie 100 osób w dniu 23 września po
jechały na wycieczkę do Rabki – Zdroju.
Dzieci bawiły się w Rabczańskim parku rozrywki
„RABKOLAND” a korzystały z takich atrakcji jak:
Rura Park, Safari Train, Auto Bugi i Księga DŜungli, a
następnie obejrzały przedstawienie w Teatrze Lalek
Rabcio pt., „Kiedy króla bolał ząb”. PodróŜ w obie
strony minęła szczęśliwie, pogoda dopisała a przed
szkolaki wróciły do domu bardzo zadowolone. Realiza
cja projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŜetu
Gminy Czorsztyn sprawiała, Ŝe dla „małych podróŜni
ków”
był
on
całkowicie
bezpłatny.

ZESTAWIENIE ODSETEK Z OBLIGACJI

1
2
3
4
5
6
7

Seria

Kwota

Seria A
Seria B
Seria C
Seria D
Seria E
Seria F
Seria G
razem

500 000
500 000
550 000
550 000
600 000
600 000
600 000
3 900 000

Data wykupu
26.07.2011
09.08.2012
09.08.2013
14.09.2014
06.11.2015
18.12.2016
18.12.2017

Wartość odse Wartość odse Wartość odse Wartość odse Planowana war
tek
tek w roku
tek w roku
tek w roku
tość odsetek w
w roku 2007
2008
2009
2010
roku 2011
23 552,64
24491,50
35 625,00
23525,00
21 665,00
23 136,94
25701,33
35270.00
22 765,00
21 500,00
25 506,40
28 327,38
38852,00
25 102,00
23 705,00
26214,60
29 188,50
37 328,50
25657,50
23496,00
28 171,92
33 598,80
41 808,00
27510,00
27510,00
27 533,17
35478,00
38670,00
27 570,00
27 570,00
27 594,00
35 538,00
38 730,00
27630,00
27 630,00
181 709,67
212323,51
266 283,50
179759,50
173076,00

Obligacje komunalne
W związku z zapytaniem i wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na ostatnim Zebraniu Wiejskim w Maniowach
przedstawiamy poniŜej dane dotyczące wielkości obligacji oraz kosztów ich obsługi.
Według definicji obligacje komunalne są denominowanymi w PLN lub walucie obcej papierami wartościowymi, potwierdza
jącymi zobowiązanie emitenta do wypłacenia w określonych terminach posiadaczowi obligacji odsetek naliczonych wg okre
ślonej stopy procentowej oraz wypłacenia kwoty nominalnej obligacji w dacie jej wykupu. Oprocentowanie obligacji jest
najczęściej zmienne i oparte o średnią rentowność bonów skarbowych lub o odpowiednią stawkę WIBOR, LIBOR lub EU
RIBOR.
W dniu 28 lutego 2006 r. Gmina Czorsztyn w drodze uchwały Rady Gminy Czorsztyn podjęła decyzję ws emisji obligacji.
Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego została zawarta w dniu 24 maja 2006 r. Termin wykupu obligacji przez Gmi
nę: 11 lat i rozpoczyna się od 2011 roku, czyli juŜ od przyszłego roku.
Same odsetki od obligacji w 2010 r. wyniosą 179.759,50 zł, a łącznie w latach 2007 – 2010 wyniosą 840.076,18 zł.
Zachodzi pytanie co moŜna byłoby zrobić poŜyteczniejszego za te pieniądze? Patrząc na wielkość kwot odsetek nasuwa się
pytanie o zasadność wzięcia obligacji. Spłata pierwszej raty w kwocie 500.000,00 zł ma nastąpić do lipca 2011 roku, co
Urząd Gminy Czorsztyn zs w Maniowach, 34436 Maniowy, ul. Gorczańska 3,
tel. 018 2750070, fa. 018 2750987, email: gminaczorsztyn.pl, www.czorsztyn.pl
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niewątpliwie będzie miało duŜe znaczenie przy uchwalanym przez Radę Gminy budŜecie na 2011 r. W następnych latach
kwoty kolejnych rat obligacji oraz odsetek będą musiały być zabezpieczane w budŜecie gminy.

Zestawienie miąŜszości i wartości drewna pozyskanego w lasach Gminy Czorsztyn w 2009 i I poł 2010 roku
Sołectwo

rok

tartaczne
m

3

pozaklasowe
3

zł

m

Sromowce NiŜne

2009

41,69

4794,35

47,74

przekazanie nieodpłatne

2009

3,22

370,30



2010

11,89

1367,35

46,41

2009

50,48

5805,20

23,83

Kluszkowce

2010

Huba

2009

54,59


6277,85


29,17


stemple
3

zł

m

opałowe
zł

3

m

4057,90

4,64

278,40

76,64



9,82

589,20



3944,85

11,47

688,20

2025,55

24,94

Razem
3

zł
3448,80

m

zł

170,71

12579,45



13,04

959,50

35,15

1581,75

104,92

7582,15

368,58

21447,00

1496,40 269,33

12119,85

50,16 3009,60 106,55

4794,75



1,08

64,80 121,92

5486,40

123,00

5551,20

2479,45

240,47 16561,65

2009
Maniowy
przekazanie nieodpłatne 2009


17,00


1955,00

39,04


3318,40


1,29


77,40 218,96



9853,20


259,29
17,00

13249,00
1955,00

2009
Sromowce WyŜne
przekazanie nieodpłatne 2009
2010

13,33
12,14
28,98

1532,95 43,09
1396,10

3332,70 119,02

3662,65

10116,70

34,24

10,34

2054,40 214,12


620,40 75,12

9635,40

3380,40

304,78
12,14
233,46

16885,40
1396,10
17450,20

Razem sprzedaŜ
Razem przekazane
nieodpłatnie

105,50 12132,50 153,70 13064,50

Razem sprzedaŜ

2009
2009

32,36

3721,40

0,00

0,00

I poł
2010

95,46 10977,90 194,60 16541,00

66,19 3971,40 900,97 40543,65
9,82

589,20

0,00

0,00

71,97 4318,20 216,82

9756,90

1226,36 69712,05
42,18

4310,60

578,85 41594,00

Uwaga: podane w tabeli wartości sprzedaŜy są wyliczone wg. cen sprzedaŜy netto. Do ceny drewna doliczany jest podatek
VAT, który gmina odprowadza do budŜetu państwa.
Jako komentarz do prezentowanej wyŜej tabeli naleŜy dodać, Ŝe przychody ze sprzedaŜy drewna pozyskanego z lasów mie
nia gminnego nie pokrywają kosztów związanych z gospodarką leśną (zatrudnienie pracowników, sprzęt, zakup sadzonek
itp.). Przykładowo w 2009 roku wartość pozyskanego drewna (sprzedaŜ + darowizny zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich)
wyniosła 74 tys. zł, a koszty gospodarki leśnej to 120 tys. zł. Dzięki wprowadzonym zmianom deficyt w gospodarce leśnej
uległ zmniejszeniu. Oprócz funkcji gospodarczych lasy gminne pełnią teŜ funkcje ochronne i społeczne, są rezerwuarem
wody pitnej, stanowią o atrakcyjności turystycznej naszej gminy, gdzie oprócz istniejących szlaków wyznaczane są nowe
trasy i punkty wypoczynkowe w celu wykorzystania pozaprodukcyjnych walorów lasów gminnych.

FUNDUSZ SOŁECKI W GMINIE CZORSZTYN NA 2011 ROK






Huba

7 311

Maniowy

22 993

Mizerna

17 934

Kluszkowce

22 993

Czorsztyn
Sromowce
NiŜne
Sromowce
WyŜne

13 290
22 993
22 993


remont dróg oraz wyposaŜenie na plac zabaw
remont dróg (21 993 zł) oraz dotacja dla Gminnego Centrum Kultury na
doŜynki 2011 r. (1 000 zł.)
wyposaŜenie kuchni i zaplecza kuchennego w remizie OSP, oraz remont
dróg.
uzupełnienie oświetlenia ulicznego, dokończenie prac przy amfiteatrze,
remont ogródka grillowego przy Wodrolu, naprawę dróg i chodników
remont dróg i chodników oraz modernizacje oświetlenia.
asfaltowanie ul. Nadwodnej oraz Pod Brzegami oraz wykonanie oświe
tlenia ulicznego „Za Obłazem”.
wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy „Flisaków”.




719,52
1 487,00
799,46
1 135,24
767,48
959,35
991,33



*Wysokość diet sołtysów podana wg stanu na październik br., ustalana jest na podstawie Uchwały Rady Gminy Czorsztyn Nr
VIII/46/03 z dnia 25.04.2003 r., w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie za dany kwartał, poprzedzające miesiąc
wypłaty, ogłaszane przez Prezesa GUS i stąd wraz z faktycznym wzrostem wskaźnika rosną teŜ wydatki na tę część fundu
szu sołeckiego.
Urząd Gminy Czorsztyn zs w Maniowach, 34436 Maniowy, ul. Gorczańska 3,
tel. 018 2750070, fa. 018 2750987, email: gminaczorsztyn.pl, www.czorsztyn.pl
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ZANIEDBYWANIE
polega na permanentnym braku zaspokojenia
niezbędnych dla prawidłowego rozwoju
i funkcjonowania potrzeb ﬁzycznych i psychicznych
drugiego człowieka. Potrzeby te związane są
m. in. z odżywianiem, ubieraniem, schronieniem,
higieną, opieką medyczną, kształceniem jak
również ze sferą psychiki, czyli potrzeby miłości,
bezpieczeństwa, przynależności.

PRZEMOC EKONOMICZNA
to działania prowadzące do całkowitego
ﬁnansowego uzależnienia oﬁary od sprawcy,
realizowane między innymi w drodze
niezaspokajania podstawowych materialnych
potrzeb rodziny, uniemożliwianie podjęcia pracy
zarobkowej, odbieranie pieniędzy, wyliczanie
wydatków.

PRZEMOC SEKSUALNA
polega na wymuszaniu niechcianych przez oﬁarę
zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych
sprawcy, wymaganie na oﬁerze nieakceptowanych
pieszczot i praktyk seksualnych, przymuszanie do
oglądania pornograﬁi, zmuszanie do prostytucji,
gwałt.

PRZEMOC PSYCHICZNA
to działania wykorzystujące mechanizmy
psychologiczne. Przejawami tego rodzaju
przemocy są: wyśmiewanie, poniżanie, wyzywanie,
grożenie, odrzucenie, brak zainteresowania,
kontrola i utrudnianie kontaktów z innymi ludźmi,
szczególnie z rodziną, przyjaciółmi.

PRZEMOC FIZYCZNA
to wszelkie działania polegające na użyciu siły
i prowadzące do nieprzypadkowych urazów,
zranień, stłuczeń, złamań czy zsinień. Pozostawia
zauważalne ślady, jak np. siniaki, otarcia, pręgi,
rany, obrzęki na ciele.

RODZAJE PRZEMOCY

NIEPRAWDA!!!

- groziła pobiciem lub zabiciem Ciebie
lub Twoich bliskich,

NIEPRAWDA!!!
Nawet uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od
odpowiedzialności za działania dokonywane pod jego
wpływem. Alkohol może nasilać przemoc i ułatwia jej
stosowanie. Stanem nietrzeźwości sprawcy próbują
usprawiedliwić fakt znęcania się nad członkami rodziny.

- niszczy celowo Twoje rzeczy,
- pozbawia zaspokojenia podstawowych
potrzeb życiowych, jak np. jedzenia, picia, snu,
- sprawia, że nie czuje się bezpieczna/y/ we
własnym domu,

„Przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol.”

Przemoc domowa niemal nigdy nie jest wyjątkowym,
pojedynczym wydarzeniem. Przemoc ma tendencję do
powtarzania się. Nie zatrzymana eskaluje i przybiera na
sile. Przemoc nigdy sama nie mija – trzeba stanowczo
powiedzieć NIE i podjąć konsekwentne działania by
wyjść z przemocy.

NIEPRAWDA!!!

„To jednorazowy incydent , który nigdy się nie powtórzy.”

Nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, maltretowanie,
niezależnie od tego co zrobił lub powiedział. Nie wolno
poniżać, bić innych, ani się nad nimi znęcać. Nikt nie ma
takiego prawa!

NIEPRAWDA!!!

„Jeśli ktoś jest bity to znaczy, że sobie na to zasłużył.”

Nie tylko siniaki, złamania czy oparzenia świadczą
o przemocy. Przemoc to także poniżanie, obelgi, zmuszanie
do określonych zachowań, grożenie zastraszanie.

NIEPRAWDA!!!

„Przemoc jest wtedy, gdy są widoczne ślady
na ciele oﬁary.”

- ogranicza Ci środki ﬁnansowe i/lub
nie pozwala Ci podjąć pracy zarobkowej,

- ogranicz Twoje kontakty z innymi osobami,

- zmusza Cię do współżycia lub wymaga
robienia rzeczy nieakceptowanych przez Ciebie,

- krytykuje Cię i poniża
(często w obecności innych osób),

- zmusza Cię do robienia różnych rzeczy wbrew
Twojej woli rozkazuje co masz robić,

- uderzyła Cię, bądź w jakiś inny sposób
spowodowała uszczerbek na Twoim zdrowiu,

„Przemoc zdarza się tylko w rodzinach
z marginesu społecznego.”

CZY ZDARZA SIĘ, ŻE OSOBA BLISKA:

Przemoc w rodzinie występuje we wszystkich grupach
społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia lub
statusu społecznego czy materialnego. Zdarza się, że
wyżej wykształceni sprawcy stosują bardziej wyszukane
formy przemocy.

MITY I STEREOTYPY NA
TEMAT PRZEMOCY

CZY PRZEMOC DOTYCZY
CIEBIE

„NIE”

PRZERWIJ MILCZENIE
NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO,
ABY POWIEDZIEĆ

MASZ PRAWO ŻYĆ W DOMU WOLNYM
OD PRZEMOCY

MASZ PRAWO DO SZACUNKU
I GODNEGO TRAKTOWANIA

NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY

NIE JESTEŚ SAM/-A ZE SWOIM
PROBLEMEM SĄ SPECJALIŚCI,
KTÓRZY CZEKAJĄ ABY CI POMÓC

PAMIĘTAJ:

Podhalański Szpital Specjalistyczny
w Nowym Targu
ul. Jana Pawła II 14, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 263 30 00

Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu
ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 264 00 70

Sąd Rejonowy w Nowym Targu
ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 261 26 00

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu
ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1-1A, 34-400 Nowy Targ
tel. 18 261 04 00

Komenda Policji w Krościenku nad Dunajcem
ul. Mickiewicza 1, 34-450 Krościenko n/D
tel. 18 262 30 07

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
dla Oﬁar Przemocy w Rodzinie w Zakopanem
ul. Makuszyńskiego 9, 34-500 Zakopane, tel. 18 206 44 54

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Targu
ul. Szafarska 39, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 266 42 07

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Targu
ul. Szafarska 39, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 266 42 07

Świetlica Środowiskowa w Maniowach
ul. Pienińska 2, 34-436 Maniowy

Gminny Punkt Konsultacyjny
Uzależnień i Przemocy
ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy, tel. 18 275 00 70
wew. 126

Gminna Komisja ds. Proﬁlaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Czorsztyn
tel. 18 275 00 70 wew. 122

Samodzielny Publiczny Gminny
Ośrodek Zdrowia w Maniowach
ul. Gorczańska 6, 34-436 Maniowy, tel. 18 275 00 88

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach
ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy, tel. 18 275 08 83

INSTYTUCJE, KTÓRE UDZIELĄ
CI POMOCY

DOM
BEZ PRZEMOCY

