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Strefa rekreacji w Kluszkowcach już gotowa

Kolejna Promesa dla Gminy Czorsztyn

Zadłużenie Gminy Czorsztyn maleje

Ścieżki rowerowe 
w Gminie Czorsztyn
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Dzięki pozyskanym funduszom z budżetu województwa małopolskiego na zadanie pn. „Remont XX wiecznej ka-
pliczki w miejscowości Maniowy przy ul. Ks. Siudy” w ramach konkursu Kapliczki Małopolski 2018 dla jednostek  
samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego kapliczka w Maniowach uzyskała nowe oblicze. 

 W ramach wniosku pokryto dach nowym gontem i wykonano impregnacje wszystkich elementów drewnianych jak rów-
nież położono nowe tynki uzupełniające, które zostały pomalowane farbami emulsyjnymi.

Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 3 000 zł, natomiast koszt całkowity zadania wynosi 6 672,75 zł. Prace 
remontowe wykonała firma Usługi Ogólnobudowlane i Marketingowe Dariusz Sikora.

MIESZKAŃCY KLUSZKOWIEC JUŻ MOGĄ KORZYSTAĆ  

Z NOWO POWSTAŁEJ STREFY REKREACJI. 

Wykonano zadanie „Budowa strefy rekreacyjnej obejmującej budowę rekreacyjnego boiska sportowego 
wielofunkcyjnego oraz budowę strefy do ćwiczeń na świeżym powietrzu” ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Remont kapliczki w Maniowach

Strefa rekreacji w Kluszkowcach już gotowa!

W dniu 11 lipca 2018 r. dokonano odbioru wykonanego 
obiektu. Całość zadania została wykonana przez Firmę 
PPHU CHEC, z siedzibą w Rudzie Śląskiej za kwotę 
289 260,28 zł.

Celem operacji był rozwój infrastruktury turystyczno 
- rekreacyjnej na obszarze LSR poprzez budowę 
ogólnodostępnej strefy rekreacji w miejscowości 
Kluszkowce. 

W ramach w/w projektu powstało ogólnodostępne boisko 
sportowe wielofunkcyjne. Boisko to ma służyć lokalnej 
społeczności oraz przyjeżdżającym do gminy turystom. 
Dodatkowo może być ono wykorzystywane do organizacji 
festynów, pikników rodzinnych oraz koncertów. W ramach 
prac wykonano 800 m2 podbudowy z kruszywa łamanego, 
na której położono bezspoinową nieprefabrykowaną 
nawierzchnię poliuretanowa. 

Wymiary boiska wynoszą: 20 m x 40 m, a w skład tego 
boiska wchodzą: 

• boisko do piłki ręcznej oraz do piłki nożnej 
o wymiarach: 20 m x 40 m,

• boisko do siatkówki o wymiarach: 9 m x 18 m, 
• boisko do koszykówki o wymiarach: 15 m x 20 m, 
• kort do tenisa o wymiarach 23,77 m x 19,97 m. 

Poszczególne boiska w pełni wyposażone zostały w bram-
ki do piłki nożnej, metalowy stojak do koszykówki oraz 
stojaki do siatkówki i tenisa. Nawierzchnia rekreacyjna 
boiska sportowego wykonana została z bezspoinowej nie-
prefabrykowanej nawierzchni poliuretanowej o grubości 
13 mm. Dodatkowo w ramach inwestycji wykonano pu-
bliczną strefę do ćwiczeń na wolnym powietrzu poprzez 
montaż czterech urządzeń do ćwiczeń siłowych takich jak: 
wyciąg górny i krzesełko do wyciskania na pylonie, biegacz 
i orbitrek, surfer i twister na pylonie, prasa nożna i wioślarz 
na pylonie. W ramach powyższego zadania wykonano 
ogrodzenie terenu boiska w formie piłkochwytu z siatki 
polietylenowej o gr. 3 mm i wysokości 6 m na słupkach sta-
lowych malowanych proszkowo.

Miejsce to ma służyć do wspólnych spotkań, gdzie weso-
ło i zdrowo można spędzić wolny czas w grupie rodziny  
i przyjaciół, dlatego wszystkich mieszkańców jak i gości za-
chęcamy do korzystania z nowopowstałej strefy rekreacji.

Drogi Czytelniku,

Chociaż to dopiero połowa wakacji już teraz wiadomo, że sezon wakacyjny nie zakończy się z pierwszym 
dzwonkiem w szkole. Do  późnej jesieni w Gminie Czorsztyn będziemy słyszeć warkot maszyn i widzieć ciężko 
pracujących robotników, którzy będą chcieli zdążyć z zakończeniem prac przed zimą. 

Podczas tegorocznych wakacji w naszej gminie wiele się dzieje, począwszy od małych remontów dróg, a skoń-
czywszy na budowie Doliny Micholowskiej i rozpoczęciu tak długo oczekiwanej przez mieszkańców i turystów 
ścieżki rowerowej dookoła jeziora. 

Zachęcamy Państwa na chwilę relaksu czytając nasz wakacyjny biuletyn. 
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Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał jednostkom samorządu terytorialnego Województwa Małopol-
skiego promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Promesy przyznano dla 
23 gmin i powiatów na kwotę ponad 33 ml zł.  Przyznane środki mają na celu pomóc samorządom uporać się ze szkodami 
w infrastrukturze komunalnej spowodowanymi intensywnymi opadami deszczu. Chodzi głównie o remonty i odbudowę 
dróg m.in. w Gminie Czorsztyn. 

W roku bieżącym dofinansowanie przeznaczone zostanie na następujące zadania:

1. Remont drogi gminnej K 360579 ulica Pienińska w miejscowości Czorsztyn w km 0 + 000- 0 + 230 wraz 
z remontem przepustu w km 0 + 135,

2. Remont drogi gminnej K 360559 ulica Nadwodnia w miejscowości Sromowce Niżne w km 1 + 100 – 1 + 320,

3. Remont drogi gminnej K 360560 ulica Olgi Małkowskiej w miejscowości Sromowce Wyżne w km 0 + 000 – 0 + 170,

4. Remont drogi gminnej K 360568 ulica Hubka w miejscowości Maniowy w km 0 + 000 – 0 + 230,

5. Remont drogi gminnej K 360570 droga do zbiornika wody pitnej w miejscowości Mizerna w km 0 + 000 – 0 + 400. 

Po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu najkorzystniejszej oferty Wójt Gminy Czorsztyn w dniu 12 czerwca br. podpisał 
umowę z wykonawcą – konsorcjum firm:

Lider: Podhalańskie Drogi Sp. z o.o. z siedzibą ul. Składowa 12c, 34-400 Nowy Targ, posiadającą wpis do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 000014059 oraz Partner:  Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.  
z siedzibą ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ na wykonanie w/w zadań w sołectwach gminy. 

Koszt 5-ciu zadań wyniesie 699 732,86 zł, a wysokość dotacji, którą Gmina Czorsztyn otrzyma wynosić będzie 
 550 000 zł. Termin realizacji wyznaczono na 29 września 2018 r.

W dniu 20 września 2017 r. Gmina 
Czorsztyn podpisała umowę z Urzę-
dem Marszałkowskim na dofinanso-
wanie zadania pn. „Zagospodaro-
wanie terenu Doliny Micholowskiej 
w miejscowości Maniowy – Gmina 
Czorsztyn” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa 6.  Dziedzictwo re-
gionalne, Działanie 6.3. Rozwój we-
wnętrznych potencjałów regionu, 
Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych 
zasobów subregionów – spr.

Kolejna Promesa dla Gminy Czorsztyn!

Nowe oblicze Doliny Micholowskiej

Przedmiotem projektu jest zagospoda-
rowanie na cele turystyczne, kulturowe, 
edukacyjne i rozrywkowe obszaru Doliny 
Micholowskiej w miejscowości Maniowy.

W ramach inwestycji zostaną wybudowa-
ne:
1. Wewnętrzny układ komunikacyjny 

w postaci chodników wielofunkcyjnych.
2. Zatoki parkingowe zlokalizowane 

bezpośrednio przy sąsiadującej dro-
dze gminnej ul. Żeromskiego posiada-
jące łącznie 21 miejsc postojowych.

3. Rozbudowa istniejącej kanalizacji 
deszczowej, przebiegającej przez te-
ren Doliny Micholowskiej oraz otwar-
ty zbiornik retencyjny kanalizacji 
deszczowej.

4. Oświetlenie terenu będące elemen-
tem wyposażenia technicznego we-
wnętrznego układu komunikacyj-
nego-lampy oświetlenia parkowego 
z zasilaniem solarnym i połączone 
kanalizacją kablową, bez konieczno-
ści połączenia z zewnętrzną siecią 
energetyczną.

5. Urządzenia rekreacji plenerowej:

• skatepark o nawierzchni betonowej,
• tor do jazdy na rolkach typu 

pumptrack,
• minirampa
• urządzenia do ćwiczeń typu street 

workout
• urządzenia siłowni zewnętrznej
• stół do gry w tenisa stołowego.

6. Elementy małej architektury

• stoły do gry w szachy z ławami
• stoły piknikowe z ławami
• ławki parkowe z oparciem, kosze.

Całkowita wartość projektu wynosi: 
2  610  216,36 zł, w tym dofinansowa-
nie wynosi 888  998,48 zł, natomiast 
wkład własny Gminy Czorsztyn wynosi: 
1 721 217,88 zł

Roboty są wykonywane przez firmę 
Czorsztyn-ski  sp. z o.o. 
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Gmina Czorsztyn otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa studni głębinowej oraz stacji 
uzdatniania wody na terenie gminy Czorsztyn” w miejscowości Maniowy w ramach poddziałania 5.3.2 Gospodarka 
wodno - kanalizacyjna – spr, z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 
2014-2020. Koszt inwestycji wynosi 2 067 120,03 zł z czego wartość dofinansowania wynosi: 1 545 891,96 zł.

Udział w projekcie pn. „Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności fizycznej  w miejscowości Sromowce Wyżne” reali-
zowanej ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pozwoli mieszkańcom wsi Sromowce Wyżne miło i aktywnie 
spędzać czas w gronie rodziny i przyjaciół. Projekt dotyczy konkursu: „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-
-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018”. 

Studnia głębinowa oraz stacja uzdatniania wody (SUW) 
w Maniowach

W lipcu 2018 r. została podpisana 
umowa z firmą Prosystem, Łukasz 
Skiba, ul. Leśmiana 5, 62 – 050 Mo-
sina, która złożyła najkorzystniejszą 
ofertę. Całkowity koszt zadania wy-
nosi 127 450 zł, z czego uzyskano do-
finansowanie w wysokości 50 000 zł. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa 
wielofunkcyjnej, plenerowej otwartej 
strefy aktywności fizycznej w miej-
scowości Sromowce Wyżne przy ulicy 
Wojska Polskiego na budowie obiek-
tów i urządzeń małej architektury:

1. Budowy siłowni plenerowej 
składającej się z 6 różnych 
urządzeń:

• prasy nożnej hydraulicznej,
• trenażera klatki piersiowej 

hydraulicznego,
• trenażera lędźwi hydraulicznego,
• trenażera ud hydraulicznego,
• twistera siedzącego 

hydraulicznego, 

• wyciągu górnego 
hydraulicznego.

2. Budowy placu zabaw o charak-
terze sprawnościowym składają-
cym się z czterech urządzeń:

• 3 zestawy sprawnościowe,
• piaskownica.

3. Budowy strefy relaksu  
składającej się z:

• 4 sztuk ławek parkowych 
montowanych na stałe do 
podłoża,

• urządzenia do gier edukacyjnych 
– szachy montowane na stałe do 
podłoża

• kosza na śmieci montowanego 
na stałe do podłoża,

• nasadzenia zieleni ogrodowo-
dekoracyjnej – 5 sztuk drzew.

4. Budowy infrastruktury 
towarzyszącej otwartej strefie 
aktywności składającej się z:

• ogrodzenia panelowego z siatki 
zgrzewanej z furtką wejściową 
na teren strefy,

• nawierzchni bezpiecznych stref 
trawiasto-piaskowych,

• nawierzchni strefy relaksu z 
kostki betonowej,

• sześcio-stanowiskowego stojaka 
na rowery,

• tablicy regulaminowej otwartej 
strefy aktywności dodatkowo na 
tekstem w języku Brailla.

Pod urządzeniami do siłowni zewnęt- 
rznej przewidziano wykonanie na-
wierzchni trawiasto - piaskowej.

Planowany termin zakończenia inwe-
stycji to 24 września 2018 r.

Dzięki tej inwestycji dzieci z osiedla 
Wygon będą miały pod ręką nowo-
czesny plac zabaw, a dorośli znajdą 
coś dla siebie w Otwartej Strefie Ak-
tywności. 

Otwarta Strefy Aktywności w Sromowcach Wyżnych

W ramach tej umowy wykonany zosta-
nie również budynek przepompowni  
i uzdatniania wody z urządzeniami bu-
dowlanymi, wyposażeniem technolo-
gicznym i elektrycznym wraz z infra-
strukturą towarzyszącą taką jak:

• dojazd i dojście do budynku
• miejsce gromadzenia odpadów 

stałych
• przyłącza: energetyczny, 

kanalizacyjny i wodociągowy

Czynimy starania, aby poprawić ja-
kość wody pitnej dostarczanej przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej na-
szym mieszkańcom. Mamy nadzieję, 
że w przyszłości uda się nam pozyskać 
dofinansowanie do tego typu przed-
sięwzięcia, które chcemy wykonać  
w pozostałych miejscowościach na-
szej gminy. 

Termin realizacji zadania - do dnia 
30.11.2018 r.

W ramach realizacji projektu planuje 
się wykonanie następujących prac: 

a) rozbiórka istniejącego budynku za-
plecza technicznego, 

b) budowa stacji uzdatniania wody 
wraz z obiektami budowlanymi i infra-
strukturą towarzyszącą obejmującą: 

• budowę studni głębinowej,
• budowę instalacji wodociągowej, 
• budowę instalacji energetycznej,
• budowę kanalizacji sanitarnej,
• budowę kanalizacji deszczowej,
• budowę terenu utwardzonego, 

 

przebudowę odcinka sieci 
wodociągowej (kolidującej  
z projektowanym budynkiem 
SUW)

• przebudowę zbiornika 
bezodpływowego. 

Powierzchnia zabudowy budynku 
wyniesie 134,25 m2 a kubatura 998 
m3. Przebudowie ulegnie odcinek 
wodociągu PE160 o długości 37,0 mb 
od zbiorników (magistrali) metodą 
bezwykopową w związku z kolizją 
projektowanego budynku SUW. 
Wydajność studni głębinowej zgodnie 
z projektem robót geologicznych 

założono około 1m3/h, a  głębokość 
założono, że nie przekroczy 100 m. 
Studnia ta została już wykonana przez 
firmę P.H.U Eko-Dom s.c. Paweł Koza, 
Maniowy i odebrana przez Urząd 
Gminy Czorsztyn w dniu 02.10.2017 r. 

Głównym źródłem zaopatrzenia 
w wodę będzie istniejące ujęcie po-
wierzchniowe na potoku Limierzysko, 
na które inwestor posiada aktualne 
pozwolenie wodnoprawne. 

W dniu 23.02.2018 r. Gmina Czorsztyn 
podpisała umowę z wykonawcą – fir-
mą PUPH „OTECH” Sp. z o.o., z sie-
dzibą w Gorlicach.
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Ścieżki rowerowe w Gminie Czorsztyn!

W dniu 18 lipca br. Wójt Gminy Czorsztyn Tadeusz Wach podpisał umowy z wykonawcami na zadanie pn. „Budowa ścieżki 
rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego” w ramach, którego zostanie wybudowana ścieżka rowerowa, która została 
podzielona na dwa odcinki:

Niskoemisyjne kotły w Gminie Czorsztyn! 

Rok 2018 jest czasem kiedy w Gminie Czorsztyn otrzymano dofinansowanie na wymianę starych piecy węglowych  
na wysokosprawne i ekologiczne piece na biomasę oraz ekogroszek. 

Na dzień dzisiejszy Gmina Czorsztyn podpisała 31 umów z mieszkańcami na wymianę piecy na pelet oraz 8 umów  
z mieszkańcami biorącymi udział w projekcie wymiany piecy na ekogroszek. Łącznie gmina ma możliwość dofinansowa-
nia wymiany 75 piecy na pelet oraz 27 piecy na ekogroszek. 

Część I: Odcinek I Czarna Dama – trasa rowerowa w Czor- 
sztynie (od miejscowości Mizerna do Czorsztyna Nad- 
zamcze) wykona Konsorcjum Lider: Podhalańskie Drogi 
Sp. z o.o. z siedzibą ul. Składowa 12c, 34-400 Nowy 
Targ oraz Partner  Podhalańskie Przedsiębiorstwo Dro- 
gowo-Mostowe S.A. z siedzibą ul. Szaflarska 102, 
34-400 Nowy Targu. Koszt całej inwestycji wyniesie 
9 000 142,42 zł w tym otrzymane dofinansowanie  
5 282 031,38 zł. 

Projekt  nr RPMP.06.03.03-12-0287/17 pn.: „Budowa ścieżki 
rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek I: 
Czarna Dama – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miej-
scowości Mizerna do miejscowości Czorsztyn Nadzam-
cze)” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014- 2020. 

Część II: Odcinek II Zatopiona Osada – trasa rowerowa 
w Czorsztynie (od miejscowości Huba do miejscowości 
Mizerna) wykona druga firma - Konsorcium   Lider: PBM 
Sułkowscy Sp. Jawna; ul. Fabryczna 1D; 34-600 Limanowa 
Partner: Zakład Melioracyjno –Budowlany WiR; Wiesław 
Młynarczyk- Ryszard Biedroń Sp. j. ul. Zygmunta Augusta 12; 

34-600 Limanowa. Koszt całej inwestycji wyniesie 
7  072  891,77 zł w tym otrzymane dofinansowanie  
5 884 052,99 zł. 
 
Projekt nr RPMP.06.03.03-12-0285/17 pn.: „Budowa ścieżki 
rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek 
II: Zatopiona Osada – trasa rowerowa w Czorsztynie (od 
miejscowości Huba do miejscowości Mizerna)” współfi-
nansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014- 2020.

Całkowity koszt wybudowania dwóch ścieżek wynosi   
16 073 034,19. Dodatkowo Gmina Czorsztyn posiada swój 
wkład niepieniężny w postaci żwiru otrzymanego od 
ZEWu, którego wartość oszacowano na 2 724 769,00 zł

Jesteśmy przekonani, że dzięki tej inwestycji znacząco 
wzrośnie atrakcyjność naszego regionu, a mieszkańcy i tu-
ryści będą mogli z przyjemnością spędzać wolny czas ko-
rzystając ze ścieżki pieszo-rowerowej. 

Więcej informacji można przeczytać na stronie  
www.czorsztyn.pl

Dofinansowanie   do   nowych   urzą-
dzeń   grzewczych   będzie   przekazy-
wane   maksymalnie   do wysokości 
mocy wyznaczonej w wyniku prze-
prowadzenia oceny energetycznej 
budynku i będzie wynosiło:

1. 550 zł/kW dla zapotrzebowania 
do 10 kW mocy (łącznie) 
wyznaczonej w ocenie 
energetycznej,

2. 500 zł/kW dla zapotrzebowania 
powyżej 10 kW do 15 kW mocy 
(łącznie) wyznaczonej  
w ocenie energetycznej,

3. 450 zł/kW dla zapotrzebowania 
powyżej 15 kW do 20 kW mocy 
(łącznie) wyznaczonej  
w ocenie energetycznej,

4. 400 zł/kW dla zapotrzebowania 
powyżej 20 kW mocy 
wyznaczonej w ocenie 
energetycznej.

5. Maksymalna wielkość 
dofinansowania będzie wynosiła:

• nie więcej niż 8 000,00 zł/Nowe 
źródło ciepła w przypadku 
budynku jednorodzinnego,

• nie więcej niż 10 000,00 zł/
Nowe źródło ciepła w przypadku 

budynku wielorodzinnego, 
dla którego jest wprowadzane 
wspólne źródło ciepła, dla więcej 
niż jednego lokalu;

6. W przypadku konieczności 
poniesienia wydatków 
na instalację wewnętrzną 
niezbędną do prawidłowego 
funkcjonowania urządzenia 
istnieje możliwość zwiększenia 
limitu środków dofinansowania:

• maksymalnie do 6 000,00 zł  
w przypadku budynku jednoro-
dzinnego,

• do wielokrotności 6 000,00 zł 
zgodnej z liczbą odrębnych 
lokali mieszkalnych w budynku 
wielorodzinnym i nie więcej 
niż 80,00 zł/m2 ogrzewanej 
powierzchni.

Osoby ubiegające się o dofinan-
sowanie do pieca na ekogroszek 
mogą pozyskać dofinansowa-
nie na instalację maksymalnie do 
999,99   zł w przypadku budynku 
jednorodzinnego.

Spodziewamy się tego, że wymiana 
dotychczasowych piecy na piece bar-
dzo nowoczesne w znacznym stopniu 

przyczyni się do poprawy czystości 
powietrza w naszej gminie. Mamy 
nadzieję, że w przyszłości coraz wię-
cej osób skorzysta z dofinansowania 
na kupno i montaż proekologicznych 
kotłów.
Planowany termin wymiany kotłów  
– do dnia 30.09.2020 r.

Projekt dofinansowano ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020, Działanie 4.4 Redukcja 
emisji zanieczyszczeń do powietrza 
Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu 
niskiej emisji – SPR.

Projekt dofinansowano ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020, Działanie 4.4 Redukcja 
emisji zanieczyszczeń do powietrza 
Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu 
niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR.
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Jak wynika z danych przedstawionych przez Skarbnik Gminy Czorsztyn od roku 2006 do 2018 zadłużenie Gminy zmalało. 
Szczególnie widoczne jest to w latach 2017 – 2018. Polityka budżetowa prowadzona przez władze samorządowe pozwo-
liła zmniejszyć zadłużenie z roku 2006 w kwocie 7 447 968,88 zł do kwoty 500 000,00 zł w roku 2018.  Pomimo wielomi-
lionowych inwestycji, jakie wykonaliśmy w ostatnich latach, a także pomimo spłat kredytów. Kondycja finansowa naszej 
gminy jest bardzo dobra. Dobra sytuacja finansowa otwiera wielkie drzwi na nowe inwestycje naszej gminy. 

Tabela zadłużenia gminy – lata 2006 - 2018

ROK DOCHODY WYDATKI SPŁATA KREDYT ZADŁUŻENIE % ZADŁUŻENIE  
OD DOCHODÓW

2006 16 073 906,89 zł 18 795 830,13 zł 1 126 347,16 zł 3 900 000,00 zł 7 447 968,88 zł 46,34

2007 15 164 864,38 zł 15 840 401,26 zł 1 126 375,16 zł 1 700 000,00 zł 8 021 593,69 zł 52,90

2008 17 670 665,74 zł 18 348 027,10 zł 907 023,16 zł 1 415 000,10 zł 8 529 570,53 zł 48,27

2009 17 616 770,95 zł 16 910 166,19 zł 1 143 383,16 zł 500 000,00 zł 7 886 187,37 zł 44,77

2010 23 568 025,97 zł 24 523 110,08 zł 1 145 444,36 zł 2 275 227,48 zł 9 015 970,49 zł 38,26

2011 23 752 007,89 zł 24 732 376,98 zł 1 626 923,96 zł 2 492 078,67 zł 9 818 155,35 zł 41,34

2012 19 661 408,50 zł 20 814 874,35 zł 1 795 026,93 zł 2 951 018,00 zł 10 974 146,42 zł 55,82

2013 22 385 588,71 zł 18 643 383,51 zł 3 189 798,56 zł -   zł 7 784 347,86 zł 34,77

2014 27 688 912,89 zł 25 695 387,46 zł 1 719 272,00 zł -   zł 6 065 075,86 zł 21,90

2015 25 560 162,61 zł 25 347 107,96 zł 2 545 937,19 zł 2 000 000,00 zł 5 519 138,67 zł 21,59

2016 31 032 439,80 zł 30 230 468,47 zł 2 509 060,00 zł 1 500 000,00 zł 4 510 078,67 zł 14,53

2017 32 661 492,30 zł 29 842 687,98 zł 1 932 078,67 zł -   zł 2 578 000,00 zł 7,89

2018 48 254 886,79 zł 47 465 922,79 zł 2 078 000,00 zł -   zł 500 000,00 zł 1,04

GMINA CZORSZTYN UZYSKAŁA DOFINANSOWANIE NA ZADANIE  

PN. „REWITALIZACJA WSI SROMOWCE WYŻNE CELEM STWORZENIA  

PRZESTRZENNYCH WARUNKÓW DO ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO”

Z wielką radością informujemy, że w dniu 20 marca br. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014 -2020, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

Dofinansowanie na rewitalizację

Wartość całkowita projektu wynosi: 4 050 088,23 zł, nato-
miast wysokość dofinansowania wynosi: 2 864 799,10 zł.

W ramach powyższego wniosku w Sromowcach Wyżnych 
Gmina Czorsztyn planuje wykonać następujące inwestycje: 

1. utworzenie strefy rekreacji, wypoczynku oraz aktyw- 
nego spędzania czasu dla mieszkańców i turystów,

2. modernizacja i termomodernizacja Izby Regionalnej,
3. termomodernizacja remizy OSP z wymianą instalacji c.o. 

i źródła ciepła na Odnawialne Źródła Energii (OZE),
4. wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej na OZE,
5. przebudowa chodnika na ul. Ks. Kosibowicza wzdłuż 

ciągu strefy rekreacji,
6. parking przy remizie OSP w centrum wsi,
7. budowa chodnika i wyznaczenie miejsc postojowych 

przy strefie rekreacji i budynku wielofunkcyjnym,
8. przebudowa miejsc parkingowych i drogi dojazdowej 

do Szkoły Podstawowej,
9. modernizacja budynku UKS „Spływ” Sromowce Wyżne.

Obecnie Gmina Czorsztyn na w/w zadanie ogłosiła przetarg 
na podstawie, którego zostanie wyłoniony wykonawca.

Zadłużenie Gminy Czorsztyn maleje

Modernizacja oczyszczalni 

Mieszkańcy Maniów i Kluszkowiec doczekają się rozbudo-
wy i modernizacji oczyszczalni ścieków. Kwota, która zo-
stała oszacowana na wykonanie w/w remontu wynosi 12,2 
mln zł. Dzięki dofinansowaniu z projektu RPO pozyskano 
6,2 mln zł. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 
2020 roku.

Realizacja tych inwestycji nie tylko zwiększy przepusto-
wość oczyszczalni, ale co ważne bezpośrednio ochro-
ni i  poprawi stan czystości wód Dunajca oraz zbiornika 
Czorsztyńskiego, a także pobliskich gruntów.

W ramach podpisanych umów zostaną wybudowane 
obiekty techniczne wraz z instalacjami i urządzeniami 
m.in.: wodociągowymi czy kanalizacyjnymi, a także reak-
tory biologiczne: technologiczne i energetyczne. Zapla-
nowano również przebudowę i wymianę istniejących bu- 

 

dynków, instalacji i urządzeń przeznaczonych do oczysz-
czania ścieków i przeróbki osadu. Po modernizacjach,  
z oczyszczonych ścieków, odbierane będzie również ciepło 
do ogrzania budynku poprzez instalację pomp ciepła.

Całkowity koszt inwestycji w Kluszkowcach to 4,9 mln zł 
(3,4 mln zł z RPO), natomiast w Maniowach – 7,3 mln zł  
(2,8 mln zł z RPO).



URZĄD GMINY CZORSZTYN Z/S W MANIOWACH, 
 34-436 MANIOWY, UL. GORCZAŃSKA 3, TEL. 018 2750070,
 E-MAIL: GMINA@CZORSZTYN.PL, WWW.CZORSZTYN.PL 
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ŚWIADCZENIE DOBRY START(300+)

Świadczenie Dobry Start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia: 

1. przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia; 
2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących 

się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie Dobry Start nie przysługuje z tytułu rocznego przygotowania przedszkolnego(„zerówka”)
Wnioski można składać drogą elektroniczną od 1-ego lipca a wnioski w formie papierowej od 1-ego sierpnia.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Głównym kryterium, które decyduje o przyznaniu świadczenia wychowawczego jest kryterium dochodu  
na osobę w rodzinie. Świadczenie wychowawcze jest przyznawane gdy dochód ten nie przekracza:

• 800,00 zł,
• 1200,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko.

Wnioski można składać drogą elektroniczną od 1-ego lipca lub w formie papierowej od 1-ego sierpnia.

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ 
Z DODATKAMI:

Głównym kryterium, które decyduje o przyznaniu zasił-
ku rodzinnego jest kryterium dochodu na osobę w ro-
dzinie. Zasiłek rodzinny jest przyznawany, gdy dochód 
ten nie przekracza:

• 674,00 zł,
• 764,00 zł w przypadku, gdy członkiem  

rodziny jest niepełnosprawne dziecko.

Wnioski można składać w formie papierowej od 1-ego 
sierpnia.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują  
w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże 
nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Przyznanie prawa 
do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnio-
ne jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świad-
czenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przelicze-
niu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.


