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Myśl przewodnia numeru: Nawet tysiącmilowa podróŜ zaczyna się od jednego kroku. Lao Tsy
Drodzy Mieszkańcy Gminy Czorsztyn,
Minął kolejny miesiąc, dla jednych był to czas odpoczynku i urlopów, dla innych okres codziennej
pracy. Tradycyjnie z początkiem września po wakacjach dzieci wróciły do szkolnych sal. W najbliŜszym
roku szkolnym Ŝyczę im samych sukcesów w nauce i wielu wspaniałych osiągnięć w dziedzinach
kulturalno – sportowych.
Mam nadzieję, Ŝe poprzedni numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Czorsztyn trafił do
większości domów. Informowaliśmy w nim m.in. o finansach gminy na pierwsze półrocze 2007 r. oraz
kontynuowanej budowie hali sportowej w Maniowach.
Chciałbym teraz odnieść się do ostatnich publikacji prasowych dotyczących sytuacji finansowej
gminy. Dziwi mnie fakt nagłego zainteresowania pewnych osób sprawami gminy i martwienie się o jej
kondycję finansową, która na koniec poprzedniej kadencji była bardzo zła, a zadłuŜenie gminy na koniec
2006 roku wynosiło 46,34%. Dlaczego wtedy, poprzednie władze nie apelowały, Ŝe gmina jest
zadłuŜona? Dlaczego wcześniej nie martwili się o finanse gminy, choć sytuacja była juŜ zła. Co zrobiły
poprzednie władze: czy wybudowały choć jedną nową szkołę dla dzieci? Choć jeden obiekt sportowy?
Gdzie były władze gminy, kiedy planowali tak drogą halę sportową (tylko stan surowy pochłonął ok.
5 000 000 zł). Za tę sumę, kilka ze szkół miałoby pełnowymiarowe sale gimnastyczne.
A jak wiadomo, na dzień dzisiejszy Ŝadna z gminnych szkół nie posiada tego typu obiektu. W ostatnich
latach priorytetem wielu gmin jest promocja zdrowia: „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Dlatego jak
grzyby po deszczu powstały w okolicznych gminach potęŜne sale gimnastyczne, nowe szkoły. Skorzystano
w wielu przypadkach ze środków unijnych. Dlaczego w Gminie Czorsztyn zapomniano
o potrzebach jej najmłodszych mieszkańców?
Często spotykam się z pytaniami ze strony Państwa: co się stało z bogatą kiedyś Gminą Czorsztyn;
dlaczego tak zbiedniała; dlaczego tak mało jest nowych inwestycji? Pojawia się tylko pytanie: za co?
Zastałem gminę juŜ zadłuŜoną. Wielokrotnie informowałem, czy to na zebraniach wiejskich, czy przy
innych okazjach, Ŝe sytuacja finansowa gminy jest zła. To nie ja zadłuŜyłem tę gminę w ciągu
8 miesięcy, od kiedy jestem wójtem. Kredyty i obligacje zostały do spłaty z poprzednich kadencji.
Obecnie zredukowałem zadłuŜenie do wysokości 42,9 %. Nie jest to małe zadłuŜenie i nie jest moŜliwe
szybkie wyjście z tej sytuacji. Nikt nam ekstra nie dołoŜy kilku milionów i nie spadną nam one z nieba.
W sprawie przebiegu wykonania budŜetu otrzymałem pozytywną opinię Składu Orzekającego Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Wychodzenie z długu moŜe trwać nawet kilka lat, ale
chodzi o to, aby sukcesywnie się on zmniejszał. Ponadto, uwaŜam, Ŝe zadłuŜać moŜna się na nowe
inwestycje, a nie na pokrycie wydatków bieŜących (czyli tzw. przejadanie), jak to miało miejsce do tej
pory. W tym celu wprowadziłem program oszczędnościowy. W sytuacji, kiedy spora część gminnego
majątku zostało zmarnotrawiona i sprzedana, nie moŜemy pozwolić sobie na rozrzutność.
W prasie próbuje się oceniać dotychczasową moją pracę. Czy jedna osoba moŜe naprawić
w ciągu kilku miesięcy to, co inni zmarnotrawili przez wiele lat? Jak moŜna oceniać moją pracę na
początku kadencji, zaledwie po kilku miesiącach? Wiadomo przecieŜ, Ŝe zostałem wybrany wójtem na
cztery lata. Po tym czasie, na koniec kadencji, przyjdzie czas na ocenę mojej pracy i osoby.
Czy da się zbudować solidny dom bez solidnych fundamentów? Ja buduję na rzetelności,
uczciwości, pracowitości i myślę, Ŝe są to solidne i trwałe fundamenty do tego, aby gmina mogła piąć
się coraz wyŜej, ku lepszemu.
UwaŜam, Ŝe informacje, które pojawiły się w prasie szkodzą dobremu imieniu gminy i jej
interesom. Nie rozumiem, z jakich pobudek ktoś próbuje przedstawić naszą gminę i nasz samorząd
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w złym, nieprawdziwym, szkodzącym i pesymistycznym świetle. Jako osoba niezaleŜna i bezpartyjna
uwaŜam, Ŝe samorząd powinien działać bez wpływu polityk partyjnych. Zresztą taka jest idea, Ŝe
lokalnym samorządom powinno się pozwolić działać bez wywierania wpływów polityczno-partyjnych.
W przeciwnym razie będzie to bardzo szkodzące dla niego. Ubolewam, gdy taka sytuacja ma miejsce.
Jeszcze raz podkreślam, Ŝe jako wójt zobowiązałem się do uczciwej pracy i rzetelnego
informowania mieszkańców. W naszej gminie kampania wyborcza skończyła się w listopadzie 2006 r.
i naleŜy się z tym faktem pogodzić. To juŜ przeszłość, teraz musimy patrzeć w przyszłość, podejmować
konkretne decyzje i działania. Nie pozwólmy, by grupka osób działająca dla swojego spektakularnego
interesu przeszkodziła nam w tym. Odpowiedzialność ciąŜy na nas wszystkich, tj. wójcie, radnych
i poszczególnych mieszkańcach, by wspólnie wyciągnąć gminę na prostą. JeŜeli będziemy toczyć wojny, to
nie ruszymy do przodu. Inne gminy się porozwijają, a my nadal będziemy w punkcie wyjścia.
Kolejny raz zapraszamy kaŜdego do współpracy. Państwa uwagi mogą być pomocne przy
opracowywaniu kolejnych numerów.
Z wyrazami szacunku
Waldemar Wojtaszek – Wójt Gminy Czorsztyn
PODSUMOWANIE XI zwyczajnej sesji Rady
Gminy z dnia 7 września 2007 roku
Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00 zakończyła o godz. 16.30 .
W sesji uczestniczyło 15 radnych.
Obrady:
1. Informacja o przebiegu wykonania budŜetu gminy
Czorsztyn za I półrocze 2007 r.
2. Zmiany w budŜecie Gminy Czorsztyn na 2007 rok.
3. Uchylenie uchwały.
4. Zatwierdzenie statutu Samodzielnego Publicznego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach.
5. Wybory ławnika do Sądu Rejonowego w Nowym Targu.
6. Powołanie Sekretarza Gminy Czorsztyn. Rada nie
powołała Sekretarza Gminy.
7. Przystąpienie Gminy Czorsztyn do spółki kapitałowej i
wniesienia w postaci aportu do spółki nieruchomości

stanowiących własność Gminy.
8. Przeznaczenie do dzierŜawy nieruchomości na cele leśne.
9. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych /
art. 24h ust. 3 pkt 3 oraz oświadczeń wynikających z art. 24j
ust. 1 złoŜonych przez radnych ustawy o samorządzie
gminnym.
10. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych
pozostałych osób wymienionych art. 24h ust. 3 pkt 3 i 5
ustawy o samorządzie gminnym.
11. Informacja na temat kontynuacji gminnej hali sportowej
przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Maniowach.
12. Dyskusja w sprawie moŜliwości przystąpienia do
programu „ Milion słonecznych dachów dla Polski”,
realizowanego przez Powiat Nowotarski.
przyg. K. G.

Ad. 6. Powołanie Sekretarza Gminy Czorsztyn.
Sekretarz, po wójcie i skarbniku jest najwaŜniejszą osobą w gminie. Sprawuje on nadzór m.in. nad urzędem,
oświatą i pozyskaniem środków unijnych. W okresie od 1 marca br. stanowisko sekretarza w naszej gminie nie jest
obsadzone. Zgłoszony na ostatniej sesji przez wójta bardzo dobry kandydat w osobie Pana Marcina Dziadkowca
nie został powołany. Pan M. Dziadkowiec jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego na kierunku administracja. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie – Zarządzanie Funduszami Unii Europejskiej. Kurs angielskiego na uniwersytecie w Irlandii.
Doświadczenie zawodowe: Rejonowy Urząd Pracy w N. Targu, Starostwo Powiatowe w N. Targu – Wydział
Edukacji, ostatnio zatrudniony w Powiatowym Zarządzie Dróg w N. Targu na samodzielnym stanowisku
inspektora w Dziale Gospodarki Nieruchomościami. Posiada przygotowanie merytoryczne, kwalifikacje,
doświadczenie zawodowe oraz ogromny potencjał osobowy predysponujący go do objęcia powyŜszej, czy
podobnej funkcji. Rekomendowany przez Pana Roberta Waniczka, Radnego Gminy Czorsztyn i Dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych, czyli swego dotychczasowego pracodawcę, który uwaŜa Pana Dziadkowca jako bardzo
dobrego pracownika i właściwego kandydata na sekretarza w naszej gminie.
Niezrozumiałe jest, kiedy w sytuacji, gdy gmina nie ma sekretarza większość radnych jest przeciwko przyjęciu
dobrego pracownika z kilkuletnim staŜem. Nie jest łatwo w dzisiejszych czasach znaleźć dobrze wykształconych
i kompetentnych ludzi, chcących pracować solidnie i uczciwie. Z przykrością muszę stwierdzić, Ŝe większość
członków Rady Gminy odrzucając bardzo dobrego kandydata utrudnia wójtowi wszelkie działania zmierzające do
rozwoju gminy. Nasuwa się więc pytanie, czy radni rzeczywiście mają na uwadze dobro gminy i czym kierują
się podczas podejmowania decyzji?
Podziękowania naleŜą się: R. Waniczkowi; J. Bednarczyk-Frankiewicz, M. Piątek, T. Wróblowi i J. Plewa, którzy
zagłosowali za powołaniem sekretarza i tym samym dowiedli, Ŝe troszczą się o dobro gminy. Radni gminy
powinni pozwolić wójtowi wybrać zaufanego człowieka, z którym na co dzień to on będzie współpracował.
Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3,
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Ad. 7. Przystąpienie Gminy Czorsztyn do spółki kapitałowej i wniesienia w postaci aportu do spółki
nieruchomości stanowiących własność Gminy.
Gmina Czorsztyn (Sromowce WyŜne) jest właścicielem nieruchomości gruntowych, niezabudowanych (ok. 45 ha),
połoŜonych na terenie Słowacji. MoŜliwe jest występowanie na tym obszarze wód geotermalnych, co zostało
stwierdzone wstępnymi badaniami powierzchniowymi. Mając na względzie dobro społeczności lokalnej
(mieszkańców Sromowiec WyŜnych) i ogromny wpływ na rozwój Gminy, która ma przede wszystkim charakter
gminy turystycznej istnieje moŜliwość realizacji inwestycji w postaci parku wodnego na wodach geotermalnych,
połoŜonej po drugiej stronie rzeki Dunajec przy wsi Sromowce WyŜne.
Na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego w Sromowcach WyŜnych i na wniosek ¼ składu Rady Gminy, Rada
Gminy Czorsztyn wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy do spółki kapitałowej zarejestrowanej i działającej na
terenie Słowacji pod nazwą Vodny park Stara Ves s.r.o., której głównym przedmiotem działalności będzie
prowadzenie kąpielisk geotermalnych oraz wyraziła zgodę na wniesienie w drodze aportu, w zamian za objęcie
udziałów w spółce, nieruchomości składającej się z działek o obszarze 8,3048 ha, połoŜonej w Spiskiej Starej Wsi,
Republika Słowacka do ww. spółki (wartość nieruchomości będzie określona na podstawie wyceny sporządzonej
przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z prawem słowackim).
Komunikat Wójta Gminy Czorsztyn wygłoszony na ostatniej Sesji
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,
Jestem zdziwiony troską o budŜet gminy Czorsztyn jaką przejawiają członkowie Koła PO (dot. ostatnich publikacji
w prasie). To nie obecny Wójt, ani obecna Rada Gminy zadłuŜyła gminę do wysokości 46,34%. Taki wskaźnik
zadłuŜenia był na dzień 31.12.2006 r. Były zastępca wójta ogłosił przetarg oraz podpisał umowę z wykonawcą hali
sportowej. Do dnia dzisiejszego nie moŜna znaleźć źródła dochodów, z którego miała być finansowana hala
sportowa (3.533.037 zł –środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł). Zerwanie
umowy wiązało się z oddaniem dotacji wraz z odsetkami do MEN oraz zapłacenie kary dla wykonawcy za
zerwanie umowy, razem to ok. 1 300 000 zł . Kadencja Rady Gminy, w której zastępcą Wójta był pan Lech Janczy,
trwała w latach 2003-2006. UwaŜam, Ŝe były to lata, w których to on z pracownikami Urzędu Gminy realizował
uchwały rady gminy, a zarazem najlepiej wiedział o potrzebach gminy w kaŜdej dziedzinie oraz o inwestycjach,
które winny być w tym czasie realizowane jako priorytetowe. Dokończenie budowy hali otrzymaliśmy w spadku i
nie rozumiem dlaczego taki atak na nas (wójta i obecną Radę). Moim zdaniem, na dzień dzisiejszy, to priorytetowa
inwestycja.
W kadencji w latach 2003-2006 były zaciągane następujące kredyty, poŜyczki oraz obligacje.
rok
2002-2003
2004
2005
2006
Kredyt
3 703 472 zł
1 000 000 zł
1 441 016 zł
PoŜyczka
108 581 zł
Obligacje
3 900 000 zł
3 703 472 zł
1 108 581 zł
1 441 016 zł
3 900 000 zł
Razem
Dokonywane były teŜ sprzedaŜe gruntów innych nieruchomości, jak równieŜ udziałów
Rok
SprzedaŜ udziałów
SprzedaŜ gruntów i mienia
Razem

2003
584 641 zł
417 436 zł
1 002 077 zł

2004
847 071 zł
938 214 zł
1 785 285 zł

2005
1 274 500 zł
289 763 zł
1 564 263 zł

2006
372 902 zł
413 325 zł
786 227 zł

Natomiast wydatki majątkowe w latach
rok

2003
2 141 728

2004
1 326 243

2005
1 060 229

2006
5 526 540

Nie analizowałem, ile było środków na wydatki inwestycyjne, które pozyskano z innych źródeł np. z dotacji.
Pytania:
Czy wszystkie kredyty, poŜyczki oraz obligacje zaciągane były na zadania inwestycyjne? Analizując umowy
moŜna wnioskować Ŝe nie!
Czy wszystkie inwestycje, które w tamtych latach były realizowane moŜna nazwać priorytetowymi?

Drodzy Państwo, proszę zwrócić uwagę na rząd wielkości sprzedaŜy gminnego majątku i dochodów
z tego tytułu. Pytanie zasadnicze: na co poszły te pieniądze? A moŜe na wydatki bieŜące????????
Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3,
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Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wójt Gminy Czorsztyn informuje, Ŝe zgodnie z ustawą z dnia
10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej kaŜdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy
wydanych na olej napędowy uŜywany do produkcji rolnej
w terminie od 1.09.2007 r. do 30.09.2007r winien złoŜyć
odpowiedni wniosek w tut. Urzędzie. Do wniosku naleŜy
dołączyć faktury VAT za zakup oleju napędowego
wystawione od 1.03.2007r do 31.08.2007r. W 2007r zwrot
wydanych środków z 1 ha uŜytków rolnych wynosi 47.30 zł.
BliŜsze informacje w powyŜszej sprawie moŜna uzyskać
w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach pokój nr 6
w godzinach pracy Urzędu.
przyg. Z. Dziurna

Informacja na temat kolektorów słonecznych.
Zainteresowanie kolektorami słonecznym jest coraz
większe zarówno w Gminie Czorsztyn, jak równieŜ
w pozostałych gminach Powiatu Nowotarskiego.
W czerwcu br. w Starostwie Powiatowym w Nowym
Targu odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące udziału
we wspólnym przedsięwzięciu jakim ma być program
unijny „Milion słonecznych dachów dla Polski”. Gmina
bardzo czynnie bierze udział w spotkaniach oficjalnych
i roboczych, podczas których analizowane są szczegóły
dotyczące
moŜliwości
realizacji
wspólnego
przedsięwzięcia gmin i Powiatu.
Najlepszym rozwiązaniem dla tego typu zadania
wydaje się być pozyskanie środków w ramach
Programu
Operacyjnego
Infrastruktury
i Środowiska, Priorytet X – Infrastruktura
energetyczna przyjazna środowisku. Minimalna
wartość projektu to 20 mln PLN (5 mln Euro) i na dzień
dzisiejszy przewidywane optymalne dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej jest na poziomie 85%.
Z uwagi na brak rozporządzeń i brak ostatecznej wersji
programu wysokość dofinansowania moŜe ulec zmianie
(moŜliwe dofinansowanie rzędu: 50 – 85 %). Udział
mieszkańca na dzień dzisiejszy szacuje się w granicach
15 % - 30%.
Na ostatnim spotkaniu (13.09.2007 r.) ustalono, Ŝe
gminy razem z Powiatem przystępują do realizacji
projektu unijnego. W tym celu zostanie zawarte
porozumienie gmin z Powiatem Nowotarskim.
Następnym krokiem będzie sporządzenie niezbędnych
dokumentów do aplikowania do programu. W tym celu
zostanie podpisana stosowna umowa z firmą doradczą.
Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie ankiet wśród
mieszkańców. Ze względu na zaangaŜowanie finansowe
gminy w ww. projekcie konieczne jest równieŜ podjęcie
stosownej uchwały przez Radę Gminy Czorsztyn.
Pozostałe szczegóły dotyczące projektu i przybliŜone
koszty udziału mieszkańca w kosztach instalacji
kolektorów oraz informacje o ankietach uczestnictwa
będą przekazywane w ogłoszeniach na tablicach
w poszczególnych miejscowościach, przez władze
kościelne oraz na stronach internetowych urzędu.

FUNDUSZE SOŁECKIE
Środki finansowe przekazane dla sołectw
zostały przekazane zgodnie z uchwałami zebrań
wiejskich w poszczególnych sołectwach:
1/ Kluszkowce, budŜet sołectwa wynosi 24 702 zł,
uchwałą z dnia 19.04.2007 r., przeznaczono środki
na:
- kontynuację budowy amfiteatru w kwocie: 18 202 zł
- zagospodarowanie placu przy szkole: 9000 zł
- dla ochotniczej straŜy poŜarnej: 3000 zł
- dla klubu sportowego „Zapora”: 3 000 zł
- wykonanie barierek przy kiosku „Ruch”: 500 zł
- podniesienie mulinek i zabezpieczenie rowów ul.Bąka
i Bochnaka: 7 202 zł
Uchwałą zebrania wiejskiego z dnia 01.07.2007 r.
środki w kwocie 7 202 zł, które były wcześniej
przekazane na powyŜszy cel, zostały przesunięte na
wykonanie trybun przy amfiteatrze.
2/ Czorsztyn, budŜet sołectwa w kwocie: 5 102 zł,
uchwałą z dnia 15.04.2007 r. przekazano środki na
remont przystanków i ławeczek.
3/ Mizerna, budŜet sołectwa w kwocie: 7 547 zł,
uchwałą zebrania wiejskiego z dnia 12.04.2007 r.
przekazano środki na:
- budowę remizy OSP: 7247 zł
- dotacja dla Koło Gospodyń Wiejskich: 300 zł
4/ Sromowce NiŜne, budŜet sołectwa w kwocie: 14
256 zł, uchwałą zebrania wiejskiego z dnia
22.04.2007 r. przekazano środki na odwodnienie ul.
Kościelnej.
5/ Sromowce WyŜne, budŜet sołectwa w kwocie:
17 453 zł, uchwałą zebrania wiejskiego z dnia
22.04.2007 r. przeznaczono środki na:
- regulacja potoku Wygon: 10 000 zł
- remont remizy OSP: 2 000 zł
- LKS Spływ remont ławek: 2000 zł,
- zakup słupków do piłki siatkowej boisko na Wygonie:
1 453 zł
-sprzątanie i koszenie w miejscowości: 2 000 zł
6/ Maniowy, budŜet sołectwa w kwocie: 29 462 zł,
uchwałą zebrania wiejskiego z dnia 15.04.2007 r.
przekazano środki na:
- zakup koszy: 2 500 zł
- wykonanie ławek: 2 500 zł
- remont przystanków: 1 000 zł
- drzewka i środki chemiczne: 1000 zł
- oświetlenie uliczne ( Węgliszczak, Mickiewicza do ul.
Węgliska, lampa na placu zabaw i koło amfiteatru):
22 462 zł .
7/ Huba, budŜet sołectwa w kwocie: 1 478 zł, uchwałą
zebrania wiejskiego z dnia 22.04.2007 r.
przeznaczono środki na odwodnienie remizy OSP.

Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3,
tel. 018 2750070, fax. 018 2750987, e-mail: gmina@czorsztyn.pl, www.czorsztyn.pl

przyg. K.Gawłowska
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