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Do mieszkańców Gminy Czorsztyn
Oddajemy Państwu kolejny numer naszego
gminnego biuletynu, w którym opisujemy nowe wydarzenia i sprawy związane z naszą gminną społecznością.
Szczególnie polecam lekturę wykonania budŜetu po pierwszym półroczu 2009 r. Są to dobre dane ale
wciąŜ musimy pamiętać o tym, Ŝe nasza Gmina jest
zadłuŜona i nie da się zrobić od razu wszystkiego, czego pragnęliby mieszkańcy. Pozyskując środki unijne i
pozabudŜetowe jesteśmy w stanie na tyle zabezpieczyć
obowiązkowy wkład własny, na ile pozwalają nam finanse Gminy. Gdyby nie tak duŜe zadłuŜenie, które
pozostało z poprzednich lat na pewno moŜna byłoby
zrealizować więcej oczekiwanych inwestycji. To co
udaje nam się realizować i na co otrzymaliśmy i otrzymujemy zewnętrzne środki znajdziecie Państwo w kolejnym biuletynie.
Chciałbym Państwa zachęcić takŜe do dokładnej lektury wkładki, którą dołączyliśmy do tego numeru. Poświęcona jest ona w całości naborowi wniosków
w ramach Leadera i podpowiada w jaki sposób i na co
SAMOCHÓD POLICYJNY
DLA KROŚCIENKA JUś KUPIONY
W dniu 27.03.2009 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Czorsztyn a Małopolską Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie dotyczące
przekazania kwoty 6 000 zł. na zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Krościenku. Gmina Czorsztyn w swojej Uchwale BudŜetowej zabezpieczyła kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie samochodu policyjnego. W dniu 7 września br.
na dziennik podawczy Urzędu Gminy Czorsztyn wpłynęła faktura potwierdzająca zakup samochodu marki
KIA za kwotę 60 573,00 zł. W kosztach związanych z
zakupem tego samochodu partycypowały: gminy:
Czorsztyn, Szczawnica, Ochotnica, po 6 tyś. zł. kaŜda.

będzie moŜna otrzymać dofinansowanie.
W związku z wygraną w ubiegłorocznym plebiscycie pn.: „Wielkie Odkrywanie Małopolski”, Gmina
Czorsztyn jest w tym roku współorganizatorem uroczystej Gali podsumowującej tegoroczną, jubileuszową X
edycję tego plebiscytu. Uroczystość odbędzie się w
dniu 9.10.2009 r. w Czorsztynie, na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego „Kinga”. Gwiazdą wieczoru będzie
zespół „Wawele”. Nie zabraknie teŜ innych atrakcji
muzycznych i kulinarnych.
Serdecznie zapraszam
Z wyrazami szacunku
Waldemar Wojtaszek
Wójt Gminy Czorsztyn
1700 - 17 25 – występ zespołu smyczkowego „Da Camera”
17 30 – 17 55 - występ zespołu „Lubań” z Kluszkowiec
18 00 – 19 30 – koncert zespołu „WAWELE „ – gościnnie Arisa
Dori
19 30 – 21 30 – zabawa taneczna podczas występu zespołu
„Jedziebaba”

WyŜne, Trzy Korony Sromowce NiŜne i Zapora Kluszkowce. Turniej został rozegrany systemem pucharowym, najpierw rozegrano dwa mecze półfinałowe /pary
półfinałowe wyłoniono w drodze losowania tuŜ przed
turniejem/ a zwycięscy półfinałów spotkali się w meczu
finałowym (mecze trwały 2 x 25 ÷ 30 min.). W pierwszym meczu półfinałowym Zapora Kluszkowce pokonała Spływ Sromowce WyŜne a w drugim meczu druŜyna Lubania Maniowy zwycięŜyła miejscową druŜynę
Trzech Koron, a zwycięską bramkę dla Lubania strzelił
w ostatniej minucie meczu Damian Firek. W meczu
finałowym, druŜyna Lubania pokonała Zaporę, zdobywając Puchar Wójta Gminy Czorsztyn - 2009. TuŜ po

Lubań Maniowy zdobywcą Pucharu Wójta Gminy
Czorsztyn w roku 2009.
W dniu 02 sierpnia 2009 r. na boisku piłkarskim LKS Trzy Korony w Maniowach w ramach imprezy LATO POD TRZEMA KORONAMI rozegrano
MłodzieŜowy turniej piłki noŜnej o Puchar Wójta Gminy Czorsztyn - 2009. W turnieju udział wzięły druŜyny
młodzieŜowe (rocznik 1990 i młodsi) Ludowych Klubów Sportowych: Lubań Maniowy, Spływ Sromowce
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
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meczu finałowym, Waldemar Wojtaszek – Wójt Gminy
Czorsztyn wręczył kapitanowi Lubania okazały puchar
a następnie kapitanom wszystkich druŜyn nagrody (piłki noŜne).
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
Zapora - Spływ
5 - 1 (4 - 0)
Lubań – Trzy Korony
2 - 1 (1 - 0)
MECZ O 1 MIEJSCE:
Lubań – Zapora
3 : 0 (1 : 0)

FINANSE I BUDśET
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK
Plan

Wykonanie

82 700

2 514
29 462

525 412
326 000
63 943

8 000
41 258
78 943
37 615

12 880
300

12 322
0

50 300

0

4 754 326
9 192 463
149 349
2 497 100

1 946 344
5 318 698
73 889
1 211 888

87 663
36 179
7 100

87 672
23 439
7 163

17 788 301

8 879 207

% wyk.

Treść

97,2% Rolnictwo i łowiectwo
35,6% Leśnictwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną,gaz i wodę
7,9% Transport i łączność
24,2% Gospodarka mieszkaniowa
58,8% Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
95,7% ochrony prawa oraz sądownictwa
0,0% Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i
0,0% ochrona przeciwpoŜarowa
Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
40,9% związane z ich poborem
57,9% RóŜne rozliczenia
49,5% Oświata i wychowanie
48,5% Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie
100,0% polityki społecznej
64,8% Edukacyjna opieka wychowawcza
100,9% Kultura fizyczna i sport
49,9% Ogółem

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK
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Pozostałe zadania w zakresie
35,3% polityki społecznej
64,7% Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona
46,3% środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
49,2% narodowego
50,0% Kultura fizyczna i sport
45,5% Ogółem

Rada Gminy Czorsztyn uchwaliła budŜet na 2009 rok w następujących kwotach:
•
dochody 17 668 717 zł
•
wydatki 16 525 310 zł
•
nadwyŜka 1 143 407 zł
•
Rozchody budŜetu:
rozchody- spłata rat poŜyczek i kredytów 1 143 407 zł
Zmiany budŜetu w ciągu półrocza były następujące:
•
zwiększenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę 81
328 zł,
•
zwiększenie dotacji celowych na realizację inwestycji o kwotę
131 412 zł,
•
zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę
9 788,12 zł,
•
zmniejszenie udziałów gmin w podatku dochodowym od osób
fizycznych o kwotę 53 zł,
•
zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 102 891 zł,
ogółem zwiększono dochody o kwotę 119 584,12 zł.
Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 119 584,12 zł
Rada Gminy dokonała trzy zmiany w budŜecie gminy zmniejszając
budŜet kwotę 32 432 zł.
Po wprowadzeniu powyŜszych zmian budŜet gminy w I półroczu
2009 rok przedstawia się następująco:
•
dochody 17 788 301,12 zł
•
wydatki 16 644 894,12 zł
•
nadwyŜka
1 143 407 zł
rozchody – 1 143 407 zł (spłata rat poŜyczek i kredytów)
WYKONANIE BUDśETU - OGÓŁEM
•
dochody plan 17 788 301,12 zł, wykonanie 8 879 207,14 złotych, co stanowi 49,92%
•
wydatki plan 16 644 894,12 zł, wykonanie 7 568 249,07 złotych, co stanowi 45,47%
Z powyŜszych kwot podział na zadania własne i zlecone jest następujący:
•
dochody: zadania własne plan 15 395 703 zł, wykonanie 7 697
472,02 zł, tj. 50,00%
•
zadania zlecone plan 2 392 598,12 zł, wykonanie
1 181 735,12, tj. 49.39 %
•
wydatki : zadania własne plan 14 252 296 zł wykonanie
6 388 766,05 zł, tj. 44,83%
•
zadania zlecone plan 2 392 598,12 zł, wykonanie 1 179 483,02
zł , tj. 49,29%
•
dochody bieŜące – plan 17 181 889,12 zł, wykonanie 8 879
207,14 zł tj. 51,68%
•
dochody majątkowe –plan 606 412 zł, nie zrealizowano dochodów majątkowych

16,7% Rolnictwo i łowiectwo
52,6% Leśnictwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w
37,1% energię elektryczną,gaz i wodę
21,2% Transport i łączność
56,4% Gospodarka mieszkaniowa
23,9% Działalność usługowa
53,9% Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
92,9% ochrony prawa oraz sądownictwa
0,0% Obrona narodowa
Spłata rat poŜyczek i kredytów:
Bezpieczeństwo publiczne i
W pierwszym półroczu 2009 roku gmina spłacała raty poŜyczek i
32,7% ochrona przeciwpoŜarowa
Dochody od osób prawnych, od
kredytów :
osób fizycznych i od innych
30 244,00 zł poŜyczki
jednostek nieposiadających oso546 989,58 zł kredyty
bowości prawnej oraz wydatki
577 233,58 zł razem
82,9% związane z ich poborem
ZadłuŜenie
gminy na dzień 30.06.2009 roku
34,3% Obsługa długu publicznego
•
z
tytułu
poŜyczek
149 167,01 zł
5,9% RóŜne rozliczenia
•
z
tytułu
kredytów
3
903
169,94 zł
48,6% Oświata i wychowanie
•
z
tytułu
emisji
obligacji
3
900
000,00
zł
Szkolnictwo wyŜsze
•
zobowiązania wymagalne nie występują
34,4% Ochrona zdrowia
47,0% Pomoc społeczna
razem 7 952 336,95 zł co stanowi 44,71% planowanych dochodów
Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3,
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Gmina poręczyła Podhalańskiemu Przedsiębiorstwu
rstwu Komunalnemu
Spółka z o.o. poŜyczki wysokość poręczenia
czenia na 30.06.2009 r. wynowyn
si 3 748 145 zł.

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA (POP)
Zarządd Województwa Małopolskiego przystąpił
przyst
do opracowania Programu ochrony powietrza dla wow
jewództwa małopolskiego, obejmującego 9 stref, w
których odnotowuje się przekroczenia dopuszczalnych
norm jakości
ci powietrza w tym w stref
strefie nowotarskotatrzańskiej.
Program ochrony powietrza nakłada na jedje
nostki samorządu
du terytorialnego obowi
obowiązek realizacji
określonych działań naprawczych. Realizacja Programu
jest zadaniem złoŜonym,
onym, zaplanowanym na okres kilku
lat i wymaga bliskiej współpracy
acy wielu instytucji i jedje
nostek na danym terenie oraz zaangaŜowania
zaangaŜ
samych
mieszkańców.
ców. Tekst Programu jest dost
dostępny na stronie
internetowej www.malopolskie.pl.. Zachęcamy
Zachę
do zapoznania się i zgłaszania swoich uwag.
PilotaŜowy program „UCZEŃ
Ń NA WSI „
Gmina Czorsztyn po raz kolejny będzie
b
realizować program pilotaŜowy „ UCZEŃ
Ń NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnoniepełn
sprawne zamieszkujące
ce gminy wiejskie oraz gminy
miejsko-wiejskie”.
Adresatami programu są uczniowie niepełnosprawni z
aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności
niepełnosprawno
lub o
stopniu niepełnosprawności,
ci, pobierający naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnaponadgimn
zjalnej, mający stałe zameldowanie na terenie gminy
Czorsztyn. Niezbędne
dne dokumenty, informacje oraz
druki gotowe do pobrania znajdująą się na stronie inte
internetowej www.pfron.org.pl oraz w Gminnym Ośrodku
O
Pomocy Społecznej w Maniowach pokój nr 3.
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami
doku
naleŜy
składać w GOPS Maniowy, ul. Gorczańska
Gorczań
3, w godzinach 7.30 -15.30 w terminie od 1 września
wrześ
2009 r. do
30 września 2009 r.
XV OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEśY
Y W SPORTACH LETNICH
W dniach 19-23
23 sierpnia 2009 r. na Jeziorze
Czorsztyńskim po raz pierwszy odbyła się
si Olimpiada
młodzieŜyy w sportach letnich. Ta największa
najwi
impreza
sportu młodzieŜowego odbywająca
ca się w Małopolsce w
okresie prawie dwóch miesięcy,
cy, rozgrywana była na
terenie kilkunastu miast i gmin oraz gościnnie
goś
na terenie innych województw.
ojewództw. Przy udziale ponad 6 000 osób
– zawodników, trenerów, opiekunów, stworzono widowid
wisko sportowe, które na długo pozostanie w pamięci
pami
jej uczestników, dostarczającc wielu niezapomnianych
przeŜyć i satysfakcji. Przed planowaną olimpiadą na
przystani w Kluszkowcach wykonano ogrom prac
ziemnych przy budowie nabrzeŜa,
a, pomostów, tarasów

z miejscem do slipowania ukończona
uko
została bosmanka.
Jak dotąd naa wodach Jeziora Czorsztyńskiego
Czorszty
nigdy nie
było aŜ tylu jednostek pływających,
pływają
czyli ok. 240. Podhalańskie Towarzystwo śeglarskie zapewniło zawodnizawodni
kom wszystko, czego potrzebowali, czyli zakwaterowazakwaterow
nie, pakiety Ŝywnościowe,
ciowe, paliwo, obsługę
obsług medyczną.
ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
KROŚNICA – SROMOWCE NIśNE
NI
Gmina Czorsztyn zawarła umowę
umow z Powiatem
Nowotarskim
arskim przy udziale Powiatowego Zarządu
Zarz
Dróg
w Nowym Targu dotyczącą
ącą udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania polegającego
polegaj
na odbudowie
drogi powiatowej Krośnica
nica – Sromowce NiŜne na odcinku ok. 11+050 do km ok. 12+100. Szacunkowy
koszt odbudowy w/w
/w odcinków drogi wyniesie ok.
300 000 zł brutto.. Gmina Czorsztyn sfinansuje 25%
kosztów realizacji zadania, w kwocie nieprzekraczająnieprzekraczaj
cej 75 000 zł. brutto, a Powiat Nowotarski sfinansuje
pozostałe koszty realizacji tego zadania, czyli ok.
225 000 zł. Realizacja
zacja tego zadania nastąpi
nast
31.10.2009 r.

W dniu 01.08.09 Gmina Czorsztyn rozpoczęła
rozpocz
realizację projektu „Raz, Dwa, Trzy do Przedszkola
przyjdź i Ty” Współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu OperacyjOperacy
nego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie
nierówności
ci w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej.
W ramach realizowanego projektu utworzono na terenie
Gminy 3 Punkty Przedszkolne
1) Maniowy oddział 5 godzinny dla 20 dzieci
2) Sromowce NiŜne
ne odział 8 god
godzinny dla 25 dzieci
3) Sromowce WyŜne
ne oddział 3 godzinny dla 20 dzieci

W dniu 01.01.09 Gmina Czorsztyn –Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Maniowach rozpoczęła
rozpocz realizację
projektu „Aktywni na maksa” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ProPr
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie
7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej.
W ramach realizowanego projektu 10 kobiet z terenu
Gminy Czorsztyn ukończyło
czyło I etap szkole
szkoleń obejmujący:
Warsztaty poszukiwania pracy, Trening psychospołeczpsychospołec
ny oraz Analizę aktualnych ofert pracy. II Etap rozp
rozpoczynający się 16 września
nia br. obejmował bbędzie szkolenia zawodowe dla sprzedawców, kucharzy oraz księksi
gowej.

Urządd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, 34
34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3,
tel. 018 2750070, fax. 018 2750987, e-mail:
e
gmina@czorsztyn.pl, www.czorsztyn.pl
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ROK SZKOLNY 2009/2010 ROZPOCZĘTY
W dniu 1 września w szkołach podstawowych i gimnazjach
na terenie Gminy Czorsztyn rozpoczął się nowy rok szkolny
2009/2010. Naukę rozpoczęli uczniowie w poniŜszych szkołach:
w SP w Kluszkowcach 214 uczniów
w SP w Maniowach 149 uczniów
w SP w Sromowcach NiŜnych 73 uczniów
w SP w Sromowcach WyŜnych 114 uczniów
w Gimnazjum w Maniowach 191 uczniów
w Gimnazjum w Sromowcach NiŜnych 115 uczniów
ponadto od 1 września w szkołach podstawowych rozpoczęły
naukę dzieci realizujące program rocznego przygotowania
przedszkolnego („zerówka”) tj:
w SP w Kluszkowcach 24 sześciolatków i 11 pięciolatków,
w SP w Maniowach 29 sześciolatków,
w SP w Sromowcach NiŜnych 18 sześciolatków,
w SP w Sromowcach WyŜnych 18 sześciolatków i 2 pięciolatków.
oraz otwarto punkty przedszkolne tj.:
w SP w Maniowach 20 dzieci (pięcioletnich i czteroletnich)
w SP w Sromowcach NiŜnych 25 (pięcioletnich, czteroletnich i trzyletnich),
w SP w Sromowcach WyŜnych 21 (pięcioletnich i czteroletnich)
Do szkół podstawowych oraz gimnazjów będą dowoŜone
dzieci na trasach:
GMINA CZORSZTYN - GIMNAZJA
Na wszystkich trasach dowoŜonych będzie 262 uczniów:
Do Gimnazjum w Sromowcach NiŜnych: 67 uczniów ze
Sromowiec WyŜnych
Do Gimnazjum w Maniowach 82 uczniów z Kluszkowiec, 9
uczniów z Czorsztyna, 16 uczniów z Mizernej, 14 uczniów z
Huby/Hubki
Do SP w Maniowach: 31 uczniów z Huby/Hubki
Do SP w Kluszkowcach: 37 uczniów z Czorsztyna
Do SPj w Sromowcach WyŜnych
- 6 uczniów ze Sromowiec WyŜnych Kąty
Wszystkim rozpoczynającym nowy rok szkolny Ŝyczymy
samych sukcesów.

WYNIKI KONKURSU „WAKACJE Z KSIĄśKĄ”

Gminna Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach organizowała konkurs „WAKACJE Z KSIĄśKĄ” na najbardziej aktywnego czytelnika w okresie wakacji.
W konkursie wzięły udział dzieci i młodzieŜ
prawie we wszystkich miejscowościach Gminy Czorsz-

tyn, wypoŜyczając ksiąŜki w poszczególnych bibliotekach.
WYNIKI KONKURSU:
Lista osób, które brały udział w konkursie i przeczytały najwięcej ksiąŜek.
KLUSZKOWCE:
Kurpiel Ewelina
- 18 ksiąŜek
Dziatkowicz Paulina
- 17 „
Łapczyńska Ewelina
- 16 „
MANIOWY:
1.Kowalczyk Ewa
- 34 ksiąŜek
2.Jandura Barbara
- 21 „
3.Dziatkowicz Magdalena - 15 „
4.Zatłokiewicz Kamila
- 15 „
MIZERNA:
1.Matuszek Karolina
- 18 ksiąŜek
2.Fąfrowicz Karolina
- 15 „
3.Mikołajczyk Marek
- 14 „
4.Matuszek Marysia
- 14 „
SROMOWCE NIśNE:
1.Waradzyn Justyna
- 46 ksiąŜek
2.Pęczak Karolina
- 37 „
3.Grywalska Dominika
- 32 „
SROMOWCE WYśNE:
1. Bańkosz Franciszka
- 34 ksiąŜki
2. Kołodziej Mariola
- 32 „
3.Falana Aneta
- 12 „
1.
2.
3.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy brali udział
w konkursie. Laureaci zostaną nagrodzeni na uroczystości „60 – LECIA BIBLIOTEKI W KLUSZKOWCACH”, które odbędzie się w dn. 21.10.2009
roku w Kluszkowcach.
Zachęcam wszystkich, nie tylko dzieci i młodzieŜ, ale takŜe i dorosłych do wypoŜyczania ksiąŜek we wszystkich ksiąŜnicach Gminy Czorsztyn.
Bator Joanna
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

PRZETARG NA ZIMOWE UTZRYMANIE DRÓG
W SEZONIE 2009/2010 ROZSTRZYGNIĘTY
Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach zawiadamia,
Ŝe dnia 25.09 2009 roku w/w przetarg został rozstrzygnięty. Do dnia 24.09.2009 roku złoŜono trzy oferty.
1. Oferta nr 1 firmy : Usługi Transportowe Ciągnikiem, 34-441 Niedzica ul. 3-Maja 93.
2. Oferta nr 2 firmy: Zakład Usługowo Handlowy Pagamo s.c. 34-500 Zakopane; ul. Spyrkówka 19c.
3. Oferta nr 3 firmy: Usługowo Handlowa Jabłoński
s.c. 34-436 Maniowy; ul. Prusa 27.
 Na część nr 1 Huba wybrano ofertę Firmy Zakład
Usługowo Handlowy Pagamo s.c.
 Na część nr 2, 3, 4, 5 – Maniowy, Mizerna, Kluszkowce i Czorsztyn wybrano ofertę firmy Usługowo
Handlowej Jabłoński s.c.
 Na część 6 i 7 – Sromowce WyŜne i Sromowce NiŜne wybrano ofertę firmy Usługi Transportowe Ciągnikiem Niedzica.
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

WKTÓTCE RUSZĄ NABORY WNIOSKÓW DO LEADERA
Jednym z działań Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007- 2013 jest działanie z osi 4
Leader.
Dla przypomnienia Leader jest przede wszystkim
budowanie kapitału społecznego na wsi poprzez aktywizację mieszkańców, przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy oraz poprawa zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania
w system zarządzania danym obszarem.
Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny” powstałe
w wyniku udziału PilotaŜowego Programu Leader+ porozumienie partnerskie osób i instytucji
zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich i
poprawą jakości Ŝycia mieszkańców gminy Krościenko, Czorsztyn i Ochotnica Dolna. Partnerstwo to
zawiązało się w grudniu 2005r i przybrało formę
stowarzyszenia. Zostało równieŜ zarejestrowane w
KRS-ie.
W skład stowarzyszenia wchodzą: wójtowie gmin
Krościenko, Czorsztyn, Ochotnica Dolna, jako reprezentanci gmin, mieszkańcy 3 gmin, przedsiębiorcy,
fundacje, stowarzyszenia, przedstawiciele grup nieformalnych.
Pomimo krótkiego okresu działalności, stowarzyszenie liczy na dzień dzisiejszy juŜ 68 członków, w tym
7 osób reprezentuje podmioty prawne, pozostałe 61
osób to osoby fizyczne.
Członkowie Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny”
reprezentują róŜnorodne środowiska, ale wszystkich
łączy jeden cel – troska o dobro naszych gmin.
Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny ” jest otwarte
na nowych członków.
W dniu 14.07.2009 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania "Gorce-Pieniny" podpisało umowę o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii
Rozwoju z Samorządem Województwa Małopolskiego.
Podpisana umowa opiewa na kwotę dofinansowania
3 214 412,00 zł, która pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Osi
4 Leader i przeznaczona jest na realizację projektów
zlokalizowanych na obszarze działania LGD
„Gorce-Pieniny” (Gmina Krościenko, Ochotnica
Dolna i Czorsztyn), które wpisują się w cele główne
Lokalnej Strategii Rozwoju tj:

I. Waloryzację zasobów przyrodniczych i kulturowych.
II. Poprawę jakości Ŝycia, w tym warunków zatrudnienia oraz w cele szczegółowe tj:
Cel.1 Rozwój turystyki i agroturystyki (poprawa
stanu infrastruktury turystycznej),
Cel 2. Ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym wypromowanie produktów lokalnych.
Cel.3. Promocję regionu poprzez integrację środowisk lokalnych,
Cel.4 Poprawę oferty spędzania wolnego czasu.
Tworzenie centrów sportowo – rekreacyjnych,
Cel 5. Rozwój przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy.
Są to następujące działania
Dział. 4.1 „WdraŜanie lokalnej strategii rozwoju”:
a. „RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 300 000,00 zł;
b. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” –
270 000,00 zł;
c. „Odnowa i rozwój wsi” – 889 350,00 zł;
d. „Małe projekty” – 1 060 054,00 zł.
Dział. 4.21 „WdroŜenie projektów współpracy”
– 65 157,00 złotych.
Dział. 4.31 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania nabywanie umiejętności i aktywizacja”
– 629 851,00 zł.
Środki przeznaczone zostaną na wspieranie inicjatyw
lokalnych, w 3 gminach: Krościenko, Czorsztyn,
Ochotnica na n/w działania:
1. MAŁE PROJEKTY
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Beneficjentami „małych projektów” mogą być :
1. osoby fizyczne, które są:
• obywatelami państwa członkowskiego UE,
• pełnoletnie,
• mają miejsce zamieszkania na obszarze objętym
LSR, lub wykonują działalność gospodarczą na
tym obszarze.
2. osoby prawne albo jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, którym ustawy
przyznają zdolność prawną:
• działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz o
gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub
prowadzące działalność na obszarze objętym
LSR, lub
• utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym
fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają
siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą
działalność na tym obszarze.
Zakres pomocy w ramach „małych projektów” obejmuje:
1. podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych
przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i
warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR
2. podnoszenie jakości Ŝycia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez:
a). udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego,
w tym urządzeń i sprzętu umoŜliwiającego dostęp do Internetu,
b). organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych
lub sportowych;
3. rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w
tym przez:
a) promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego,
b) kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i
zwyczajów,
c) kultywowanie języka regionalnego i gwary,
d) kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
4. rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze
objętym LSR, w tym przez:
a). utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji
turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,
b). budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów
widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjaz-

dowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieŜek spacerowych
lub dydaktycznych;
5. zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub
oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa
krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami
ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;
6. zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez:
a). odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
b). odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych
budynków wpisanych do rejestru zabytków lub
objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
c). remont lub wyposaŜenie muzeów,
d). remont lub wyposaŜenie świetlic wiejskich;
7. inicjowanie powstawania, przetwarzania lub
wprowadzania na rynek produktów i usług
opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych
sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie,
w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów;
8. wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych w celu poprawienia warunków
prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, z wyłączeniem działalności rolniczej.
Forma i wysokość pomocy:
Wysokość pomocy nie moŜe przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niŜ 25 tys. zł na
jeden mały projekt, przy czym koszt całkowity
operacji nie moŜe być niŜszy niŜ 4.500 zł. Poziom
dofinansowania nie moŜe przekroczyć w okresie
programowania kwoty 100 tys. zł
2. ODNOWA WSI

Działanie „Odnowa wsi” będzie wpływać na poprawę jakości Ŝycia na obszarach wiejskich przez zaspo-
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kojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.
Beneficjentami działania „Odnowa wsi” mogą być:
Gminy, instytucje kultury, dla której organizatorem
jest jednostka samorządu terytorialnego, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w
zakresie:
• budowy, przebudowy, remontu lub wyposaŜania
budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne, w tym świetlic i
domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i Ŝłobków;
• budowy, przebudowy, remontu lub wyposaŜania
obiektów małej architektury;
• budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do uŜytku publicznego ścieŜek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc
rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych, przeznaczonych wyłącznie
dla szkół lub przedszkoli;
• zakupu towarów słuŜących przedsięwzięciom
związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów;
• związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich połoŜenie
oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów
parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego;
• urządzania i porządkowania terenów zielonych,
parków lub innych miejsc wypoczynku; budowy,
przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej;
• zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych
w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu
poprawy estetyki miejscowości;
• rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru
zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją
zabytków, uŜytkowanych na cele publiczne oraz
obiektów małej architektury, odnawiania lub
konserwacji lokalnych pomników historycznych i
miejsc pamięci;
• zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne;
• budowy, przebudowy, remontu lub wyposaŜania
obiektów budowlanych przeznaczonych na cele
promocji lokalnych produktów i usług, w tym
pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn;

•

•

•
•
•

odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w
budynkach architektury sakralnej wpisanych do
rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;
wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu
w miejscowości, jeŜeli niemoŜliwe jest ich odnowienie i dalsze uŜytkowanie
zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego
roślin wieloletnich - koniecznego do realizacji
operacji;
zakupu sprzętu, materiałów i usług, słuŜących
realizacji operacji;
ogólnych, które są bezpośrednio związane z
przygotowaniem i realizacją operacji.

Forma i wysokość pomocy:
Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy finansowej moŜe wynosić
75% kosztów kwalifikowalnych, z tym Ŝe dla jednej
miejscowości – nie więcej niŜ 500 tys. zł w okresie
realizacji Programu.
Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej
operacji nie moŜe być niŜsza niŜ 25 tys. zł.
3. TWORZENIE i ROZWÓJ MIKROPRZEDSIEBIORSTW
Celem działania„ Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” jest - wzrost konkurencyjności gospodarczej
obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i
rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia
na obszarach wiejskich.
Beneficjentami działania „ Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” mogą być:
Osoby fizyczne lub osoby prawne, lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
które prowadzą działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniŜej 10 osób, i mające obrót
nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.
Zakres pomocy
Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji
związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw działających w zakresie:
• usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
• usług dla ludności;
• sprzedaŜy hurtowej i detalicznej;
• rzemiosła lub rękodzielnictwa;
• robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
• usług turystycznych oraz związanych ze sportem,
rekreacją i wypoczynkiem;
• usług transportowych;
• usług komunalnych;
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•
•
•
•

przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych
produktów leśnych;
magazynowania lub przechowywania towarów;
wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy;
rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych (tj. kwoty powyŜej 20 tys. zł) operacji. Refundacji podlega nie więcej niŜ 50% kosztów kwalifikowanych.
Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji
nie moŜe przekroczyć:
• 100 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
• 200 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyŜej 2 i mniej niŜ 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
• 300 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu
na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione
jest zakresem rzeczowym operacji.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu,
nie moŜe przekroczyć 300 tys. zł.
W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub
jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość
pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100 tys. zł.
4. RÓśNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
Celem działania
jest róŜnicowanie działalności
rolniczej w kierunku
podejmowania
lub
rozwijania przez
domowników, ro-

lników, i małŜonków rolników działalności nierolniczej
lub związanej
z rolnictwem.

Beneficjent: Osoba fizyczna: rolnik, małŜonek rolnika lub domownik - w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Zakres pomocy
Pomoc moŜe być udzielana z tytułu podejmowania
lub rozwijania działalności w zakresie:
• usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
• usług dla ludności,
• sprzedaŜy hurtowej i detalicznej,
• rzemiosła lub rękodzielnictwa,
• robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
• usług turystycznych oraz związanych ze sportem,
rekreacją i wypoczynkiem, w tym wynajmowania
pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaŜy
posiłków domowych lub świadczenia innych
usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym,
• usług transportowych,
• usług komunalnych,
• przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych
produktów leśnych,
• magazynowania lub przechowywania towarów,
• wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
• rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
Forma i wysokość pomocy:
Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy finansowej moŜe wynosić
50% kosztów kwalifikowalnych.
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu,
który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100 tys. zł na jednego beneficjenta.
Planowany nabór wniosków o finansowanie rozpocznie się w grudniu 2009r. i prowadzony będzie przez
Stowarzyszenie LGD Gorce –Pieniny. Przedtem jednak zarząd stowarzyszenia planuje wydać materiały
promocyjne typu ulotki, broszurę, a następnie zorganizować szkolenia dla ludności w kaŜdej gminie w
taki sposób, aby kaŜdy mógł otrzymać pełną informację o moŜliwości składania wniosków.
WaŜne jest to, aby projekty mieściły się w głównych
celach Lokalnej Strategii Rozwoju
Dokument Lokalna Strategia Rozwoju „GorcePieniny” na lata 2007 – 2015 została sporządzona dla
obszaru gmin: Krościenko nad Dunajcem, Czorsztyn
i Ochotnica Dolna, o liczbie mieszkańców 21 719
dostępnej na stronie stowarzyszenia
www.leadergorce-pieniny.pl

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
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