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INFORMACJA Z  DZIAŁALNOŚCI  WÓJTA  GMINY   

KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

od 1 DO 25 STYCZNIA 2021 r.  

 

W ZAKRESIE INWESTYCJI: 
 

1. Przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie drogi rolniczej (w kierunku tzw. 
Grzybka) w sołectwie Kąty-Niwki. 

2. Do Starosty Nowotarskiego zgłoszono roboty remontowe drogi rolnej. 
3. Na bieżąco prowadzone są sprawy dotyczące opiniowania, uzgadniania 

inwestycji w pasie drogowym dróg gminnych oraz zgód na zajęcie w pasa 
drogowego i zjazdów z dróg publicznych. 

4. Do Zarządu Dróg Wojewódzkich złożony został wniosek na doświetlenie 
przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej w sołectwie Tylka-Biały Potok 
(w pobliżu mostu obok Szkoły na potoku Krośniczanka). 

5. Trwa kontrola projektu RPMP.05.03.02-12-0983/17 – „Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej na terenie gminy Krościenko n.D – etap I”; 

6. Uruchomiona została procedura w sprawie konserwacji konstrukcji przy 
źródłach Maria oraz Stefan i Michalina (zadanie ze środków Funduszu 
sołeckiego). 

7. W trakcie jest procedura na wykonanie placyków z kostki bukowej pod ławkami 
obok siłowni zewnętrznej i przy polu namiotowym w sołectwie Krościenko-
Zawodzie. 

 

W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH: 

12 stycznia 2021r. weszła w życie ustawa w zakresie rządowej pomocy dla gmin 

górskich. Wsparcie dla samorządów będzie realizowane w ramach Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina może złożyć maksymalnie 1 wniosek. 

W ramach ustawy są 2 instrumenty wsparcia  na kwotę ok. 1 mld złotych. Wysokość 

wsparcia  zależna od wydatków inwestycyjnych z ostatnich 5 lat. 

 

I instrument wsparcia wynosi: 

40% wysokości wydatków poniesionych przez gminę na realizację inwestycji, 

średniorocznie w latach 2016–2020, jednak nie więcej niż 8 000 000 zł, (zgodnie 

z poniesionymi inwestycyjnymi w ostatnich 5 lat nasza gmina może starać się 

o kwote2 547 165,00zł  

II  instrument wsparcia wynosi 

80% utraconych przez gminę dochodów z tytułu wprowadzenia, za wybrane albo 

wszystkie miesiące pierwszego kwartału 2021 r., zwolnienia z podatku od 

nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej w zakresie: 

• usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz. z 2020 r. poz. 2211), lub 
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• usług ujętych w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 49.39.Z – działalność 
kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów 
narciarskich, pod warunkiem że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego 
systemu 
Zgodnie z rozporządzeniem środki mogą zostać przeznaczone na wydatki związane 

z inwestycjami, w szczególności z budową, rozbudową, przebudową i modernizacją 

infrastruktury turystycznej oraz komunalnej niezbędnej do świadczenia i rozwoju usług 

turystycznych. 

 

Obecnie jest przygotowywany   wniosek na 2 zadania inwestycyjne związane z 

turystyka tj: 

1. zagospodarowanie terenu na ogólnodostępną strefę rekreacyjną wraz z małą 
architekturą  w Krościenku-etap II 

2. budowa regionalnego targowiska i zagospodarowanie terenów gminnych na 
miejsca handlowe, wraz z niezbędną infrastrukturą w turystyczną w 
Krościenku-etap I. 
 

Rozpatrzenie wniosków i przekazanie środków planowane jest ma luty-marzec 2021r 

 

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA 

I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: 

 

1) dnia 31.12.2020 r. w Kancelarii Notarialnej podpisano stosowną darowizny działek 
ewid. nr 963/1 i 965/6 o łącznej pow. 71 m2 zajętych pod drogę gminną – ul. Św. 
Józefa – Robotnika, 

2) złożono stosowny wniosek o ustalenie linii brzegowej pot. Krośnica (prawy i lewy 
brzeg potoku), 

3) podpisano umowę dzierżawy z TRANSPORT-USŁUGI-HANDEL Alina Jandura na 
dzierżawę terenu gminnego położonego przy ul. Juraszowa. Umowa został zawarta 
na okres trzech lat, 

4) podpisano umowę dzierżawy z AB Sp. z o.o. na dzierżawę terenu gminnego 
położonego przy ul. Jagiellońskiej (przy restauracji „U Walusia”). Umowa został 
zawarta na okres trzech lat, 

5) dnia 22.01.2021 r. w Kancelarii Notarialnej podpisano stosowną darowizny działek 
ewid. nr 739/2, 744/2, 742/5, 746/4 o łącznej pow. 709 m2  zajętych pod drogę 
gminną – ul. Św. Józefa – Robotnika oraz działkę ewid. nr 737/3 o pow. 23 m2, na 
której usytuowana jest kapliczka przydrożna przy ul. Ojca Leona w Krośnicy, 

6) podpisano umowy z: Przychodnią Weterynaryjną s.c. Elżbieta i Marek Kalata, 
Panem Wiesławem Hryc (gospodarstwo – gotowość), Schroniskiem dla 
bezdomnych zwierząt w Nowym Targu oraz Firmą DANKON Zbiór Odpadów Kat. I 
(zbiórka i utylizacja padłych zwierząt). 

 

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ: 

1) złożono raport końcowy z projektu Partnerstwo dla Książki 2020, na zadanie 

,,Odyseja pienińska z baśnią i legendą”, 

2) wysłano raport do Biblioteki Narodowej, z wykonania zadania w ramach programu 

Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa- Priorytet 1-  ,,Zakup 

nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”,   
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3) ogłoszono i rozstrzygnięto konkursy: ,,Książka od św. Mikołaja”, 

 ,, Książka- najlepszy prezent pod choinką”, 

4) 18.01.2021r. wizyta z teatrzykiem papierowym Kamishibai w Punkcie 

Przedszkolnym przy S.P nr.1, jako forma promocji czytelnictwa,  

5) przygotowano dokumentację do sprawozdania biblioteki K-03, 

6) praca z księgozbiorem, 

7) obsługa czytelnika: wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych 

 i realizowane zadania statutowe.  

 

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚĆ  

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ: 

 

1. W dniu 20 stycznia rozpoczęło się wydawanie żywności dla osób najbardziej 
potrzebujących z Banku Żywności z Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, który ma na celu 
wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Osoby spełniające odpowiednie 
kryteria, które chciałyby skorzystać z tej formy pomocy, mogą złożyć stosowny 
wniosek w GOPS. W styczniu zostanie wydanych prawie 8 ton żywności. Ogółem 
w 2021 roku każda osoba otrzyma około 42 kilogramów żywności. 

2. Ośrodek jest w trakcie rozliczania końcowego 20 dotacji, w ramach których 
otrzymał w zeszłym roku środki zewnętrzne na prowadzoną działalność. 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył wniosek na 2021 rok w Programie 
„Rozwój Pomocy Społecznej”, dofinansowanym ze środków Wojewody 
Małopolskiego, na kontynuację działalności Punktu Konsultacyjnego i wsparcie 
rodzin przez zatrudnienie psychologa, specjalisty pracy z rodziną oraz prawnika.  

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył wniosek na 2021 rok w Programie 
„Opieka wytchnieniowa”, finansowanym ze środków pochodzących z Funduszu 
Solidarnościowego dla rodzin opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. 

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył wniosek na 2021 rok w Programie 
„Opieka 75+”, współfinansowanym ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej na rozszerzenie wsparcia w formie usługowej dla seniorów. 

6. Kierownik Ośrodka ogłosił drugi konkurs na stanowisko Asystenta Rodziny. Umowa 
o pracę na zastępstwo. 

7. W związku z rozpoczęciem naborów wniosków w drugiej części programu 
„Czyste Powietrze”, przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach 
(Programu „Czyste Powietrze 2.0”) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje 
zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego 
na jednego członka jej gospodarstwa domowego – przedkładanego z wnioskiem 
o przyznanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu. 

8. Ośrodek podpisał umowę na realizację Diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie 
oraz na opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Krościenko nad Dunajcem. 
Poprzedni Program wygasł z dniem 31 grudnia 2020 roku. 

9. Trwa opracowywanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy 
Krościenko nad Dunajcem. Poprzednia Strategia wygasła z dniem 31 grudnia 2020 
roku. 
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10.  Została podpisana umowa dotycząca Programu „Posiłek w szkole i w domu” z 
ajentami prowadzącymi stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej nr 1 na 
prowadzenie dożywiania we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy. 

11.  Została podpisana umowa dotycząca zabezpieczenia schronienia dla osób 
bezdomnych - mężczyzn w odpowiedniej formie – kierowanych przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem w 2021 roku. 

 

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM KULTURY I PROMOCJI: 

1) przejęcie stanowiska Dyrektora CKiP, 
2) zmiana zakresów obowiązków pracowników CKiP. 
3) przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji działań w bieżącym roku. 
4) przygotowanie strategii finansowej na rok 2021. 
5) kontrola pod względem finansowym projektu Etno Polska. 
6) Pracownicy – szkolenie z systemu oświetlenia DMX oraz systemu cyfrowego 

i analogowego – sala widowiskowa. 
7) przygotowanie projektów w czasie pandemii projekt multimedialny, serce dla Babci 

i Dziadka – projekt okolicznościowy. 
8) złożenie projektu na stroje regionalne dla zespołów „Małe Pieniny” i młodzieżowego 

„Śpasy”. Ogólny koszt dofinansowania projektu 40 tyś – wkład własny 5 procent. 
Przeniesienie urządzeń biurowych oraz instrumentów muzycznych do nowych 
pomieszczeń.  

 

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU EKONOMICZNO – 

ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ: 

Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
o dofinansowanie realizacji w 2021 roku projektu nauki jazdy na nartach/snowboardzie 
pn. „Jeżdżę z głową” w wysokości 50% zadania tj. 16930,00 zł. Decyzją Sejmiku 
Województwa Małopolskiego Gmina otrzyma na realizację projektu pomoc 
finansową  w wysokości 10.300,00 zł.  
Jednak w związku z obostrzeniami i zamknięciem stoków narciarskich, podpisanie 
umowy z zostało wstrzymane. 
 


