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INFORMACJA Z  DZIAŁALNOŚCI  WÓJTA  GMINY   

KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

od 1 czerwca do 24 sierpnia 2020 r.  

 

W ZAKRESIE INWESTYCJI: 
 
 
1. Trwają prace przy przebudowie płyty Rynku wraz z rewitalizacją budynku Urzędu 

Gminy.  
2. Zakończona została budowa kanalizacji sanitarnej  wraz z przyłączami 

w miejscowości Hałuszowa  i Grywałd. Zadanie zrealizowane zostało w ramach 
projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Krościenko n.D 
– etap I”, objęte PROW na lata 2014-2020. 

3. Trwa przebudowa drogi powiatowej – ul. Kozłeczyzna  w Krościenku n.D. 
4. Zakończona została  przebudowa ronda w Krościenku n.D.  
5. Pomiędzy Gminą Krościenko n.D, a Zarządem Dróg Wojewódzkich zawarta została 

umowa na wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi 
wojewódzkiej 969 w Krośnicy –  odc.070 km 11+850.  

6. Do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie złożony został wniosek na 
dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 969 w miejscowości 
Grywałd – pod Hałuszową. To przedsięwzięcie ma być wykonywane w okresie 2-
letnim. Obecnie trwa przygotowanie projektu technicznego na wykonanie 
przebudowy  pobocza drogi wojewódzkiej 969 drogi na chodnik w miejscowości 
Grywałd -  Pod Hałuszową. 

7. Trwa przygotowanie projektu technicznego na realizację przebudowy pobocza 
drogi wojew.969 w miejscowości Krośnica – odcinek od Romów do istniejącego 
chodnika przy ul.Nowotarskiej. 

8. W trakcie realizacji są roboty budowlane związane z remontem drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych na Kurzejówkę w Hałuszowej. Remont drogi współfinansowany 
jest ze środków Marszałka Województwa Małopolskiego. Termin zakończenia 
robót przewidziany jest na 31.08.2020r. 

9. Firmom realizującym przebudowę ul.Słoneczna i Polna  w Krościenku n.D 
przekazano plac budowy. Zadane realizowane jest przy udziale środków Funduszu 
Dróg Samorządowych. Wykonanie robót drogowych poprzedzone jest wykonaniem 
uzbrojenia terenu w kanalizację przez PPK w Nowym Targu i w wodociąg przez 
Spółkę Wodociągową Zdrojowa. 

10. W Hałuszowej ciągu drogi We wsi zakończone zostały prace remontowe przepustu 
wraz z murkami czołowym. Dodatkowo Wykonawca zamontował bariery 
zabezpieczające przepust.                                

11. Przy udziale środków funduszu sołeckiego wykonane zostało asfaltowanie ul.Biały 
Potok w sołectwie Tylka-Biały Potok oraz ul.Jana Pawła II w sołectwie Dziadowe 
Kąty.  

12. Przekazano Wykonawcy I-go etapu rozbudowy i przebudowy Szkoły Podstawowej 
w Grywałdzie plac budowy. Cześć robót przewidziana jest do realizacji jeszcze 
w miesiącu sierpniu 2020r. 

13. W sołectwie Kąty-Niwki wykonane zostało odwodnienie drogi ul.Kąty wraz                               
z wykonaniem robót porządkowych. (Zadanie funduszu sołeckiego). 

14. Doświetlono plac rekreacyjny w okolicy przystani flisackiej. 
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15. Wykonano dobudowę odcinka linii oświetlenia ulicznego przy ul.Sobieskiego 
(w Łakcicy).  

16. Dokonano naprawa drogi ul. Kras w Krościenku n.D  i ul.Polna w Grywałdzie. 
17. Zamontowano balustrady drogowe sprężyste – ul.J.Pawła II i ul.Dworska 

w Grywałdzie. 
18. Zakończono roboty remontowe dróg gminnych związanych z uzupełnieniem  

poboczy i wyrw na terenie sołectw – ul. Pryczków, Na Bereśnik, w Krościenku,  
Niwki w Kątach-Niwkach, Lubań i Wymyśle w Grywałdzie. 

19. Zamontowano lustro drogowe na ul.Gielniarz w Grywałdzie i ul.Tylka w Krościenku 
n.D. 

20. Wykonano  odwodnienie liniowe przy ul.Źródlanej – droga do Dusików. 
21. Przeprowadzono czynności geodezyjne na drodze gminnej Nowotarska Boczna. 

Do Starosty Nowotarskiego złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót 
budowlanych na tej drodze. 

22. Zlecono wykonawcy roboty modernizacyjne drogi Lubań - boczna w Grywałdzie. 
Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. 

23. W trakcie jest opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji oświetlenia 
ulicznego ulicy Potoczki w Krościenku  n.D.(zadanie funduszu sołeckiego). 

24. Na terenie wszystkich sołectw zakończono roboty na drogach gminnych, 
związanych z uzupełnieniem ubytków asfaltowych po okresie zimowym. 

25. Przeprowadzono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej 
oświetlenia ulicznego ul.Przylaski i Podłazie w Grywałdzie oraz  i Józefa Robotnika 
w Krośnicy. 

26. Trwa remont drogi Zamkowa-boczna w Dziadowych Kątach w jej początkowym 
odcinku. W najbliższym okresie wykonawca przystąpi do wykonania kraty 
i przepustu celem odwodnienia  części ul.Trzech Koron w Krościenku n.D. (zadanie 
z funduszu sołeckiego). 

27. Na drodze Kurzejówka ze środków funduszu sołeckiego zlecone zostało miejscowe 
odwodnienie drogi. Przewidziane jest wykonanie wodościeku i zabezpieczenie 
pobocza drogi ażurami, a na odcinku od mostu na potoku Krośniczanka do 
połączenia z częścią drogi realizowanej przy udziale środków Marszałka, 
przewidziany jest do wykonania asfalt. 

28. Przy Rynku w Krościenku n.D zamontowany został parkomat. W trakcie jest 
postępowanie związane ze zmianą organizacji ruchu - oznakowania pionowego                            
i poziomego. 

29. Z.D.W. w Krakowie rozpoczął ”Modernizację odcinków Drogi Wojewódzkiej na 
terenie gminy Krościenko n.D w miejscowości Krośnica. Zakresem objęty jest 
odcinek o długości 1520mb. Zadanie realizowane jest w ramach programu 
Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 
Przewidziany termin zakończenia robót to 18.11.2020r. 

 
W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 

1. Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. 
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Grywałdzie – etap I. 
Wykonawcą zadania została firma BC PROGRES - Bożena Chlebek z siedzibą 
w Ochotnicy Dolnej, za kwotę 447 706,92 złotych brutto. Umowę podpisano 12 
sierpnia 2020r. Termin realizacji zamówienia do 30 lipca 2021r. 
 

2. Przygotowano postępowanie na zadanie pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego nad zadaniem „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły 
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Podstawowej w Grywałdzie – etap I”. Wykonawcą zadania została firma MAR-BUD, 
Marcin Surowiak z siedzibą w Krościenku n.D., za kwotę 8 118,00 złotych brutto. 
Umowę podpisano 28 lipca 2020r. Termin realizacji zamówienia do 30 lipca 2021r. 

 
3. Przygotowano postępowanie na zadanie pn. Remont i modernizacja drogi 

dojazdowej do terenów rolnych w Hałuszowej. Wykonawcą zadania została firma 
ZIBUD Sp. z o.o., Sp. komandytowa z siedzibą w Kamienicy, za kwotę 76 494,40 
złotych brutto. Umowę podpisano 24 czerwca 2020r. Termin realizacji zamówienia 
do 31 sierpnia 2020r. 

 
4. Przygotowano postępowanie na zadanie pn. Modernizacja drogi gminnej ul. Kąty  

w Krościenku n.D. Postępowanie unieważniono 3 lipca 2020r., z uwagi na fakt iż, 
Gmina nie była w stanie uzupełnić braków w dokumentacji technicznej.  

 
W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA 

I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: 

1. podpisano kolejnych 12 umów na wymianę piecy. Łącznie od początku tego roku 
zostało podpisanych 36 umów, a od początku realizacji wymiany piecy podpisano 
126 umów. Istnieje jeszcze możliwość składania deklaracji uczestnictwa na 
wymianę źródła ciepła z programu „ekogroszkowego” (4.4.3) przy dofinasowaniu 
do 8.000,00 zł (na wymianę pieca) i 1.000,00 zł (na modernizację instalacji), 

2. podpisano umowę na dzierżawę działki nr 151 położonej w Krościenku nad 
Dunajcem przy ul. Trzech Koron za kwotę 2.300 zł + podatek Vat rocznie. 
Przedmiot dzierżawy objęty niniejszą umową wykorzystany będzie jako teren na 
postój samochodów, 

3. podpisano umowę za zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej ul. Słonecznej 
w Krościenku nad Dunajcem za kwotę 5.000,00 zł + podatek Vat za cały okres 
zajęcie pasa z Firmą Budowlaną „MRUGAŁA”, 

4. zawarto umowę umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w drodze 
wewnętrznej w Grywałdzie za kwotę 50,00 zł + podatek Vat/rocznie z Firmą 
„TAURON”, 

5. podpisano umowę na dzierżawę działek ewid. nr 447/1 i 447/2 położonych 
w Grywałdzie przy ul. Żarnowieckiej za kwotę 450 zł + podatek Vat rocznie. 
Przedmiot dzierżawy objęty niniejszą umową wykorzystany będzie jako teren na 
składowanie materiałów budowlanych nie związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, 

6. zlecono opracowanie kompleksowej dokumentacji podziału działek ewidencyjnych 
zajętych pod drogę gminną publiczną - ul. Kąty w Krościenku nad Dunajcem na 
podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające 
ustawy reformujące administrację publiczną wraz ze stabilizacją graniczników. 

 

W ZAKRESIE POZYSKIEWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH: 

1. Złożono 2 Karty projektu do MRPO: 
1) działanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR na zadanie pn: 

”Zagospodarowanie terenu na strefę rekreacyjną wraz z małą architekturą 
w okolicy ul.Zdrojowej na działce nr.ew. 10484/142 w Krościenku n.D ” 

2) działanie .6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.1 
Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR na zadanie pn : „Budowa 
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kortu tenisowego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem  na 
działce nr.10484/114 w Krościenku nad Dunajcem”. 

 
2. Złożono wniosek do Fundacji BGK- konkurs „moja mała ojczyzna” na zadanie pn : 

„Przestrzeń publiczna – dla mnie, dla ciebie, dla wszystkich-modernizacja 
stawu” (oczekujemy na rozstrzygniecie)  

3. Złożony wniosek do LGD „Gorce-Pieniny” na zadanie pn. „Zagospodarowanie 
terenu na strefę rekreacyjną wraz z małą architektura w okolicy ul.Zdrojowej 
na działce nr.ew. 10484/142 w Krościenku n.D”- uzyskał akceptacje do 
dofinansowania. W chwili obecnej oczekujemy na podpisanie umowy. wartość 
dofinansowania ok. 32 tys.zł. Zadanie będzie wykonane jeszcze w tym roku. 

4. Przeprowadzono rozeznanie cenowe i podpisano umowę  na opracowanie 
dokumentacji wykonawczej wykonania termomodernizacji budynku 
użyteczności publicznej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem. Wykonawcą dokumentacji jest   
SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA „Architekci–Rafał  
Babiak – Kluszkowce. Termin wykonania  to 24 październik 2020 roku. 

5. W lipcu złożono wniosek do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody 
Małopolskiego w ramach Rządowego Funduszu  Inwestycji Lokalnych na 
przydzielona  odgórnie już kwotę  w wysokości  2 126 274,00 (dwa miliony sto 
dwadzieścia sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery  złote). 
Przydzielona kwota dotacji dla naszego  samorządu wynika  z relacji wydatków 
majątkowych i zamożności gminy. 

 
Informacja z zakresu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na  dotacje dla gmin, 
powiatów i miast. W sytuacji gdy wiele gmin i powiatów boryka się z trudnościami 
finansowymi, dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji to Tarcza 
dla samorządów. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19.  Wsparcie 
jest bezzwrotne. 
Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na  inwestycje, 
m.in.  remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę 
żłobków, drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania. 
Dotacja może być wykorzysta wyłącznie na wydatki majątkowe i nie może być 
przeznaczona na refundacje poniesionych wydatków. Oznacza to ze środki  mogą być 
przeznaczone na inwestycję, która już się rozpoczęła (wyłoniono wykonawcę lub 
podpisano umowę) ale jeszcze nie wystawiono faktur i nie dokonano płatności  (np. 
opłacenie faktury nie może być wcześniejsze niż faktyczne otrzymanie środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
 
Wsparcie może być przeznaczone również na wkład własny do inwestycji 
finansowanych z udziałem innych środków publicznych w zakresie, w jakim zakładano 
finansowanie tego wkładu z dochodów jednostek. 
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych mogą posłużyć także do 
sfinansowania inwestycji w całości (nie wymagany wkład własny). 
Środki za pośrednictwem wojewodów trafią na rachunek gminy najpóźniej we 
wrześniu 2020 r. 
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JEST JESZCZE JEDNA PULA SRODKOW DO ROZDYSPONOWANIA 
W WYSOKOŚCI  6 MLN. zł.   
Otrzymanie wsparcia z tej puli  będzie wymagało złożenie konkretnego wniosku wraz 
z uzasadnieniem do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody. Te środki 
będą rozdzielane na konkretne projekty inwestycyjne. Minimalna wartość 
kosztorysowa inwestycji finansowanej lub dofinansowanej z tych środków nie może 
być niższa niż 400 tys.zł. 
Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Prezes Rady Ministrów w 2020 roku ma 
ogłosić 2 nabory na ten cel. 
 
 
Stan zaawansowania prac przy rewitalizacji rynku: 
 
Urząd Gminy, łącznik i CKiP 
 
Instalacja Elektryczna; stan zaawansowania całości ok 70%, w łączniku oraz GCK 
pozostał do wykonania biały montaż, w Sali widowiskowej  całość instalacji 
audiowizualnej, w budynku urzędu zostało do wykonania okablowanie oraz biały 
montaż na parterze i I piętrze. 
 
Instalacja wodna, sanitarna i centralnego ogrzewania; stan zaawansowania 75% 
w łączniku oraz GCK pozostał do wykonania biały montaż oraz montaż pomp ciepła, 
w budynku urzędu zostało do wykonania prace  na parterze i I piętrze (parter 
orurowanie na poziomie 90% pozostanie biały montaż) I piętro gotowe 4 pokoje  
pozostała część stan zaawansowania 5% ( wykonane podejścia na kondygnacji 
niższej), kotłownia stan zaawansowania 85%. 
 
Instalacja Wentylacji mechanicznej: stan zaawansowania ok 10% wykonana 
w pomieszczeniach które zostały oddane na potrzeby urzędu. 
Roboty budowlane ; stan zaawansowania całości ok 65%. 
  
 Pozostało do wykonania;  
- GCK; montaż stolarki okiennej i drzwiowej roboty wykończeniowe, 
- łącznik; montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, montaż windy oraz roboty 
wykończeniowe, 
- budynek urzędu; wylewki na parterze, montaż stolarki okiennej i drzwiowej na 
parterze, montaż  wewnętrznej stolarki drzwiowej parter i piętro, tynki oraz gładzie  na 
parterze, termoizolacja ścian parteru, termoizolacja ścian zewnętrznych piętra pod 
okładziną z płyt gipskarton, okładziny ścienne i podłogowe parter i piętro, malowanie 
parter i piętro, okładzina podłogowa i sufitowa  poddasze, wykonanie tynków 
zewnętrznych całość obiektu na parterze, roboty blacharskie ściany łącznika. 
 
Rynek  stan zaawansowania całości ok 60%.   
Okładzina granitowa całości rynku wykonana w 70% 
Beton asfaltowy 0% 
Instalacja kanalizacji deszczowej 90% 
Zieleń 0% 
Mała architektura 5%. 
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SPOTKANIA: 
 

08.07.2020 – spotkanie w siedzibie spółki Podhalańskiego  Przedsiębiorstwa 

Komunalnego w Nowym Targu w sprawie finansowania budowy kanalizacji na ul. 

Słoneczna w Krościenku nad Dunajcem. 

13.07.2020 – spotkanie z Panem Zygmuntem Berdychowskimi oraz starostą 

Bogusławem Waksmundzkim w sprawie utworzonego Klastra Turystycznego Szlaku 

Kulturowego „Knossos Płónocy” 

14.07.2020 – spotkanie z przedstawicielami Państwowego Instytutu Geologicznego 

w Krakowie w sprawie określenia miejsc w Krościenku nad Dunajcem, na których 

zostanie uruchomiona procedura badawcza dotycząca pozyskania nowych źródeł 

mineralnych. 

20.07.2020 – spotkanie w terenie z Dyrektorem Oddziału Zakładu Gazowniczego 

w Krakowie  oraz  Kierownikiem Gazowni w Limanowej w celu ustalenia przebiegu linii 

gazowej na terenie drogi w Łąkcicy. 

23.07.2020 r. – spotkanie w urzędzie miasta i gminy Szczawnica dotyczące realizacji 

projektu współpracy trzech Lokalnych Grup Działania: Stowarzyszenie LGD „Gorce-

Pieniny”, Podhalańska LGD oraz Stowarzyszenie LGD „Spisz-Podhale” 

27.07.2020 r. – Spotkanie w urzędzie gminy w Krościenku nad Dunajcem Marszałka 

Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego z miejscowymi władzami 

i przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Tematem spotkania było 

omówienie modernizacji ronda wraz z towarzyszącą infrastrukturą. 

31.07.2020 – spotkanie włodarzy gmin w Starym Sączu, partycypujących w Klastrze 

Turystycznym Szlaku Kulturowego „Knossos Płónocy” 

06.08.2020 r. – spotkanie terenowe z przedstawicielami Zarządu Zlewni w Nowym 

Sączu Państwowym Gospodarstwem Wodnym w sprawie zaangażowania oraz 

współpracy PGW WP z przedstawicielami Samorządów, Izb Rolniczych, ARiMR, 

Spółek Wodnych i ich związków w działania zmierzające do ograniczenia skutków 

suszy. 

06.08.2020 – spotkanie w urzędzie gminy Krościenko nad Dunajcem inwestorów oraz 

wykonawców w sprawie rozpoczęcia prac na ul. Słonecznej – tj. budowy drogi, 

kanalizacji oraz wodociągów. 

17.08.2020r. - spotkanie z Panią Poseł Anna Paluch, Komendantem Komisariatu 

Policji w Krościenku n.D., przedstawicielem Grupy Podhalańskiej GOPR. Tematem 

spotkania było omówienie spraw związanych z budową Schroniska na Lubaniu, 

budową Posterunku Policji w Krościenku n.D., budową stacji GOPR w Krościenku n.D. 

23.08.2020r. - spotkanie z Dyrektorami Szkół z terenu Gminy Krościenko n.D. 

Tematem spotkania było przygotowanie do roku szkolnego 2020/2021. 
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24.08.2020r. - posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Omówiono 

aktualną sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu i w gminie Krościenko n.D. 

 

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ: 

Głównym Statutowym zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku nad 
Dunajcem jest : gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie książek, oraz udzielanie 
informacji i obsługa czytelników.  
 
REALIZACJA PROJEKTÓW:  
1) ,,ODYSEJA PIENIŃSKA Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ ”, aplikowaliśmy o środki 

 w listopadzie 2019,  otrzymaliśmy dofinansowanie MKiDN, w wysokości 8 000 zł 
 z programu PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI 2020 pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury; 

2) 30.06.2020r.-  LEGĘDY WĘGLEM MALOWANE dla dzieci (Amfiteatr pod 
Wierzbą); 

3) 02.07.2020r. – SPOTKANIE AUTORSKIE i warsztaty literackie z Ewą Stadtmuller 
dla dzieci i młodzieży (Szkoła Podstawowa nr 1 w Krościenku n.D); 

4) 03.07.2020r. – WARSZTATY MANGI Szkoły Sakurami z Nowego Targu i teatrzyk 
,,DUCHY W BIBLIOTECE” dla dzieci i młodzieży (Szkoła Podstawowa nr 1 
w Krościenku n.D); 

5) 15.07.2020r. – spotkanie autorskie POD SKRZYDŁEM ANIOŁA z Ewą Stadtmuller 
dla seniorów 60+  (Dzienny Ośrodek Aktywizacji Osób Starszych w Krościenku 
n.D); 

6) 11.08.2020 – IGRASZKI Z KAPELĄ BIAŁOPOTOCANIE dla seniorów 60+  
(Dzienny Ośrodek Aktywizacji Osób Starszych w Krościenku n.D); 

7) 20.08.2020r. – TEATR LALEK BAJKA  i warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży  
(Amfiteatr pod Wierzbą); 

8)  MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK – bezpłatne wyprawki czytelnicze z Instytutu 
Książki dla małych czytelników od 2-5 roku życia.   
 
Ze względu na warunki panujące w bibliotece, obostrzenia związane z COVID-19  
i zachowanie zasad reżimu sanitarnego, zajęcia nie mogą odbywać się w budynku, 
a jedynie na wolnym powietrzu, czy też dużej sali gimnastycznej.  

 
WNIOSKI: 
w czerwcu 2020r. złożono wniosek do Biblioteki Narodowej na ZAKUP NOWOŚCI 
WYDAWNICZYCH 2020 
 
KONKURSY: 
Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny ,,ZASMAKUJ SIĘ W….KSIĄŻKACH”- każdy 
uczestnik został nagrodzony za swoją pracę – (22 osoby) 
 
BIBLIOTEKA WŁĄCZYŁA SIĘ W AKCJE: 
- BIBLIOTEKA NA TO CZEKA- z Instytutu Pamięci Narodowej otrzymaliśmy pakiet 
darmowych książek,  #ChotChallenge2, #GaszynChallenge-siepomaga.  
 
ZAKUPIONO NOWOŚCI WYDAWNICZE : 
- z dotacji URZĘDU GMINY na kwotę: 7 832,41 -  323 woluminy. 
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- DARY KSIĄŻKOWE OD CZYTELNIKÓW zostały wpisane do inwentarza (38 wol.) 
- ZUBYTKOWANO na filii w Grywałdzie 868 woluminów na kwotę 22,83. 
Wszystkie książki zakupione i pochodzące z darów zostały opracowane w katalogu 
elektronicznym SOWA SQL- moduł automatycznego opracowania i wypożyczania 
książek on-line.  
 
SZKOLENIA:  
- Konferencja Bibliotekarzy Powiatu Nowotarskiego w Urzędzie Miasta Nowy Targ  
pt.,, Biblioteka dostępna on-line”. (16.06.2020r.) 
 
WSPÓŁPRACA: 
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krościenku nad Dunajcem 
- Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem 
- Dzienny Ośrodek Aktywizacji Osób Starszych w Krościenku nad Dunajcem 
- Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na rzece Dunajec 
- z Iwoną Niezgodą – prowadzącą blog Góralka czyta  
- Pieninyinfo 
- Tygodnik Podhalański  
 

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ: 

Realizacja programów i projektów zewnętrznych w 2020 roku: 
- Rozwój Pomocy Społecznej 
- Opieka wytchnieniowa 
- Usługi opiekuńcze: Opieka 75+  
 
W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki zewnętrzne w wysokości: 
 

1. Rozwój Pomocy Społecznej: 27 846,40 zł, 
1)  kontynuacja udzielanego wsparcia w Gminie Krościenko nad Dunajcem., w formie 

poradnictwa specjalistycznego (głównie rodzinnego), w formie otwartej. Punkt 
Konsultacyjny Dla Rodzin będzie otwarty dla osób, którym zależy na poprawie swoich 
umiejętności opiekuńczo – wychowawczych.  

2) Ośrodek zaplanował dodatkowe wsparcie dla mieszkańców w formie 
specjalistycznego poradnictwa prawnego (konsultacje i poradnictwo). 

3) Pomoc prawnika (radcy prawnego) dla pracowników Ośrodka w sytuacji 
skomplikowanych, złożonych spraw, pomoc w napisaniu i opiniowaniu pism, aktów 
prawa wewnętrznego, wymagających jednocześnie wszechstronnej wiedzy z różnych 
obszarów prawa, w tym napisania pism procesowych, wniosków 
o alimenty/ubezwłasnowolnienie lub w innych sprawach, w których kierownik Ośrodka 
występuje jako „strona postępowania”. 

4) „Szkoła dla Rodziców” będzie skierowana do rodzin wieloproblemowych, objętych 
pracą socjalną Pracowników socjalnych i Asystenta rodziny. 

5) Zaplanowane wsparcie informatyczne z wykorzystania systemów informatycznych 
pozwolą na nabycie i uzupełnienie umiejętności dotyczących wprowadzania danych 
do systemów, przygotowywania danych do sprawozdań, filtrowania danych pod kątem 
ich przydatności w opracowaniach, diagnozach danych, sprawozdaniach 
przygotowywanych na potrzeby CAS czy instytucji z obszaru pomocy społecznej lub 
innych. 
 



9 
 

2. Opieka wytchnieniowa: 14 140,00 zł,  
1) Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodziny lub opiekunów 

poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego 
zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowaniu 
opieki dysponować będą czasem  dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na 
odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. 
 

3. Opieka 75+: 3 802,50zł.  
1) Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, 

w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również 
pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej. Gminy, które przystąpią 
do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 50% przewidywanych kosztów 
realizacji zadania w zakresie realizacji  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych 
usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej. 
 

4. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach zadania pn: „KOOPERACJE 
PRZECIW COVID”: 6300,00 zł 
Pomoc finansowa przyznawana jest w formie refundacji rzeczywiście poniesionych 

wydatków kwalifikowalnych, realizowanych od dnia ogłoszenia naboru do dnia 

15.11.2020 r. w ramach  komponentu I: 

1) komponent I, obejmujący udzielenie pomocy finansowej dla min. 100 JST na pokrycie 
kosztów związanych z doposażeniem stanowisk pracy w OPS-ach i PCPR-ach (i, 
ewentualnie, Podmiotach współpracujących) w środki ochrony indywidualnej oraz 
w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią, premiujący zadania 
realizowane we współpracy z min. 1 Podmiotem współpracującym (poprzez 
zwiększenie o 25% wysokości przyznanej dotacji), na dofinansowanie/pokrycie 
kosztów związanych z zakupem: 
a) środków ochrony osobistej: maseczek, gogli, przyłbic, rękawiczek ochronnych, 

czepków ochronnych, ochraniaczy na buty, fartuchów ochronnych, 
kombinezonów     ochronnych;  

b) środków i sprzętu służącego do dezynfekcji: płynów dezynfekujących ręce/ciało, 
powierzchnie i sprzęt, dozowników, podajników do środków dezynfekujących 
i higienicznych; 

c) sprzętu i wyposażenia, za wyjątkiem środków trwałych, o których mowa 
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności”: termometrów bezdotykowych, 
przegród ochronnych plexi, lamp wirusobójczych, mat dezynfekcyjnych, 
ozonatorów,   oczyszczaczy powietrza; 

d) usług dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu; 
 

5. ZGŁOSZENIE: do udziału w konsultacjach w ramach Projektu pn. „Szkolenie 
i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” 
realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. 
 

6.  „Programu asystent rodziny na rok 2020”: 1700,00zł 
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W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ: 

1. W dniu 8.07.2020 przekazano teren budowy  dla wykonania robót: 
„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
w Krościenku nad Dunajcem na działce ewidencyjnej 10484/75” . Planowany 
termin zakończenia robót budowlanych upływa 31.12.2020. 

 
2. Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania cenowego na wyłonienie 

wykonawcy na  „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo –
kosztorysowej na rozbudowę cmentarza komunalnego w Krościenku nad 
Dunajcem, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:  

Pracownia Architektoniczna mgr inż. arch. Antoni Dziadkowiec z  miejscowości 
Lubień 

na kwotę 57000 zł brutto.  

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego  cmentarza wraz 
z niezbędną infrastrukturą, oraz parkingu na 25 samochody osobowe i 2 autobusy. 

Termin realizacji zamówienia: 
Etap I - do 31.12.2020 
Etap II- do 30.04.2021 

 

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI CENTRUM KULTURY i PROMOCJI: 

Maj  
1-3 Maja – Majówka Domówka on-line – Słuchowiska live 
Program: 
1 maja - 16:00-18:00  
Muzyka: rozrywkowa | Gość: Bibliotekarka Weronika Walkowska 
2 maja - 16:00-18:00  
muzyka: folklor | Gość: Przewodnik Beskidzki Jakub Wolski 
3 maja - 13:00-15:00  
Muzyka: polskie przeboje | Gość: Historyk Krzysztof Koper  
7 maja – Internetowe warsztaty plastyczne „Prace z gliny” 
10 maja - Internetowy cykl „Weekendowe słuchowiska” – „Skrzydła Brata Cypriana” 
13/20/27 maja – Internetowy cykl „Kulinarne propozycje – Smaki Gorczańsko-
Pienińskie 
14 maja - Internetowe warsztaty plastyczne „Wymiana obicia krzesła 
17 maja - Internetowy cykl „Weekendowe słuchowiska” – „Legenda Źródło św. Kingi” 
20 maja – Konkurs plastyczny dla dzieci on-line „Ilustracja do legendy o Źródle Św. 
Kingi” 
21 maja - Warsztaty Grafitti on-line 
24 maja – Internetowy cykl „Weekendowe słuchowiska” - „Legenda o św. Kindze – 
Ucieczka” 
26 maja – Zakup domeny kroscienko.pl 
27 maja – oddanie do dystrybucji wydanej płyty „Pienińskie Sacrum” (współpraca 
z Fundacją ArsProArte i artystami z regionu) 
28 maja – Internetowe warsztaty plastyczne „Baletnica” 
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Czerwiec 
1 czerwca – Bajkowa parada ulicami Krościenka z okazji Dnia Dziecka 
3 czerwca - Warsztaty Grafitti on-line 
6 czerwca – Realizacja nagrania filmu promocyjnego dla TVP Kraków „Wypad w 
plener” 
7 czerwca - Internetowy cykl „Weekendowe słuchowiska” – Stanisław Czepiel 
„Rzeka” 
12-20 czerwca – Konkurs na najpiękniejszy wianek 
14 czerwca – Internetowy cykl „Weekendowe słuchowiska” – Stanisław Czepiel „Las” 
16 czerwca – Relacja z Procesji Bożego Ciała w Krościenku nad Dunajcem 
20 czerwca – Wianki nad Dunajcem 
Program: 
17:00 Plenerowa wystawa Stowarzyszenia Artystów Pienińskich 
18:30 Rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy Wianek 
18:45 Symboliczne wypuszczenie Wianków na Dunajec 
19:00 Koncert  Kapeli Jaśka Kubika 
20:30 Koncert  Zespołu TRYPTYK 
21:30 Pokaz FireShow - Zespół Krapita 
21 czerwca - Internetowy cykl „Weekendowe słuchowiska” – Stanisław Czepiel „Mała 
Ojczyzna” 
26 czerwca–2 lipca – realizacja filmów w ramach Projektu „Pienińskie Sacrum” 
realizowanego z projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura w 
sieci” (partner – Fundacja ArsProArte) 
28 czerwca - Internetowy cykl „Weekendowe słuchowiska” – Stanisław Czepiel 
„Fachowiec, 
 
Lipiec 
3 lipca – premiera filmy „Wypad w plener” dla TVP 3 
4-5 lipca – Etapowa triada – biegi górskie, udział w organizacji i realizacji 
7, 15, 22, 29 lipca – Tricking & Freerunning zajęcia dla dzieci i młodzieży ze 
Stowarzyszeniem FromGym2Street 
9, 16, 23, 30  lipca – Warsztaty czwartkowe z SAP, 
11, 18 lipca - Wycieczki z przewodnikiem 
16 lipca - w łodziach flisackich przy Starej Plebanii stanęły dwie drewniane rzeźby 
górala i góralki – nowa atrakcja Krościenka 
19 lipca - Msza św. na Górze Zamkowej 
21. 28 lipca - Fitness w plenerze 
25 – 26 lipca – XIII Jarmark Krościeński – targi rękodzieła, koncerty, warsztaty 
Program: 
25.07. 
15:00 – Rozpoczęcie, prezentacja wystawców 
16:00 – Gawęda Jaśka Kubika 
17:00 – Zespół „Małe Pieniny” 
18:00 – Zespół „Śpasy” 
19:00 – Chór Flisaków 
20:30 – Zespół Krywań 
26.07. 
15:00 – Rozpoczęcie, prezentacja wystawców 
15:30 – Warsztaty ludowe 
16:00 – Lekcja o nietoperzach – Zuzanna Długosz RDOŚ Kraków 
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17:00 – Koncert Orkiestry Dętej OSP Krościenko 
18:30 – Zespół „Folk Power” 
18:30 – Gawęda Jaśka Kubika 
20:30 – Zespół Sqbani 
25 lipca – Pienińskie sacrum cz. I „Szlakiem krościeńskich świątyń”– film 
zrealizowany w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
„Kultura w sieci” (partner – Fundacja ArsProArte) 
28 lipca – Warsztaty rękodzieła,  
 
Sierpień 
1 sierpnia – Pienińskie sacrum cz. II „Śladami Jana Pawła II”- film zrealizowany w 
ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura w sieci” 
(partner – Fundacja ArsProArte) 
1 sierpnia - Wycieczka z przewodnikiem 
1-2 sierpnia – Gorce Ultra Trail – oprawa biegów górskich na Lubaniu przez Kapelę 
Jaśka Kubika oraz Zespół Śpasy 
1, 2, 7, 8 sierpnia - Kino Plenerowe 
4, 11, 18 sierpnia – Fitness w plenerze 
4, 11, 18 sierpnia – Warsztaty rękodzieła 
8 sierpnia – Pienińskie sacrum cz. III „Szlakiem krościeńskich galerii autorskich” - 
film zrealizowany w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
„Kultura w sieci” (partner – Fundacja ArsProArte) 
13, 20 sierpnia – Warsztaty czwartkowe z SAP 
15 sierpnia – Pienińskie sacrum cz. IV „Szlakiem krościeńskich kapliczek”- film 
zrealizowany w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
„Kultura w sieci” (partner – Fundacja ArsProArte) 
– koncert organowy i muzyki ludowej połączony z projekcją filmu „Szlakiem 
krościeńskich galerii” 
13, 20 sierpnia – Zwiedzanie Starego Kościoła z przewodnikiem,  
22 sierpnia - Pienińskie sacrum cz. V „Śladami krościeńskiego zdroju”- film 
zrealizowany w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
„Kultura w sieci” (partner – Fundacja ArsProArte) 
 
Ponadto, w okresie od czerwca do sierpnia w CKiP pracowały dwie praktykantki on-
line z programu „Praktykuj w Kulturze” Narodowego Centrum Kultury. Na umowę 
zlecenie jako pracownik informacji turystycznej został zatrudniony Pan Jakub Wolski 
– przewodnik beskidzki. 
Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz zaostrzone obostrzenia część imprez 
plenerowych została odwołana lub przeniesiona na późniejszy termin. 
 

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU EKONOMICZNO-
ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ: 

 
PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE 

1. Zdalna szkoła 

1 kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“. W ramach projektu 
jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o dofinansowanie zakupu 
sprzętu komputerowego (laptopy, tablety) niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego 
kształcenia. Na ten cel przeznaczono w sumie 186 milionów złotych, z których część 
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pochodzi z budżetu Unii Europejskiej.  Program nie przewidywał wkładu własnego ze 
strony samorządu. Na zakup sprzętu można było pozyskać od 35 tysięcy do 100 
tysięcy złotych w zależności od liczby uczniów w określonej gminie lub powiecie. 
Gmina Krościenko nad Dunajcem, na zakup sprzętu komputerowego pozyskała 
60.000,00 zł. Pozyskane z rządowego programu „Zdalna Szkoła” środki 
pozwoliły  zakupić 23 nowe notebooki i 9 tabletów z oprogramowaniem, które będą 
służyć uczniom do zdalnych lekcji, oraz w pracowniach szkolnych po powrocie do 
normalnej nauki. Notebooki i tablety posiadają rekomendowane parametry techniczne 
sprzętu do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym. Notebooki i tablety trafiły do 4  szkół 
na ternie Gminy Krościenko nad Dunajcem. Dyrektorzy placówek przekazali sprzęt 
najbardziej  potrzebującym uczniom. Użyczenie odbywało się na wniosek rodzica,  po 
podpisaniu umowy użyczenia. 

2. Zdalna szkoła + 
 
         W drugim konkursie ogłoszonym przez Centrum Projektów Cyfrowych 
„zdalna szkoła+”, który ruszył 15 maja br., samorządy mogły uzyskać 100% 
dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację 
zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.    Na walkę z wykluczeniem 
cyfrowym uczniów przeznaczono, łącznie z programem „zdalna szkoła”, 366 
mln PLN, z których część pochodzi  
z budżetu Unii Europejskiej.  W projekcie „zdalna szkoła+” na zakup sprzętu 
można uzyskać od 35 tysięcy do 165 tysięcy złotych wg głównego kryterium, 
jakim jest liczba rodzin wielodzietnych na terenie gminy.  

Gmina Krościenko nad Dunajcem, na zakup sprzętu komputerowego pozyskała 
95.000,00 zł. Z pozyskanych środków zakupiono 28 nowych laptopów  
z oprogramowaniem i słuchawkami oraz 11 tabletów, które będą służyć uczniom do 
zdalnych lekcji, oraz w pracowniach szkolnych po powrocie do normalnej nauki. 
Laptopy i tablety posiadają rekomendowane parametry techniczne sprzętu do 
prowadzenia lekcji w modelu zdalny 

3. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II 

Projekt zrealizowany w latach 2017-2020 w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 

Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 

10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

We wrześniu 2017 w Szkole Podstawowej nr 2 w Krościenku nad Dunajcem utworzony 

został Szkolny Punkt Informacji i Kariery, tzw. SPiNKA, w ramach którego został 

zapewniony uczniom dostęp do poradnictwa edukacyjno-zawodowego.  W ramach 

projektu odbywają się zajęcia warsztatowe, indywidualne z doradcą zawodowym, 

spotkania z przedsiębiorcami oraz wyjazdy na Targi Edukacyjne - Festiwal Zawodów 

w Małopolsce. 

Projektem zostali objęci uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych w Szkole 

Podstawowej nr 2 oraz klas VII i VIII w 4 szkołach podstawowych na terenie gminy.  

Całkowita wartość projektu: 54.012,70 zł  
Dofinansowanie z EFS: 48.611,43 zł  
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Wkład własny Gminy: 5.401,27 zł  
 

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH 

4. Zwiększenie subwencji z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej na rok 2020 

Gmina Krościenko n.D wystąpiła do Ministerstwa Edukacji Narodowej o 

zwiększenie subwencji oświatowej w ramach 0,4% rezerwy części oświatowej 

subwencji ogólnej na rok 2020 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce 

dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 

przyrodniczych w szkołach podstawowych. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama 

Mickiewicza w Krościenku nad Dunajcem otrzymała środki w wysokości 62.434,00zł 

na zakup pomocy dydaktycznych do geografii, biologii, fizyki i chemii. Z otrzymanych 

środków szkoła planuje zakupić takie pomoce dydaktyczne, jak np.: dygestorium, stół 

laboratoryjny, szafę na odczynniki, modele roślin, części ciała, modele układu 

słonecznego, plansze dydaktyczne, mapy ścienne, ławę optyczną, wahadło 

rezonansowe itp. 

 

5. „Jeżdżę z głową” 

 
Po raz ósmy w gminie został zrealizowany projekt współfinansowany przez 

Województwo Małopolskie pod nazwą „Jeżdżę z głową”. W programie uczestniczyło 

66 uczniów z 4 szkół podstawowych z terenu Gminy Krościenko n.D. Na realizację 

projektu Gmina otrzymała 10.900,00 zł z Województwa Małopolskiego. Wkład własny 

Gminy wyniósł 12.000,00 zł, wpłaty rodziców dzieci biorących udział w projekcie - 

6.600,00 zł Całkowity koszt projektu opiewał na kwotę 29.500,00 zł. 

Zajęcia nauki jazdy na nartach/snowboardzie odbywały się na wyciągu 

narciarskim „Stajkowa” w Krościenku nad Dunajcem w okresie 27 stycznia – 8 luty 

2020 r., w postaci 8 jednodniowych wyjazdów. Jeden kurs nauki trwał 20 godzin i 

obejmował 6 grup do 12 osób.  Prowadzony był przez  instruktorów, a dowóz na zajęcia 

odbywał się busem pod nadzorem dwóch opiekunów. Do przeprowadzenia zajęć 

wypożyczany był sprzęt narciarski i snowboardowy wraz z kaskami. 

6. „Umiem pływać” 
 

Na realizację programu „Umiem pływać” Gminie została przyznana dotacja  

w wysokości 10.000,00 zł z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Zajęć 

Sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”. Koszt projektu 

zaplanowano na kwotę 20.600,00 zł. Zajęcia nauki pływania dla dzieci z klas I-III 

zostały zaplanowany na Pływalni Miejskiej w Nowym Targu i miały się odbyć w okresie 

marzec – czerwiec 2020 r. W związku z pandemią i zamknięciem pływalni, Gmina 

zrezygnowała z dofinansowania. 
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7. Szkolny Klub Sportowy 

 
Program „Szkolny Klub Sportowy” współfinansowany przez Ministerstwo Sportu  

i Turystyki, Operatorem Wojewódzkim w Programie jest Małopolski Szkolny Związek 

Sportowy. Program jest skierowany do uczniów i ma na celu umożliwienie 

podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć 

sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia 

wychowania fizycznego w danej szkole. We wszystkich szkołach na terenie Gminy 

utworzono łącznie 5 grup ćwiczebnych po 15-16 uczniów, które mają zajęcia sportowe 

z częstotliwością 2 razy w tygodniu. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli 

wychowania fizycznego zatrudnionych w danej szkole, a koszt wynagrodzenia za 

przeprowadzone zajęcia pokrywa operator, tj. Małopolski Związek Sportowy. Gmina 

Krościenko współfinansuje udział w projekcie w wysokości 800,00 zł. Obecnie 

realizacja zajęć została zawieszona. 

 
8. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych. 

 
Gmina Krościenko nad Dunajcem zamierza aplikować o środki z Funduszy 

Norweskich z przeznaczeniem na termomodernizację 4 budynków szkolnych  

w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłoszonego przez 

Ministra Klimatu. Całość projektu będzie opiewać na kwotę ok. 3.100.000,00 zł,  

z czego dofinansowanie wyniesie 70%, tj.  min. 2.156.000,00 zł, wkład własny gminy 

– 30 %, tj. ok. 960.000.00 zł. Obecnie jest przygotowywana dokumentacja wymagana 

do złożenia wniosku o dofinansowanie, zostały przygotowane audyty dla 

poszczególnych szkół, są przygotowywane kosztorysy inwestorskie oraz wniosek. 

Projekt jest planowany na lata 2021-2024, a  wkład własny został ujęty w wieloletnim 

planie finansowym w rozbiciu na poszczególne lata. Termin składania wniosków 

upływa z 14.09.2020 r. 

 


