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INFORMACJA Z  DZIAŁALNOŚCI  WÓJTA  GMINY   

KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

od 25 września do 23 listopada 2020 r.  

 

W ZAKRESIE INWESTYCJI: 
 

1. Przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych realizowane jest zadanie 

związane z przebudową ulicy Słoneczna i Polna w Krościenku n.D. Aktualnie firma 

EUROVIA wykonuje roboty związane ze stabilizacją podłoża ul. Słonecznej, 

a Firma Janda przed przystąpieniem do prac drogowych wykonuje odcinek 

kanalizacji sanitarnej przy ul.Polna. 

2. W trakcie realizacji jest pierwszy etap rozbudowy i przebudowy Szkoły  

Podstawowej w Grywałdzie. 

3. Ze środków funduszu sołeckiego wykonane zostało odwodnienie  części ul.Trzech 

Koron w Krościenku n.D. 

4. W Grywałdzie wykonana została  modernizacja  ulicy Łąkowej i ulicy Szkolna – 

boczna.                                  

5. Wykonano oznakowanie pionowe parkingu przy ul. Sobieskiego w Krościenku n.D 

pod nowym kościołem. 

6. Gmina Krościenko n.D pozyskała od Z.D.W. 700 ton destruktu drogowego. 

Destrukt został przewieziony na teren gminy Krościenko n.D, 

7. W trakcie realizacji jest doświetlenie przejścia dla pieszych  w ciągu drogi 

wojewódzkiej 969 w Krośnicy –  odc.070 km 11+850. Zadanie realizowane jest 

wspólnie przez Gminę Krościenko n.D i Z.D.W. Kraków. Termin realizacji zadania 

do końca 2020r. 

8. Zrealizowano modernizację drogi Nowotarska – boczna w Krośnicy oznaczonej 

jako działka nr ewid. 2074/1. Zadanie wykonane zostało przy udziale środków 

funduszu sołeckiego. 

9. Na ukończeniu są prace realizowane na drodze Lipowa w Grywałdzie. Jest to 

kontynuacja robót rozpoczętych przez Gminę w roku ubiegłym. 

10. Przekazano plac budowy i realizowane jest „Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej 

wraz z małą architekturą w okolicy Zdrojowej – działka nr 10484/142 (w okolicy 

„Oczka wodnego”). 

11. W Krośnicy wykonano roboty remontowe związane z czyszczeniem rowów 

przydrożnych i krat oraz malowaniem i naprawą barier mostowych. 

12.  W trakcie realizacji są roboty remontowe drogi Biały Potok – tzw. „Balarówka” 

w Tylce oraz Żarnowiecka w Grywałdzie. 

13. Trwa modernizacja drogi ul.Lubań w Krościenku n.D w jej górnym odcinku. 

14. Zlecono opracowanie zmiany organizacji ruchu dla ul.Rynek w Krościenku n.D oraz 

w Hałuszowej – przeniesienie przystanku.  

15. Zlecono wykonanie odwodnienia drogi przy ul.Leśnej w Krościenku n.D. 

16. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej 

przy ul. Karola Wojtyły - papieża w Krościenku n.D. za kwotę 14 760 złotych brutto. 
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Termin realizacji zadania do 25 grudnia br. Wykonawcą zadania jest Biuro 

Projektowe ADIR z Kielc. 

17. W trakcie postępowania ofertowego jest wykonanie ogrodzenia działki gminnej  

przy Szkole Podstawowej w Krośnicy. 

18. Wykonano dokumentację wykonawczą na wykonanie termomodernizacji Ośrodka 
Zdrowia w Krościenku. Przed nami oczekiwanie na wyniki konkursu i w przyszłym 
roku mamy nadzieje że zadanie uda się zrealizować. 

19. W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia 
ulicznego ul. Józefa Robotnika w Krośnicy, ul. Przylasek w Sołectwie Dziadowe 
Katy, ul. Gielniarz w Grywałdzie oraz ul. Potoczki w Krościenku n.D. Przewidziany 
termin realizacji zadania do końca 2020r. 

 

W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 

1. Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony 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. - etap I. Wykonawcą 
zadania została firma NOVATEC BUDOWNICTWO, Marcin Kołacz, z siedzibą 
w Nowym Targu, za kwotę 77 490,00 złotych brutto. Umowę podpisano 
13 października 2020r. Termin realizacji zamówienia do 30.11.2020r. 

2. Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na usługi pn. Zimowe 
utrzymanie dróg gminnych, placów i chodników na terenie Gminy Krościenko nad 
Dunajcem w sezonie zimowym 2020/2021. Wykonawcą zadania zostały firmy: 
F.H.U. „TKACZ” Andrzej Tkacz z siedzibą w Grywałdzie, Firma Remontowo-
Budowlana Marcin Mszanik z siedzibą w Krościenku n.D. oraz TRANSPORT – 
USŁUGI – HANDEL, Alina Jandura, z siedzibą w Krościenku n.D. Umowy 
podpisano 17 listopada 2020r. Termin realizacji zamówienia do 15.03.2021r. 

3. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie na zadanie pn. Budowa kanalizacji 
sanitarnej przy ul. Polnej w Krościenku n.D., Wykonawcą zadania została firma 
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „JANDA” 
Janina Duda z siedzibą w Łostówce, za kwotę 129 468,84 złotych brutto. Umowę 
podpisano 22 października 2020r. Termin realizacji zamówienia do 15 grudnia 
2020r. 

4. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie na zadanie pn. Modernizacja drogi  
ul. Lipowa w Grywałdzie. Wykonawcą zadania została Firma handlowo-usługowa 
JGB, Grzegorz Brzegowski z siedzibą w Krościenku n.D., za kwotę 24 980,61 
złotych brutto. Umowę podpisano 6 października 2020r. Termin realizacji 
zamówienia do 30 listopada 2020r. 

5. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie na zadanie pn. Modernizacja drogi 
gminnej ul. Lubań w Krościenku n.D. Wykonawcą zadania została firma IMBUD, 
Ignacy Śledź z siedzibą w Naszacowicach, za kwotę 52 168,48 złotych brutto. 
Umowę podpisano 20 października 2020r. Termin realizacji zamówienia do 
15 grudnia 2020r. 

6. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie na zadanie pn. Modernizacja drogi  
ul. Biały Potok – Balarówka w Krościenku n.D. Wykonawcą zadania została firma 
„PAWLAK”, Łukasz Pawlak z siedzibą w Łabowej, za kwotę 96 894,26 złotych 
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brutto. Umowę podpisano 21 października 2020r. Termin realizacji zamówienia do 
15 grudnia 2020r. 

7. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie na zadanie pn. Modernizacja drogi  
ul. Żarnowiecka w Grywałdzie. Wykonawcą zadania została firma „PAWLAK”, 
Łukasz Pawlak z siedzibą w Łabowej, za kwotę 34 885,26 złotych brutto. Umowę 
podpisano 21 października 2020r. Termin realizacji zamówienia do 15 grudnia 
2020r. 

8. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie na zadanie pn. Opracowanie 
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID na rzecz Zamawiającego 
na zadanie pn. „Rozbudowa drogi ul. St. Pawłowskiej w Krościenku nad Dunajcem”. 
Wykonawcą zadania została firma KW PROJEKT, Krystian Węgrzyn z siedzibą 
w Nowym Targu. Umowę podpisano 20 października 2020r. Termin realizacji 
zamówienia do 20 grudnia 2021r. 

9. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie na pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych pn. Modernizacja dróg 
publicznych na terenie Krościenko nad Dunajcem. Wykonawcą zadania została 
firma SK Projekt Budownictwo, Krzysztof Stopka z siedzibą w Ostrowsku, za kwotę 
2 400,00 złotych brutto. Umowę podpisano 20 października 2020r. Termin realizacji 
zamówienia do 15 grudnia 2020r. 

 

W ZAKRESIE POZYSKIEWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH: 

Gmina złożyła następujące wnioski w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, które obecnie są w trakcie oceny: 
 
1) Rozbudowa i przebudowa budynku  Szkoły Podstawowej  w Grywałdzie; 
2) Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej; 
3) Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Krościenku n.D.; 
4) Zagospodarowanie terenu na strefę rekreacyjną wraz z małą architekturą  

w Krościenku n.D. 

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA 

I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: 

1.   podpisano kolejnych 5 umów na wymianę pieców. Łącznie od początku tego roku 
zostało podpisanych 48 umów, a od początku realizacji wymiany piecy podpisano 
138 umowy (w tym: 68 umów na ekogroszek z czego 12 umów na pellet z programu 
„pelletowego”, 50 na pellet i 20 na pompę ciepła). 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). Termin wymiany piecy jest bardzo krótki, 
gdyż mija 30.11.2020 r. W przygotowaniu są dwie umowy oraz trzy oceny 
energetyczne; 

2.   w związku z zakończeniem programu 4.4.2 (pellet i pompy ciepła) zorganizowano 
spotkania informacyjne podsumowujące projekt. Spotkania odbyły się 
w Grywałdzie, w sołectwie Krościenko-Zawodzie oraz w siedzibie Urzędu Gminy; 
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3.   dnia 10.10.2020 r. w Kancelarii Notarialnej podpisano stosowną umowę sprzedaży 
działki ewid. nr 2052/3 o pow. 31 m2 za kwotę 3.105,75 zł/brutto. Sprzedaż była 
podyktowana faktem, iż właściciel działki sąsiedniej przy wznoszeniu zabudowań 
gospodarczych przekroczył granice sąsiedniego gruntu, 

4.   w trakcie jest opracowanie kompleksowej dokumentacji geodezyjnej ustalenia linii 
brzegowej pot. Krośnica (urządzona część potoku – lewy oraz prawy brzeg) 
w Krościenku nad Dunajcem na odcinku od mostu w pasie drogi wojewódzkiej nr 
969 relacji Nowy Targ – Stary Sącz do stadionu sportowego SKS „SOKOLICA” 
włącznie. Celem ustalenia linii brzegowej jest regulacja stanu prawnego gruntów 
położonych w bezpośrednim sąsiedztwie potoku. 

5. Uzgodniono wersje uchwały aglomeracyjnej i wysłano do zatwierdzenia do Wód 
Polskich. Planowane przedłożenie do uchwalenia przez Radę Gminy Krościenko 
n.D.- na sesji grudniowej. 

6. Wykonano 10 kontroli z zakresu emisji zanieczyszczeń do powietrza - konieczna 
dalsza kontrola gdyż do końca 2021r należy skontrolować 70% gminy. Przy okazji 
wypełniano ankiety do bazy inwentaryzacji budynków. Wykonano również kontrole 
związane z ekointerwencją – weryfikacja dwóch zgłoszeń 

7. interwencja na Kingi 53A w sprawie czasowego zaboru psa na wniosek 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z Rzezawy - zakończona odmowną decyzją 
Wójta Gminy Krościenko n.D. 

 

W ZAKRESIE SPRAW ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNYCH: 

Zakończono przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy w sprawie nadania 
statusu miasta wsi Krościenko nad Dunajcem w formie badania opinii mieszkańców. 
Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 5 października 2020r. do 
18 listopada 2020 r. Zespół konsultacyjny powołany przez Wójta Gminy w terminie do 
dnia 30 listopada 2020 r. przedstawi sprawozdane podsumowujące badania.  

 

SPOTKANIA: 
 

1) 24 09. – zebranie wiejskie Sołectwa Hałuszowa, 

2) 26.09. – zebranie wiejskie sołectwa Grywałd, 

3) 28 09 – spotkanie udziałowców Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego 

w sprawie sytuacji finansowej Spółki, 

4) 28.09 zebranie wiejskie Sołectwa Kąty – Niwki, 

5) 29.09 – wideokonferencja z Dyrektorem ZDW i Dyrektorem PPN w sprawie kładki 

w Krasie, 

6) 13.10 – odebranie nagrody w konkursie „Turystyczne skarby małopolski” - Kraków, 

7) 29.10 – spotkanie z Dyrektorami Szkół - omówienie obecnej sytuacji szkołach, 

8) 11.11 – złożenie kwiatów pod Pomnikiem Króla Władysława Jagiełły z okazji 102 

rocznicy Odzyskania Niepodległości z udziałem Pani Poseł RP Anny Paluch, 

Radnych Rady Powiatu nowotarskiego i przedstawicieli OSP z Krościenka.  
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W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU EKONOMICZNO-
ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ: 

 
1. Funkcjonowanie szkół podstawowych. 
Od dnia 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. na obszarze Gminy oraz całego 

kraju ograniczone zostało funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół 

podstawowych (klasy I-VIII). Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. W oddziałach przedszkolnych oraz w punktach 

przedszkolnych zajęcia odbywają się normalnie, z zastosowaniem reżimu sanitarnego.  

2. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny”. 
W październiku został złożony wniosek w ramach programu ogłoszonego przez 

Województwo Małopolskie – Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 

Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych – Grant 1”. Wniosek 

opiewający na kwotę 74.999,99 zł znalazł się na liście rankingowej i został 

zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania. W ramach wniosku planuje się 

zakupienie 19 szt. komputerów typu ALL in ONE wraz z oprogramowaniem  

z przeznaczeniem dla 4 szkół podstawowych z terenu gminy. Podpisywanie umów 

o powierzenie grantu, planowane jest w grudniu 2020 r., natomiast wypłata środków 

planowana jest na I kwartał 2021 r. 

3. Została sporządzona „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 
w Gminie Krościenko nad Dunajcem w roku szkolnym 2019/2020” 
i przedłożona Radzie Gminy Krościenko nad Dunajcem. 

 
 

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ: 

 

1. Zorganizowano warsztaty drukarskie przez profesjonalną firmę  pt. ,,Era 

Gutenberga”, dla uczniów S.P nr 1 w Krościenku n. D. Dofinansowane ze środków 

MKiDN na zadanie ,, Odyseja pienińska z baśnią i legendą”,  

2. Wspólnie z punktem Przedszkolnym przy S.P nr 1 w Krościenku n.D, biblioteka 

włączyła się w Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania Dzieciom – promując 

w ten sposób czytelnictwo wśród najmłodszych, 

3. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, z otrzymanej dotacji 

w kwocie 9 000,00 zł, zakupiono 406 nowości wydawniczych. Książki do chwili 

obecnej są wpisywane i katalogowane w inwentarz elektroniczny SOWA MARC 21, 

4. Podsumowanie  i przygotowanie raportu z projektu PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI 

2020- na zadanie ,,Odyseja pienińska z baśnią i legendą”, na który otrzymaliśmy 

dotację w kwocie 8 000, 00 zł. + wkład własny biblioteki wyniósł 2 000,00 zł, 

5. Realizacja projektu MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK- na bezpłatne wyprawki 

czytelnicze dla dzieci od 3-6 lat, z Instytutu Książki, 

6. Złożono wniosek do MKiDN, do programu Partnerstwo dla Książki 2021, na 

zadanie: prowadzenie działań animujących czytelnictwo w bibliotekach 

publicznych, 

7. Udział bibliotekarzy w darmowych szkoleniach organizowanych przez zespół 

ekspertów z GOOD BOOKS. 
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W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚĆ  

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ: 

 

1. Nadal można złożyć wniosek  do Banku Żywności o uzyskanie pomocy z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej, który ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej 

potrzebujących.  Obecnie 150 rodzin złożyło wnioski o pomoc w formie paczek 

żywnościowych (522 osoby). 

2. Ośrodek realizuje Program „Rozwój Pomocy Społecznej” dofinansowany ze 

środków Wojewody Małopolskiego. Są kontynuowane konsultacje psychologiczne, 

Punkt Porad Prawnych działający przy GOPS,  

3. Do końca listopada trwa przyjmowanie wniosków z Programu „Dobry Start”, tzw 

300+. Ogółem złożono 588 wniosków, Do końca października wypłacono 

świadczenia na kwotę: 274 500,00 złotych. 

4. Trwa przyjmowanie wniosków na świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny. 

Złożenie wniosków o świadczenia rodzinne do końca listopada  gwarantuje wypłatę 

zasiłków za wszystkie miesiące.  

5. Trwa dożywianie dzieci spełniających w ramach Programu „Posiłek w szkole i w 

domu”. Na dzień 23 listopada Ośrodek dożywia łącznie 32 dzieci i dorosłych w całej 

Gminie. Mimo trwającego zdalnego nauczania udało się do większości rodzin 

kontynuować dostarczanie gorącego posiłek. 

6.  Asystent Rodziny kontynuuje współpracę z 11-stoma rodzinami, polegającą na 

przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych tych Rodzin. 

7. Do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie wpłynęły 2-wie „Niebieski Karty” założone przez 

przedstawiciela Policji. W tym czasie odbyły się trzy spotkania „Grup roboczych” 

powołanych do pracy z rodzinami, w których zostały wszczęte procedury 

„Niebieskiej Karty”. 

8. Część godzin usług opiekuńczych jest dofinansowana ze środków pozyskanych 

przez GOPS z Programu „Opieka 75+”. 

9. Trwa realizacja uruchomionego po raz pierwszy w gminie Krościenko n.D 

Programu „Opieka Wytchnieniowa”. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie 

odciążenie członków rodziny lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych 

obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Z „Opieki Wytchnieniowej” 

korzystają aktualnie 5 rodzin. 

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył sprawozdanie z realizacji wniosku w 

ramach zadania „Kooperacje przeciw COVID”, Projekt: Kooperacje 3D – model 

wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Wniosek został 

rozpatrzony pozytywnie, Ośrodek pozyskał środki na poprawę bezpieczeństwa 

pracowników GOPS, a w konsekwencji również osób korzystających z ich usług w 

wysokości 6300,00 złotych. 

11.  W Ośrodku Pomocy Społecznej trwa planowa kontrola Małopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Krakowie, z zakresu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie. 

12.  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 z dniem 

28 października 2020 roku został upoważniony do prowadzenia postępowań 
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w sprawach o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego 

dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego – 

przedkładanego z wnioskiem o przyznanie dofinansowania z Narodowego lub 

wojewódzkiego Funduszu. 

 

 


