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INFORMACJA Z  DZIAŁALNOŚCI  WÓJTA  GMINY   

KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

od 25 listopada do 28 grudnia 2020 r.  

 

W ZAKRESIE INWESTYCJI: 
 

1. Zakończony został 1-szy etap przebudowy drogi ul.Polna i Słoneczna w Krościenku 
n.D. Inwestycja realizowana jest w ramach środków Funduszu Dróg 
Samorządowych. 

2. Wykonany został odcinek kanalizacji sanitarnej przy ul.Polnej w Krościenku n.D. 
3. Zakończony został 1-szy etap zagospodarowania terenu na strefę rekreacyjną przy  

ul.Zdrojowa  w Krościenku n.D (dz. nr 10484/142 (w okolicy „Oczka wodnego”). 
4. Zakończony  został 1-szy etap przebudowy Szkoły Podstawowej w Grywałdzie. 
5. Wykonano Modernizację drogi ul.Żarnowiecka w Grywałdzie. 
6. W Sołectwie Tylka-Biały Potok wykonano modernizację ul.Biały Potok – na odcinku  

na tzw.Balarówkę. 
7. Na terenie Krościenka zakończono modernizację ul.Lubań w Krościenku n.D w jej 

górnym odcinku. 
8. W Grywałdzie zakończony został kolejny etap modernizacji ul.Lipowa. 
9. Zrealizowane zostało doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi 

wojewódzkiej 969  w Krośnicy. Zadanie realizowane jest wspólnie przez Gminę 
Krościenko n.D i Z.D.W. Kraków. 

10.  Wykonano ogrodzenie działki gminnej przy Szkole Podstawowej w Krośnicy. 
11. Wykonano naprawę drogi na Bereśnik w Krościenku w jej górnym odcinku. 
12.  Wykonano zmianę organizacji ruchu na północnej płycie Rynku w Krościenku,                           

a w Hałuszowej na ukończeniu  jest opracowanie związane z przeniesieniem 
przystanku i urządzenie miejsca   postojowego dla busa szkolnego. 

13. Przy ul.Potoczki trwają prace związane z montażem lamp oświetleniowych. 
14. Zakończono prace związane z przebudową północnej płyty Rynku w Krościenku 

n.D. Na ukończeniu jest ostatni etap przebudowy budynku ratusza. 
15. Na ul.Podłazie w Grywałdzie realizowany jest odcinek oświetlenia ulicznego. 
16. W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 

kanalizacji sanitarnej ul.Karola Wojtyły - papieża w Krościenku n.D. 
17. Wykonano roboty remontowe przepustu w ciągu ul.Pod Tylką (nad Janczym). 
18. Wyremontowano ogrodzenie drewniane parkingu w Łąkcicy. 

 

W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 

Przygotowano i przeprowadzono postępowanie na zadanie pn. Asfaltowanie zjazdu 

z drogi publicznej na teren PSZOK-u w Krościenku n.D., Wykonawcą zadania została 

Firma Ogólnobudowlana Marek Głowa z siedzibą w Łopusznej, za kwotę 18 000,00 

złotych brutto. Umowę podpisano 27 listopada 2020r. Termin realizacji zamówienia do 

18 grudnia 2020r. 

 

 



2 
 

W ZAKRESIE POZYSKIEWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH: 

W grudniu  Prezes Rady Ministrów ogłosił wyniki konkursu z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Gmina otrzymała dofinansowanie na kwotę 4 mln zł na 2 
wnioski:   
1) Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Grywałdzie. 

Otrzymana dotacja  w wysokości 3 000 000,00 zł. 
2) Wykonanie termomodernizacji budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Krościenku n.D. Otrzymana dotacja  w wysokości 
1 000 000,00 zł. 

Również w grudniu został ogłoszony kolejny nabór wniosków z  Rządowego  
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Tym razem warunki konkursowe pozwalały na 
złożenie maksymalnie 3 wniosków. 
 

Gmina złożyła 3 wnioski na: 
 
1) Budowa targowiska i zagospodarowanie terenów gminnych na miejsca 

handlowe, wraz z niezbędną infrastrukturą w  Krościenku. Szacowany koszt 
inwestycji to  5 100 000,00 zł. Wystąpiliśmy o dotację  w wysokości 5 100 000,00 
złotych, 

2) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w m. 
Grywałd, o łącznej długości ok.6300mb. Zakres realizacji projektu obejmuje  
następujące ulice: ulica Zamkowa, ulica Jana Pawła II, ul. Lubań, ul. Wybraństwo, 
- ul. Wymyśle. 
Szacowany koszt inwestycji to 3 150 000,00 zł. Wystąpiliśmy o dotację  
w wysokości 3 150 000,00 złotych. 

3) Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej polegająca na przebudowie, rozbudowie 
i nadbudowie budynku usługowego przy ul. Pienińskiej w Krościenku. Szacowany 
koszt inwestycji to 3 500 000,00 zł. Wystąpiliśmy o dotację w wysokości 
3 500 000,00 

 

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA 

I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: 

 

1. W dniu 17.12.2020 r. w Kancelarii Notarialnej podpisano stosowną darowiznę 
działek ewid. nr 10392/2 i 10388/2 o łącznej pow. 1218 m2 na rzecz Pienińskiego 
Parku Narodowego. Darowizna była podyktowana faktem, iż 30.09.2019 r. zostało 
podpisane w Kancelarii Notarialnej porozumienie pomiędzy Gminą, a Pienińskim 
Parkiem Narodowym w sprawie darowizny działek gminnych położonych 
w granicach Parku, 

2. Zakończono opracowanie kompleksowej dokumentacji geodezyjnej ustalenia linii 
brzegowej pot. Krośnica (urządzona część potoku – lewy brzeg na odcinku od 
mostu w pasie drogi wojewódzkiej nr 969 relacji Nowy Targ – Stary Sącz do stadionu 
sportowego SKS „SOKOLICA” włącznie oraz prawy brzeg na odcinku od mostu 
w pasie drogi wojewódzkiej nr 969 relacji Nowy Targ – Stary Sącz ul. Sienkiewicza) 
w Krościenku nad Dunajcem. Po wydaniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie stosownej decyzji ustalającej linię brzegową, będzie można 
uregulować stan prawny gruntów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie potoku, 

3. Na ukończeniu jest opracowanie kompleksowej dokumentacji podziału działek 
ewidencyjnych zajętych pod drogę gminną publiczną – ul. Kąty w Krościenku nad 
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Dunajcem na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, niezbędnej do 
regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę publiczną. 

 
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ: 

1. Rozliczenie projektu z Partnerstwa dla Książki 2020 na zadanie ,,Odyseja 

pienińska z baśnią i legendą” i wysłanie raportu końcowego do Instytutu Książki, 

2. Przygotowanie dokumentacji do Biblioteki Narodowej, w celu rozliczenia książek 

pochodzących z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 

3. Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu Mikołajkowego ,,Książka od św. Mikołaja”, 

4. Wpisanie do inwentarza elektronicznego darów od czytelników,  

5. Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do statystyk, 

6. Ogłoszenie konkursu fotograficznego pt. ,,Książka- najlepszym prezentem pod 

choinkę” 

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚĆ  

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ: 

 

1. W dniu 28 grudnia pracownicy Ośrodka odwiedzili w domach ponad 70 starszych 

osób, dla których w poprzednich latach była organizowana tradycyjna Wigilia. 

Każda z odwiedzonych osób otrzymała drobny upominek oraz kartkę z życzeniami.  

2. W ramach realizacji Programu Wspieraj Seniora pracownicy socjalni Ośrodka 

kontaktowali się z osobami samotnymi, starszymi - z zapytaniem czy nie potrzebują 

pomocy w zrobieniu zakupów lub nie potrzebują innej pomocy.   

3. 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.  Kryterium dochodowe dla osoby samotnej: 1542,20 zł netto; dla 

gospodarstwa wieloosobowego: 1161,60 zł netto na osobę. 

4. Zakończono w bieżącym roku realizację Programu „Rozwój Pomocy Społecznej” 

dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego.  

5. Ośrodek złożył wniosek o środki finansowe na 2021 rok w Programie „Rozwój 

Pomocy Społecznej” 

6. Kierownik Ośrodka ogłosił konkurs na stanowisko Asystenta Rodziny. Umowa 

o pracę na zastępstwo.  

7. Zakończono w bieżącym roku realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa”.  

8. Ośrodek przygotowuje wniosek na realizację w przyszłym roku Programu „Opieka 

Wytchnieniowa”. 

9. W Ośrodku Pomocy Społecznej zakończyła się planowa kontrola Małopolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z zakresu przeciwdziałania 

przemocy  w rodzinie. Został podpisany protokół kontroli. 

10.  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. 


