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INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY   

KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

od 26 stycznia do 24 lutego 2021 r.  

 

W ZAKRESIE INWESTYCJI: 
 

1. W Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie złożony został wniosek na   
dofinansowanie drogi rolniczej w sołectwie Kąty-Niwki (w kier.Grzybka).    

2. Do Wojewody Małopolskiego w Krakowie przesłano wykaz zadań 
priorytetowych z zakresu usuwania szkód powodziowych na terenie gminy 
Krościenko nad Dunajcem przewidzianych do realizacji przy pozyskaniu 
dofinansowania ze środków MSWiA.                                       

3. Do Starosty Nowotarskiego przedłożono wniosek dotyczący wykonania robót 
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę związanych  
z remontem chodnika w części ul. Zdrojowej w Krościenku n.D (na odcinku 
działki dawnej bazy kajakowej do mostku na pot. Zakijowskim).  

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

5. Przygotowywane są wyceny dróg gminnych przewidzianych do dofinansowania                          
z pozyskanych środków rządowych – tzw. „Bon inwestycyjny COVID – 19”. 

6. Przeprowadzono procedurę i wyłoniono Wykonawcę na konserwację 
konstrukcji przy źródłach Maria oraz Stefan i Michalina (zadanie ze środków 
Funduszu sołeckiego). 

7. Po przeprowadzonej procedurze zlecono wykonanie placyków z kostki bukowej 
pod ławkami obok siłowni zewnętrznej i przy polu namiotowym w sołectwie 
Krościenko-Zawodzie. 

8. Złożono zamówienie na dostawę koszy betonowych dla sołectwa Krościenko-
Zawodzie. 

 

W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH: 

Złożono następujące wnioski: 
 
1) w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. Wniosek 

dotyczy dwóch zadań tj.: 
 
Zad.1 Zagospodarowanie terenu na ogólnodostępną strefę rekreacyjną wraz z małą 
architekturą w Krościenku-etap II. Wartość zadania 484 tys. zł 
 
Zad.2 Budowa regionalnego targowiska i zagospodarowanie terenów gminnych  
na miejsca handlowe, wraz z niezbędną infrastrukturą turystyczną w Krościenku-etap 
I. Wartość zadania 2.200 tys. zł.  
 
2) na zwrot 80% utraconych przez gminę dochodów z tytułu wprowadzenia 

zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych  
z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich oraz 
usług pilotów wycieczek i przewodników turystycznych - na podstawie złożonych 
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wniosków od przedsiębiorców. Wniosek złożono na kwotę 52 tys. zł 
 

Rozpatrzenie w/w wniosków i przekazanie środków planowane jest ma marzec  
2021 r. 

 
3) w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 

2021 – 2030 złożono wniosek pn. „Poprawa warunków przestrzennych  
i infrastrukturalnych na osiedlu romskim w gminie Krościenko poprzez budowę 
chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 969 na długości 909,50 mb – od 
skrzyżowania w Hałuszowej do ul. Gielniarz w Grywałdzie”. 
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, a w szczególności dzieci 
romskich oraz mieszkańców okolicznych domów i turystów 
 
oraz do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w ramach Inicjatyw 
Samorządowych na budowę tej części chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 969 
na długości 909,50 mb - w okresie 2 letnim. Planowana dotacja z programu 
romskiego w wysokości 478 tys. zł będzie pomniejszeniem wkładu własnego gminy 
na 2021 rok. 

 

W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 

Przygotowano i przeprowadzono przetargi nieograniczone na zadania pn.: 
1. Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Grywałdzie. 

Wykonawcą zadania została firma BC PROGRES, Bożena Chlebek z siedzibą  
w Ochotnicy Dolnej, za kwotę 2 370 302,37 złotych brutto. Umowę podpisano  
9 lutego 2021r. Termin realizacji zamówienia do 19 sierpnia 2022r. 

2. Termomodernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Krościenku nad Dunajcem. Wykonawcą zadania została firma BC PROGRES, 
Bożena Chlebek z siedzibą w Ochotnicy Dolnej, za kwotę 727 600,60 złotych 
brutto. Umowę podpisano 11 lutego 2021r. Termin realizacji zamówienia  
do 29 października 2021r. 

3. Dostawa wyposażenia Centrum Kultury i Promocji w ramach projektu 
„Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji 
rynku w Krościenku nad Dunajcem.” Wykonawcą zadania w zakresie Części I 
została firma w&w design Katarzyna Kaczmarczyk z siedzibą w Katowicach za 
kwotę 53 682,12 złotych brutto obejmująca dostawę mebli oraz w zakresie Części 
IV obejmująca wyposażenie pracowni krawieckiej i hafciarskiej, części V 
wyposażenie pracowni fotograficznej, i części VII - dostawa sprzętu estradowo-
muzycznego firma Biuro Inżynieryjne Martex - Marcin Puźniak z siedzibą  
w Gorzeszowie za kwotę 113 757,78 złotych brutto. Umowy podpisano 23 lutego 
2021r. Termin realizacji zamówienia do 31 marca 2021r. 

4. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Rozbudowa  
i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Grywałdzie”. Wykonawcą zadania 
została firma MAR-BUD, Marcin Surowiak z siedzibą w Krościenku n.D., za kwotę 
61 500,00 złotych brutto. Umowę podpisano 4 lutego 2021r. Termin realizacji 
zamówienia do 19 sierpnia 2022 r. 

5. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem 
„Termomodernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Krościenku nad Dunajcem”. Wykonawcą zadania została firma MAR-BUD, 
Marcin Surowiak z siedzibą w Krościenku n.D., za kwotę 24 108,00 złotych brutto. 
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Umowę podpisano 4 lutego 2021r. Termin realizacji zamówienia do dnia  
29 października 2021r. 

6. „Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę chodnika w ciągu drogi woj. 
969 w miejscowości Grywałd, Gmina Krościenko nad Dunajcem odc. 080 km 1+155 
do 1+272 strona lewa oraz km 1+268 do 2+048,50 strona prawa. Wykonawcą 
zadania została firma SK Projekt Budownictwo, Krzysztof Stopka z Ostrowska  
za kwotę 80 000,00 złotych brutto. Umowę podpisano 12 lutego 2021r. Termin 
realizacji zamówienia do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

7. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.: „Opracowanie kompleksowej 
dokumentacji podziału działek ewidencyjnych zajętych pod drogę gminną publiczną 
- ul. Pryczków w Krościenku nad Dunajcem wraz ze stabilizacją graniczników”. 
Wykonawcą zadania został Geodeta Uprawniony Stanisław Zając z Krościenka 
n.D., za kwotę 8 500,00 złotych brutto. Umowę podpisano 23 lutego 2021r. Termin 
realizacji zamówienia do dnia 31 lipca 2021r. 

 

W ZAKRESIE ZDROWIA PUBLICZNEGO I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO: 

Zgodnie z poleceniem Wojewody Małopolskiego od połowy stycznia 2021 roku  

w gminie został zorganizowany transport (dowóz) do punktów szczepień oraz  

uruchomiono telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych, który zajmuje się 

miedzy innymi organizacją transportu, uprawnionych osób do punktów szczepień, 

którzy mają już wyznaczony termin szczepienia. 

Z dowozu do punktu szczepień mogą skorzystać: 

1. osoby niepełnosprawne tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności 
w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami; 

2. osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie 
trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu 
szczepień. 

Dowóz w naszej gminie odbywa się przy pomocy OSP, a wszystko to koordynuje 

dwóch pracowników gminy w porozumieniu z Powiatowym Stanowiskiem Kierowania 

Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu. Na dzień dzisiejszy zaszczepionych 

mamy 90 osób, a z dowozu skorzystało 20 osób. W tej grupie wiekowej chętnych na 

szczepienie jest jeszcze 252 osób. 

Na stronie internetowej urzędu została zamieszczona zakładka „Covid-19”, gdzie  

na bieżąco umieszczane są informacje dotyczące szczepień. 

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA 

I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: 

 

1. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Dotację w wysokości 26.000 zł  
na dofinansowanie zadania pn. „Transport osób niepełnosprawnych z terenu gminy 
Krościenko nad Dunajcem i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek” 
otrzyma Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
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Intelektualną Koło w Szczawnicy ul. Trzech Koron 1, 34-450 Krościenko nad 
Dunajcem, 

2. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Dotację w wysokości 6.000,00 zł  
na dofinansowanie zadania pn. „Zapewnienie całodobowej opieki osobom z terenu 
gminy Krościenko nad Dunajcem w formie udzielenia czasowej pomocy w zakresie 
schronienia i wyżywienia oraz zabezpieczenie interwencyjnych miejsc 
noclegowych” otrzyma Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim – 
Dom Zakonny z siedzibą w Grywałdzie, ul. Dworska 19A, 

3. Wydano postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia – fermy fotowoltaicznej w Grywałdzie. 

 

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ: 
 
1. Rozstrzygnięto konkursu „Zaczytane ferie”, na filii w Grywałdzie. 

2. Kontynuacja AKCJI „Mała Książka – Wielki Człowiek”. 

Gminna Biblioteka Publiczna realizuje na bieżąco zadania statutowe. 

 

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚĆ  

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ: 

 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ustalił kolejny termin dostawy żywności 
pochodzącej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, mającego na celu wsparcie 
osób i rodzin najbardziej potrzebujących Żywność zostanie dostarczona 9 marca 
2021 roku. To druga dostawa żywności w tym roku. Ogółem w 2021 roku każda 
osoba otrzyma około 42 kilogramów żywności. 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czeka na rozstrzygnięcie złożonych 
wniosków na 2021 rok w Programie „Rozwój Pomocy Społecznej”, w Programie 
„Opieka wytchnieniowa”, w Programie „Opieka 75+”. 

3. W związku z rezygnacją z pracy Głównego Księgowego Kierownik Ośrodka ogłosił 
konkurs na to stanowisko. W dniu 22 lutego Komisja Rekrutacyjna rekomendowała 
Kierownikowi GOPS kandydata na stanowisko Głównego Księgowego. 

4. W dalszym ciągu są wydawane zaświadczenia dla osób, które składają wnioski do 
Programu „Czyste Powietrze”, przygotowanego dla Polaków o niższych dochodach 
(Programu „Czyste Powietrze 2.0”).  

5. W dniach 28 stycznia – 4 lutego 2021 roku projekt Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych dla Gminy Krościenko nad Dunajcem został przesłany do 

konsultacji wśród Instytucji gminnych. Po uzyskaniu opinii, Strategia została 

przedłożona Radzie Gminy.  

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył zapotrzebowanie na środki stanowiące 

dopłaty do czynszu. Pierwsza transza środków wpłynęła do gminy.  

7. W Ośrodku trwają prace nad opracowaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy 

Krościenko nad Dunajcem na lata 2021-2024. 
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8. Ośrodek jest zobligowany przepisami prawa do przygotowywania corocznych 

sprawozdań z: realizacji Strategii Rozwiązywania problemów społecznych, 

Programu wspierania rodzin, „Oceny zasobów pomocy społecznej”, 

„Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz 

z potrzebami w zakresie pomocy społecznej”. Trwają prace nad tymi dokumentami. 

 

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM KULTURY I PROMOCJI: 

 

1. Przygotowanie projektu dla pasjonatów fotografii - Kalendarz 4 pory roku na 

2022. 

2. Przygotowywane są wnioski na pozyskanie środków: z Programu integracji 

społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030 projekt pn. 

„Romowie wczoraj i dziś” oraz z Narodowego Centrum Kultury – projekt 

związany ze Św. Kingą. 

3. Odbyły się spotkania z organizacjami pozarządowymi, Stowarzyszeniem Kobiet 

Pienińskich, Związkiem Podhalan, Stowarzyszeniem Artystów Pienińskich. 

4. Wznowiono warsztaty z zespołem Małe Pienin oraz zajęcia ogniska 

muzycznego działającego przy OSP Krościenko. 

5. Wykonano remont izby regionalnej. 

 

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU EKONOMICZNO – 

ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ: 

W dniu 22 lutego grupa 49 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Krościenko nad Dunajcem rozpoczęła naukę jazdy na nartach  
i snowboardzie na stoku narciarskim „Czorsztyn-Ski” w Kluszkowcach. Zajęcia 
potrwają do 28 lutego (6 wyjazdów po 3 godz.). Naukę dla 6 grup zajęciowych, po 180 
godzin dla każdej grupy, prowadzą instruktorzy nauki jazdy na nartach oraz 
snowboardzie.   

Program nauki jazdy na nartach/snowboardzie pn. „Jeżdżę z głową” dla uczniów  
z 4 szkół podstawowych realizowany jest przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 
Szkół Gminy Krościenko nad Dunajcem przy wsparciu finansowym Województwa 
Małopolskiego w wysokości 10.300,00 zł. 

 


