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INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY 

KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

w okresie między sesjami Rady Gminy 

tj. za okres od 28 sierpnia do 24 września 2020 roku 

 

W ZAKRESIE INWESTYCJI: 
 

Pod koniec sierpnia 2020r.  Prezes rady Ministrów ogłosił kolejny konkurs o wsparcie 

finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Termin składania wniosków 

to 30 wrzesień 2020. W tym konkursie minimalna wartość kosztorysowa inwestycji 

finansowanej lub dofinansowanej środków nie mogła być niższa niż 400 tys.zł. 

Dlatego też zrobiliśmy wszystko i do 17 września złożyliśmy do tego konkursu  

aż 4 wnioski: 

1. Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Grywałdzie. 

Szacowany koszt inwestycji to 3 500 000,00 zł. Wystąpiliśmy o dotacje  

w wysokości 3 000 000,00 zł. 

2. Wykonanie termomodernizacji budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Krościenku n.D. Szacowany koszt inwestycji to 1 000 000,00 

zł. Wystąpiliśmy o dotacje w wysokości 1 000 000,00 zł. 

3. Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w km 0+000,00-0+788,34 w turystycznej 

miejscowości Krościenko nad Dunajcem. Wystąpiliśmy o dotacje w wysokości 

wkładu własnego tj. 1 035 919,00 zł. 

4. Zagospodarowanie terenu na strefę rekreacyjną wraz z małą architekturą  

w Krościenku. Planuje się wykonanie robót mających na celu uporządkowanie 

wizualne i funkcjonalne obecnie niezainwestowanego terenu, wraz z montażem 

nowych urządzeń. Szacowany koszt inwestycji 758 050,00 zł. Wystąpiliśmy  

o dotacje w wysokości 758 050,00 zł. 

5. W trakcie przygotowania jest piąty wniosek na budowę targowiska  

w Krościenku n.D. 
 

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Prezes Rady Ministrów w 2020 roku ma 

ogłosić jeszcze 1 nabór w tym roku. 

 

Pozostałe zadania: 

1. Trwają prace związane z budową PSZOK-a dofinansowanego ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
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2014-2020, Os.5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemów 

gospodarki odpadami –SPR. 

W ramach budowy PSZOK wykonano następujące roboty: budynek 

administracyjno-socjalny (wykonano stan surowy parteru wraz z więźbą 

dachową), fundamenty pod rampę, wiaty na kontenery oraz wiatę na linię 

doczyszczającą, boksy do gromadzenia odpadów, nawierzchnię betonową. 

Najbliższe roboty to krycie dachu budynku administracyjno-socjalnego, montaż 

wiat stalowych, rampy oraz wykonanie fundamentów pod wagę. 

2. Trwają prace przy przebudowie płyty Rynku wraz z rewitalizacją budynku Urzędu 

Gminy.  

3. Trwa przebudowa drogi powiatowej – ul. Kozłeczyzna w Krościenku n.D. 

4. Trwa przygotowanie projektu technicznego na wykonanie przebudowy pobocza 

drogi wojewódzkiej 969 drogi na chodnik w miejscowości Grywałd - Pod 

Hałuszową. 

5. Trwa przygotowanie projektu technicznego na realizację przebudowy pobocza 

drogi woj. nr 969 w miejscowości Krośnica – odcinek od Romów do istniejącego 

chodnika przy ul. Nowotarskiej. 

6. W pobliżu pola namiotowego trwają prace budowlane mające na celu umocnienie 

120 mb. brzegów Dunajca. Co roku podczas powodzi woda podmywa brzegi, 

stwarzając zagrożenie dla osób korzystających z pola namiotowego. Wykonane 

prace powinny zminimalizować ryzyko dalszego obrywania brzegu. Zadanie 

finansowane jest w ramach usuwania skutków powodzi, a inwestorem są Wody 

Polskie. 

7. Wykonane zostały roboty budowlane związane z remontem drogi dojazdowej  

do gruntów rolnych na Kurzejówkę w Hałuszowej. Remont drogi 

współfinansowany jest ze środków Marszałka Województwa Małopolskiego.  

8. Przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych realizowane jest zadanie 

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

P.P.K w Nowym Targu wykonało część linii kanalizacyjnej, a Spółka wodno-

wodociągowa Zdrojowa wykonała odcinek linii wodociągowej w obrębie w.w ulic. 

9. W trakcie realizacji jest I-szy etap rozbudowy i przebudowy Szkoły Podstawowej 

w Grywałdzie (nadbudowa części budynku).  

10. Wykonane zostały roboty modernizacyjne drogi Lubań - boczna w Grywałdzie. 

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. 

11. W trakcie jest opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji oświetlenia 

ulicznego ulicy Potoczki w Krościenku n.D (zadanie funduszu sołeckiego). 
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12. Przeprowadzono i odebrano zadanie związane z remontem drogi Zamkowa - 

boczna w Dziadowych Kątach w jej początkowym odcinku. 

13. W trakcie realizacji jest wykonanie kraty i przepustu związane z odwodnieniem  

części ul. Trzech Koron w Krościenku n.D (zadanie z funduszu sołeckiego). 

14. Na drodze Kurzejówka ze środków funduszu sołeckiego wykonano miejscowe 

odwodnienie drogi. Ponadto na odcinku od mostu na Krośnicy do połączenia  

z odcinkiem drogi wykonanej przy udziale środków Marszałka, położony został 

asfalt. 

15. W trakcie jest zmiana organizacji ruchu - oznakowanie pionowe i poziome 

parkingu przy Rynku w Krościenku n.D, związana z zamontowaniem parkomatu. 

16. 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. 

17. W trakcie realizacji jest modernizacja ulicy Łąkowej i ulicy Szkolna – boczna  

w Grywałdzie. 

18. Zlecono oznakowanie pionowe parkingu przy ul. Sobieskiego w Krościenku n.D 

pod nowym kościołem. 

19. Gmina Krościenko n.D złożyła wniosek na 700 ton destruktu drogowego. W tej 

sprawie oczekuje na umowę od Z.D.W. w Krakowie, po podpisaniu której 

zostanie uruchomiony transport materiału. 

20. Gmina Krościenko nad Dunajcem zawarła umowę z Zarządem dróg 

Wojewódzkich w Krakowie na wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych  

w ciągu drogi wojewódzkiej 969 w Krośnicy – odc.070 km 11+850. Termin 

realizacji zadania do końca 2020r. 

21. Przygotowano 8 uzgodnień w zakresie lokalizacji urządzeń w pasie drogowym. 

22. Ustalono 2 lokalizacje zjazdu na drogę gminną. 

23. Trwa przygotowanie dokumentacji na termomodernizację Ośrodka Zdrowia  

w Krościenku n.D.  

24. Przygotowano postępowanie na zadanie pn. Modernizacja drogi boczna 

Nowotarska w Krośnicy. Wykonawcą zadania została firma SKLEP 

WIELOBRANŻOWY, Maria Brzegowska z siedzibą w Krościenku n.D., za kwotę 

58 958,44 złotych brutto. Planowany termin podpisania umowy: 29 września 

2020r. Termin realizacji zamówienia do 30 listopada 2020r.  
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25. Rozpoczęto prace związane z budową kładki pieszo – rowerowej w ramach 

projektu Velo Dunajec w Krościenku nad Dunajcem.  Inwestycja realizowana jest 

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Oddanie do użytku planowane 

jest na czerwiec 2021 r. 

 

 

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY 

ŚRODOWISKA IZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: 
 

1. podpisano kolejnych 7 umów na wymianę piecy. Łącznie od początku tego roku 

zostało podpisanych 43 umów, a od początku realizacji wymiany piecy podpisano 

133 umowy (w tym: 63 umowy na ekogroszek, 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), 

2. podpisano umowę za zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej ul. Słonecznej  

w Krościenku nad Dunajcem za kwotę 1.000,00 zł + podatek VAT za cały okres 

zajęcie pasa z Firmą Budowlaną „MRUGAŁA”. 

3. Trwają prace nad tworzeniem nowej uchwały aglomeracyjnej, stały kontakt  

z przedstawicielem Wód Polskich koordynującym prace nad tworzeniem uchwały. 

Zostały już wstępnie określone granice nowej aglomeracji, która zgodnie  

z wymaganiami powinna posiadać 98% skanalizowania. Wymaga to jeszcze 

konsultacji z Podhalańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym, tak aby nowe granice 

nie spowodowały utrudnień w ewentualnych planach inwestycyjnych. Planujemy 

przygotowanie uchwały w wersji finalnej do końca października br. 

4. W takcie przygotowania jest ramowy plan kontroli palenisk domowych związany  

z zapobieganiem spalania odpadów, a także uświadomienia mieszkańców  

o konieczności wymiany starych kotłów na spełniające wymogi uchwały 

antysmogowej. Kontrole będą przeprowadzane głównie w okresie grzewczym aby 

móc sprawdzać jakie medium jest stosowane do ogrzewania.  

5. W trakcie opracowania jest dokumentacja podziału działek zajętych pod drogę 

gminną publiczną - ul. Kąty w Krościenku nad Dunajcem. Dokumentacja niezbędna 

jest do złożenia wniosku do Wojewody w celu uregulowania jej stanu prawnego.  

 

 

 



5 
 

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

1. Przyjmowane są wnioski 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. Wnioski w Ośrodku będą przyjmowane do 5 października 2020 

roku. Obecnie ponad 96 rodzin złożyło wnioski o pomoc w formie paczek 

żywnościowych. 

2. Do 15 września rodzice uczniów/pełnoletni uczniowie mogli składać wnioski  

o stypendia szkolne o charakterze socjalnym, wypłacane przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Złożono 22 wnioski. Termin na złożenie wniosków przez 

słuchaczy kolegiów mija 15 października. Na podstawie złożonych wniosków 

Ośrodek wypłaca stypendia szkolne o charakterze socjalnym w dwóch terminach: 

w pierwszym i drugim półroczu roku szkolnego. 

3. Ośrodek realizuje Program „Rozwój Pomocy Społecznej” dofinansowany  

ze środków Wojewody Małopolskiego. Są kontynuowane konsultacje dla Rodzin 

oraz konsultacje psychologiczne, Punkt Porad Prawnych działający przy GOPS, 

uruchomiono Grupę Wsparcia składającą się z cyklu 6-ściu spotkań (12 godzin). 

Grupa Wsparcia zakończyła działania 14 września 2020 roku. 

4. Trwa przyjmowanie wniosków z Programu „Dobry Start”, tzw. 300+. Wnioski można 

składać do 30 listopada 2020 roku. Ogółem złożono 506 wniosków, w tym:  

w miesiącu VII: 193 wnioski, w miesiącu VIII: 284 wnioski, w miesiącu IX:  

29 wniosków. Do końca sierpnia wypłacono świadczenia na kwotę: 216 300,00 

złotych. 

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

Złożenie wniosku do końca listopada (zasiłki rodzinne) lub października (Fundusz 

Alimentacyjny) gwarantuje wypłatę zasiłków za wszystkie miesiące.  

6. Od dnia 7 września Ośrodek rozpoczął dożywianie dzieci spełniających 150% 

kryterium dochodowego (792 złote netto na osobę), w ramach Programu „Posiłek 

w szkole i w domu”. Na dzień 21 września Ośrodek dożywia łącznie 32 dzieci  

w całej Gminie. Po raz pierwszy wszystkie dzieci w gminie mają taki sam, gorący 

posiłek. 

7.  Asystent Rodziny kontynuował współpracę z 12-stoma rodzinami, polegającą  

na przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych tych Rodzin. 

8. Do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie wpłynęła 1-dna „Niebieska Karta” założona przez 

przedstawiciela Policji. W tym czasie odbyły się cztery spotkania „Grup roboczych” 
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powołanych do pracy z rodzinami, w których zostały wszczęte procedury 

„Niebieskiej Karty”. 

9. W dniu 22 września odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

10.  Część godzin usług opiekuńczych jest dofinansowana ze środków pozyskanych 

przez GOPS z Programu „Opieka 75+”. 

11. Został uruchomiony pierwszy raz w gminie Krościenko n.D Program „Opieka 

Wytchnieniowa”. Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, 

którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu 

bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także 

nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 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 4 rodziny. 

12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył wniosek o udzielenie pomocy 

finansowej 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.  

 

DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ 
 

Złożono dwa wnioski o dofinansowanie inwestycji: 

1. „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Krościenko nad 

Dunajcem”. Wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu 

Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Energia odnawialna, efektywność 

energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne. Wniosek opiewa na kwotę 

3.884.389,64 zł, w tym wkład własny gminy wynosi 1.115.332,14 zł. Głównym 

celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej 3 budynków 

szkolnych, tj. Szkoły Podstawowej w Grywałdzie, Szkoły Podstawowej nr 1  

w Krościenku nad Dunajcem oraz Szkoły Podstawowej w Krośnicy w latach 2021-

2024. W ramach projektu przewidziano m.in. wykonanie izolacji termicznej ścian 

zewnętrznych, stropu/stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
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wymianę oświetlenia na energooszczędne, modernizację instalacji c.o. oraz 

wykonanie instalacji fotowoltaicznej.  

2. „Odkrywamy Małopolskę”. W ramach programu wsparcia turystyki szkolnej 

Województwa Małopolskiego Gmina otrzyma pomoc finansową w formie dotacji, 

w wysokości 40.000,00 zł. Wkład własny Gminy będzie stanowił 30% całości 

kosztów projektu, tj. ok. 17.200,00 zł. Projekt przewiduje realizację wycieczek 

krajoznawczo-turystycznych przez szkoły na terenie Małopolski. 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
 

1. Kontynuacja 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 wynosi 2 000,00 zł, 

2. Realizacja wniosku z Biblioteki Narodowej w ramach NARODOWEGO 

PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA – Priorytet 1 - Zakup Nowości 

Wydawniczych do Bibliotek Publicznych, na kwotę 9 000,00 zł – wiąże się to  

z zakupem, katalogowaniem, opracowaniem i wpisaniem książek do inwentarza 

elektronicznego w systemie SOWA SQL MARC 21, 

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

czytelnicze dla dzieci od 2-5 lat, z Instytutu Książki, 

4. IMIENINY JANA KOCHANOWSKIEGO – literacka uczta z seniorami  

w Dziennym Ośrodku Opieki i Aktywizacji Osób Starszych, na pamiątkę poety  

z Czarnolasu, 

5. W dniu 5 września biblioteka włączyła się w NARODOWE CZYTANIE 

,,BALLADYNY’’, wspólnie z tutejszą Szkołą Podstawową nr 1 im. A. Mickiewicza  

i Dziennym Ośrodkiem Opieki i Aktywizacji Osób Starszych. 

6. Biblioteka realizuje zadania własne, zgodnie ze Statutem:  

− gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych,  

z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,  

− obsługa czytelnika: udostępnianie zbiorów i wypożyczanie do domu, itd. 

 

Zadania Centrum Kultury i Promocji 
 

 Centrum Kultury i Promocji, mimo panującej pandemii oraz wprowadzenia 

czerwonej strefy w Powiecie, w ostatnim czasie realizowało poniższe zadania: 

1. Ognisko Muzyczne przy OSP – zapisy i próby od początku września; 
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2. Próby Orkiestry Dętej przy OSP w Krościenku nad Dunajcem; 

3. Próby dziecięcego zespołu ludowego „Małe Pieniny”; 

4. Konkurs Turystyczne Skarby Małopolski (głosowanie do 20.09.) zgłoszono: 

Krościenko nad Dunajcem jako „Miejsce z klimatem” oraz Jarmark Krościeński 

w kategorii wydarzenie; 

5. Współorganizacja - XXIII Gwiaździsty Zlot Turystyczny Szlakami Św. Jana 

Pawła II – 16-18.09. – program w załączeniu; 

6. Cykl on-line „Teatralna propozycja na weekend” realizowana przez 

praktykantkę on-line; 

7. „Sztuka dla dzieci” – spektakle dla dzieci z SP w Białym Potoku – 22.09. - 

realizowane przez praktykantkę on-line; 

8. Cykl on-line „Skarby Ziemi Krościeńskiej” – cotygodniowe prezentowanie 

krótkich spacerów po atrakcyjnych miejscach w Gminie Krościenko, 

prezentowane w formie krótkich 10-minutowych filmów, realizowane 

amatorsko; 

9. Rozpoczęcie prac - przygotowanie merytoryczne, wykonanie tablic kolejnej 

historycznej trasy spacerowej z Rynku w stronę Krasu; 

10. Złożenie projektu do LGD „Zachowanie tożsamości regionalnej” – 

organizowanie warsztatów artystycznych z SAP, zrealizowanie broszury 

informacyjnej oraz filmu promocyjnego o kulturze regionu. 

 

W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI WÓJT GMINY WPROWADZIŁ 

NASTĘPUJĄCE ZARZĄDZENIA: 
 

1. W sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2020. 

2. W sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia uczniów do Szkoły 

Podstawowej im. Jana Brzechwy w Krośnicy. 

3. W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy 

finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom 

niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. 

4. W sprawie powołania Komisji Przetargowej. 

5. W sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów 

do projektu uchwały budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na 2021 rok. 

6. W sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2020. 

7. W sprawie zmiany zarządzenia Nr 22/2010 Wójta Gminy Krościenko nad 

Dunajcem z dnia 30.03.2010 r. w sprawie powołania Zespołu 
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Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie 

Krościenko nad Dunajcem.  

 

Nowa strona internetowa gminy:  kroscienko.pl 

Uruchomiona została nowa oficjalna strona Gminy Krościenko nad Dunajcem 

dostępna pod adresem kroscienko.pl. Strona spełnia wymogi ustawy o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz 

międzynarodowe wymogi dostępności WCAG 2.0. Oznacza to, że obsługa strony  

w pełni dostosowana jest dla osób niewidzących i niedowidzących, a treści 

publikowane na stronie są w pełni dostępne dla wszystkich internautów.  

Serwis ten jest obecnie cały czas uzupełniany o treści, ale już teraz można znaleźć 

wszystkie niezbędne informacje dotyczące samorządu i wiele informacji dotyczących 

turystyki w naszej gminie.  

 

Informacja o zebraniach sołeckich: 

W części sołectw odbyły się już zebrania sołeckie m.innymi: 

− w Sołectwie Tylka–Biały Potok w dniu 18 września 2020 roku w Remizie OSP  

ul. Biały Potok. 

− w Sołectwie Dziadowe Kąty w dniu 19 września 2020 roku w Szkole Podstawowej  

ul. Biały Potok.  

− w Sołectwie Krościenko – Centrum w dniu 17 września 2020 roku w Urzędzie 

Gminy w Krościenku nad Dunajcem. 

− w Sołectwie Krośnica w dniu 20 września 2020 roku w Remizie OSP. 

− w Sołectwie Krościenko - Zawodzie w dniu 21 września 2020 roku w Liceum 

Ogólnokształcącym w Krościenku nad Dunajcem ul. Zdrojowa. 

 

W pozostałych sołectwach ustalono już terminy zebrań:  

− W Sołectwie Hałuszowa w dniu 24 września 2020 roku w Remizie OSP  

w Hałuszowej. 

− W Sołectwie Grywałd w dniu 26 września 2020 roku w Remizie OSP  

w Grywałdzie. 

− W Sołectwie Kąty-Niwki w dniu 28 września 2020 roku w Remizie OSP  

w Kątach. 

 

 


