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INFORMACJA Z  DZIAŁALNOŚCI  WÓJTA  GMINY   

KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

od 6 lutego do 20 maja 2020 r.  

 

W ZAKRESIE INWESTYCJI: 
 

1) Trwają prace przy  przebudowie płyty Rynku wraz z rewitalizacją budynku Urzędu 
Gminy. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Rewitalizacja XIX wiecznego 
ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji Rynku w Krościenku n.D 
i finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

2) Na końcowym etapie jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
w miejscowości Hałuszowa i Grywałd. Wykonawca realizuje zadanie  w ramach 
projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Krościenko n.D – 
etap I”,  objęte PROW  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020. 

3) Trwa przebudowa drogi powiatowej – ul. Kozłeczyzna  w Krościenku n.D. 
4) W trakcie jest przebudowa ronda w Krościenku n.D. Dotychczasowe rondo 

przebudowane będzie na „turbinowe”. Równocześnie poszerzony zostanie skręt 
z mostu na Dunajcu na drogę wojewódzką w kierunku Nowego Sącza. 

5) Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano skuteczne przyjęcie 
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę dla zadania 
„Zagospodarowanie terenu na strefę rekreacyjną wraz z małą architekturą w okolicy 
ul. Zdrojowa w Krościenku n.D.  

6) Zrealizowane zostały prace remontowo-porządkowe przy placu zabaw nad mostem od 
strony ul. Kozłeczyzna, w sołectwie Krościenko-Zawodzie. Zadanie realizowane ze 
środków funduszu sołeckiego  obejmowało między innymi wykonanie dojścia do placu 
zabaw, wykonanie placyków pod ławki, wymianę ławek parkowych i koszy, 
przeniesienie furtki. 

7) W Krościenku – Centrum wykonano modernizację amfiteatru „Pod Wierzbą”. 
Zakresem objęta była wymiana zniszczonych elementów podłogi i siedzisk na widowni, 
impregnacja środkami do drewna wymienionych elementów i konstrukcji amfiteatru. 
Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego; 

8) Dokonano remontu przystanku autobusowego w Łąkcicy, wyłożono kostkę brukową 
na przystanku i wykonano tablicę informacyjną. Zadanie finansowane ze środków 
funduszu sołeckiego. 

9) Złożony wniosek na wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych  w ciągu drogi 
wojewódzkiej 969 w Krośnicy – odc.070 km 11+850  został rozpatrzony przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego pozytywnie. Aktualnie przygotowywana jest umowa na 
realizację zadania.  

10) 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. Aktualnie zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. 

11) W Urzędzie Marszałkowskim złożono wniosek na dofinansowanie drogi  rolnej na 
Kurzejówkę w Hałuszowej. Wniosek został zaakceptowany przez Marszałka na kwotę 
30.000,00zł; 
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12) Złożono zamówienie na dostawę wraz z montażem parkomatu dla Krościenka-
Centrum. 

13) Zlecono wykonanie remontu przepustu wraz z murkami czołowymi w ciągu drogi 
w Hałuszowej; 

14) W sołectwie Grywałd przeprowadzono roboty remontowe w  części ul.Łąkowa.  
15) Trwa procedura związana z wykonaniem robót remontowych obejmujących 

asfaltowanie ul.Biały Potok w sołectwie Tylka-Biały Potok oraz  ul.Jana Pawła II 
w sołectwie Dziadowe Kąty. Zadania przewidziane są do realizacji ze środków 
funduszu sołeckiego. 

16) Zlecono przeprowadzenie czynności geodezyjnych dla drogi gminnej Nowotarska 
Boczna w Krośnicy. Na przedmiotowej drodze Rada Sołecka zamierza wykonać roboty 
remontowe ze środków funduszu sołeckiego. 

17) Wyłoniono wykonawcę na opracowanie projektu budowlanego Przebudowy pobocza 
w ciągu drogi wojewódzkiej 969 w miejscowości Krośnica (koło Osiedla Romów).  
 

W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 

1) Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. 
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krościenko nad Dunajcem. Planowany 
termin składania i otwarcia ofert 2 czerwca 2020r. Termin realizacji zamówienia do 
dnia 29 października 2021r. 

2) Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na usługi pn. Udzielenie Gminie 
Krościenko nad Dunajcem kredytu długoterminowego do kwoty 6 500 000,00 zł. 
Planowany termin składania i otwarcia ofert 16 czerwca 2020r. Termin realizacji 
zamówienia do 10 grudnia 2020r. 

3) Przygotowano postępowanie na zadanie pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego nad zadaniem „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości 
Krościenko nad Dunajcem”. Planowany termin składania i otwarcia ofert 2 czerwca 
2020r. Termin realizacji zamówienia do 29 października 2021r. 

4) Przygotowano postępowanie na zadanie pn.: Remont drogi boczna ul. Do Wsi  
w Hałuszowej. Planowany termin składania i otwarcia ofert 3 czerwca 2020r. Termin 
realizacji zamówienia do 31 lipca 2020r. 
 Przygotowano postępowanie na zadanie pn.: Pozimowy remont dróg na terenie 
Gminy Krościenko n.D. Planowany termin składania i otwarcia ofert 2 czerwca 2020r. 
Termin realizacji zamówienia do 31 lipca 2020r. 

 

W ZAKRESIE POZYSKIEWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH: 

1) Złożony  wniosek   do programu Promesa Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa  

Kulturowego na 2020r uzyskał dofinansowanie w wysokości ok.420 tys.zł .Wniosek 

dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego  do części kulturalnej  realizowanego  

projektu tj: „Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem 

historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem”. Dla przypomnienia do 

programu  o dofinansowanie można było ubiegać się tylko na wkład własny do 

zadania w części kulturalnej ..Wobec  tak postawionych wymogów programu 

wniosek do MKiDN obejmuje rozbudowę budynku dawnego kina „Sokolica” o jedną 

kondygnację i przebudowę pomieszczeń na parterze w celu uzyskania przestrzeni 

dla działalności Centrum Kultury i Promocji oraz wyposażenie centrum wraz 
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z przystosowaniem sali widowiskowej do funkcji artystycznych (nagłośnienie, 

oświetlenie sceniczne), a także wyposażenia nowej siedziby GCKIP. 

2) Złożony wniosek do LGD „Gorce-Pieniny Zagospodarowanie terenu na strefę 

rekreacyjną wraz z małą architektura w okolicy ul.Zdrojowej – etap I  w Krościenku 

n.D” uzyskał pozytywna ocenę i został wybrany do dofinansowania .Wartość 

projektu 50 tys. zl –wartość dofinansowania ok. 32 tys.zł. 

3) Złożone 2 wnioski do Programu na Rzecz Integracji Społeczności Romskiej 

w Polsce na lata 2014 – 2020 uzyskały dofinansowanie w wysokości” 

a) projekt pn: Romowie w regionie pienińskim-kontynuacja projektu – dotacja 

w wysokości 35 tys zł. Projekt zakłada  przeprowadzenie  warsztatów nauki gry 

na instrumentach muzycznych, nauki tańca, gwary oraz zorganizowanie 

wycieczki edukacyjnej krajoznawczej dla uczestników warsztatów Z uwagi na 

stan pandemii warsztaty na razie nie mogą się odbywać , dlatego tez 

wystąpiono do Urzędu Wojewódzkiego o zmianę zakresu rzeczowo-

finansowego zadania  ( panujemy zakupić więcej instrumentów muzycznych ) 

b) projekt pn :Zatrudnienie   ścieżką rozwoju  zawodowego Roma-kontynuacja 

projektu – dotacja w wysokości 66 tys.zł. Projekt jest w trakcie realizacji. 

PANDEMIA 

W związku z trwającym stanem pandemii od początku marca 2020r. gmina podejmuje 
działania mające na celu minimalizację ryzyka zakażenia. Aby zapewnić profilaktykę i 
bezpieczeństwo mieszkańców gmina i  gminne jednostki podjęły odpowiednie  
działania. Na ten cel została  uruchomiona tzw. rezerwa kryzysowa, z której 
finansujemy na bieżąco zakup odzieży ochronnej, masek kombinezonów ochronnych 
i środków dezynfekcyjnych. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gmina 
zakupiła specjalny opryskiwacz rozpylający płyn dezynfekujący. Druhowie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Krościenku  odkażają na bieżąco miejsca publiczne m.innymi  place 
zabaw ławki, chodniki, poręcze schodów. Do tego celu używają środków do 
powierzchniowego odkażania, wyprodukowanych na bazie alkoholi.  

Dostarczyliśmy również niezbędne środki ochrony osobistej do ośrodka zdrowia, 
jednostek OSP, Przytuliska św.Alberta w Grywałdzie, Zgromadzenie Sióstr 
Służebniczek w Krościenku a także do osiedla Romów. 

Już na samym początku kryzysu odbyliśmy posiedzenie Gminnego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego poszerzone o kierowników jednostek organizacyjnych 

gminy, na którym ustaliliśmy sposób działania . 

W tym samym czasie rozpoczęliśmy również bardzo intensywne działania 

informacyjne o profilaktyce przeciwdziałania Covid 19 wśród naszych mieszkańców.   

(strona internetowa, plakaty, objazd po gminie samochodem OSP - dziękuje 

strażakom)  

Ograniczyliśmy obsługę w urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych, ale Gmina  

nieprzerwanie pracuje i załatwia wszystkie  sprawy mieszkańców  

Uruchomiliśmy również infolinię – gminną pomoc psychologa i specjalisty ds. 

uzależnień. 
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Zarządzeniem Wójta Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Krościenko nad 
Dunajcem z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie: szczególnych rozwiązań odnośnie 
ustalania stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Krościenko nad Dunajcem, związanych z zapobieganiem sytuacjom 
kryzysowym powstałym w wyniku COVID-19, z dniem 1 kwietnia 2020r do czasu 
trwania ograniczeń związanych     z wprowadzeniem stanu epidemii na terytorium RP 
wprowadziłem możliwość odstąpienia od dochodzenia należnych opłat za czynsz 
lub zmianę wysokości należnych opłat dla przedsiębiorców, z którymi gmina ma 
zawarte umowy dzierżawy/ najmu nieruchomości  przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności gospodarczej. Warunkiem otrzymania pomocy jest złożenie wniosku przez 
podmiot, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Zarządzenie zostało 
udostępnione  na stronie  internetowej Gminy. 

Jesteśmy w stałym kontakcie z Komendantem Posterunku Policji w Krościenku. 

Przeprowadzono spotkania robocze z wykorzystaniem wideokonferencji: 

- z sołtysami wszystkich sołectw-tematem spotkania było omówienie spraw 

związanych ze stanem epidemicznym, w tym informacja na temat osób objętych 

kwarantanną i osób starszych potrzebujących pomocy. Omówiono sprawy bieżące 

oraz prace realizowane na terenie sołectw i przewidziane do realizacji w 2020r. 

- z dyrektorami szkół podstawowych-tematem konferencji było omówienie obecnych 

zagrożeń wynikających z wybuchem epidemii koronawirusa, stan zaopatrzenia w 

środki dezynfekujące oraz środki ochrony osobistej, dostosowanie szkół do 

prowadzenia nauki zdalnej, zapotrzebowanie uczniów w niezbędny sprzęt do nauki  

oraz sprawy bieżące. 

Osoby samotne, starsze i niepełnosprawne z terenu gminy mogą kontaktować 

się lub być zgłaszane do tut. GOPS-u lub Urzędu Gminy. GOPS tworzy listę osób, 

które  w przypadku pogorszenia się sytuacji będą w pierwszej kolejności potrzebowały 

pomocy.    Od dnia 18 marca każdego dnia tygodnia, łącznie z sobotą i niedzielą pod  

telefonem dyżuruje pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej, który udziela niezbędnej 

informacji osobom potrzebującym pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym    i 

niepełnosprawnym.  

 Ośrodek Pomocy Społecznej każdego dnia pozyskuje informacje z Sanepidu 

odnośnie aktualnej liczby osób objętych kwarantanną. W tym tygodniu na 

kwarantannie przebywa 11 osób (liczba ta jest zmienna codziennie). Każdego dnia są 

przygotowywane również sprawozdania do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Krakowie, dotyczące sytuacji epidemicznej w obszarze pomocy społecznej na terenie 

gminy. 

Jako samorząd trwamy na swoich posterunkach, jesteśmy do dyspozycji 

mieszkańców, którzy mogą na nas liczyć. 
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W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA 

I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: 

1) podpisano kolejnych 17 umów na wymianę piecy (10 – ekogroszek, 3 – pellet,  
4 – pompy ciepła). Łącznie od początku tego roku zostały podpisane  
24 umowy, a od początku realizacji wymiany piecy podpisano 114 umów. 

2) ogłoszono nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu 
Gminy w 2020 roku. Kwota przeznaczona w budżecie Gminy na pomoc finansową 
dla spółek wodnych wynosi: 60.000,00 zł (wnioski można składać  
do 29 maja br.), 

3) podpisano dwie umowy na refundację za utylizację eternitu. Łączna kwota 
refundacji wyniosła 1.309,50 zł (50% kosztów utylizacji eternitu), 

4) uregulowano stan prawny drogi do Krasu (działka ewid. nr 10393/9 od zerwanego 
mostu do Krasu). Działka ta dotychczas stanowiła własność Skarbu Państwa  
w trwałym zarządzie Pienińskiego Parku Narodowego, 

5) złożono wniosek do Sądu Rejonowego, Wydział V Ksiąg Wieczystych celem 
ujawnienia Gminy Krościenko nad Dunajcem jako właściciela działek zajętych pod 
drogę gminną – ul. Jarek. Działki uregulowano w trybie art. 73 ustawy Przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, 

6) złożono wniosek do Wojewody Małopolskiego o stwierdzenie z mocy prawa 
własności działek leżących w bezpośrednim sąsiedztwie pot. Wygon na prawym 
(teren nad piekarnią) i lewym brzegu (teren przy placu gminnym). Łączny obszar 
do przejęcia wynosi 0,23ha.  

7) podpisano umowę z firmą TESGAS S.A. na dzierżawę gruntu w celu wykonania 
prac związanych z budową gazociągu relacji Zbludza - Szczawnica na czas 
wykonania robót za kwotę 1350 zł + podatek Vat, 

8) przedłużono dwie umowy z firmą TAURON Dystrybucja S.A. na umieszczenie 
urządzeń w drogach wewnętrznych za łączną kwotę 74,20 zł rocznie + podatek 
Vat,  

9) zlecono wyznaczenie granic dz.ewid. nr 653/7 położonej w Krośnicy (w pobliżu 
szkoły podstawowej), 

10) zlecono ustalenie przebiegu granic drogi gminnej ul. Stodółki w Krościenku nad 
Dunajcem,  

11) Wydano decyzję lokalizacyjną dla zadania: „zagospodarowanie terenów gminnych 
na miejsca handlowe wraz z niezbędną infrastrukturą obsługującą teren 
opracowania oraz przebudowa przylegających dróg publicznych – ulicy Targowej, 
fragmentu Alei Wędkarzy i ulicy Sienkiewicza wraz z niezbędną infrastrukturą”  

 

W ZAKRESIE SPORTU: 

Przyznano dotacje na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na 

terenie gminy Krościenko n.D. w roku 2020 następującym podmiotom: 

L.p. Nazwa Klubu 
Sportowego 

Nazwa zadania Kwota dotacji 
przyznanej na 

zadanie 

1. Spółdzielczy Klub 
Sportowy „Sokolica” 

Dynamiczny proces w rozwoju 
dzieci i młodzieży poprzez 
zajęcia w sekcji kajakarstwa 
górskiego i piłki nożnej w 

 

20 000,00 złotych 
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Gminie Krościenko nad 
Dunajcem. 

2. Ludowy Klub 
Sportowy „Krośnica” 

 

Poprawa warunków 
uprawiania sportu przez 
zawodników w klubach 
sportowych. Poprawa kondycji 
fizycznej mieszkańców Gminy 
Krościenko n.D. 
Upowszechnianie rekreacji i 
aktywnego stylu życia. 

 

5 000,00 złotych 

 

 

W ZAKRESIE OŚWIATY: 

Zdalna szkoła 
1 kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“. W ramach projektu 
jednostki samorządu terytorialnego mogą 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 
pochodzi z budżetu Unii Europejskiej.  Program nie przewiduje wkładu własnego ze 
strony samorządu. Na zakup sprzętu można było uzyskać 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 już do szkół na ternie Gminy Krościenko nad Dunajcem. 
Dyrektorzy placówek przekazują sprzęt najbardziej  potrzebującym uczniom oraz 
nauczycielom. Użyczenie odbywa się na wniosek rodzica lub nauczyciela po 
podpisaniu umowy użyczenia. 
 
Zdalna szkoła + 
Drugi konkurs Ministerstwa Cyfryzacji, w którym JST mogą uzyskać 100% 
dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację 
zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo został uruchomiony w dniu 15.05.2020 
r. Kolejne 180 mln zł zostanie przekazanych samorządom na zakup sprzętu dla 
uczniów z rodzin wielodzietnych. Łącznie z programem #zdalnaszkoła Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa przeznaczyło 366 mln PLN na walkę z wykluczeniem 
cyfrowym uczniów. 
Gmina Krościenko nad Dunajcem złożyła wniosek o przyznanie grantu, który został 
pozytywnie rozpatrzony.  Na zakup sprzętu komputerowego (laptopy i tablety) Gmina 
otrzyma 95.000,00 zł. Sprzęt zostanie zakupiony w czerwcu i przekazany, tak jak 
poprzednio, w bezpłatne użytkowanie potrzebującym rodzinom. 
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„Posiłek w szkole i w domu” 

 

Gmina Krościenko nad Dunajcem w kwietniu br. złożyła w ramach rządowego 

Programu „Posiłek w szkole i w domu” wniosek o dofinansowanie remontu i 

wyposażenia rozdzielni posiłków oraz jadalni w Szkole Podstawowej nr 2 w 

Krościenku. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 80.000,00 zł, natomiast 

wkład własny Gminy stanowi 25% całości zadania tj. 27.186,00 zł. Zaplanowane we 

wniosku działania obejmują usługę remontową oraz zakup mebli, stołów, wyparzarki, 

naczyń, zastawy stołowej, stolików i krzesełek do jadalni. 

W 2019 r. w ramach projektu została wyremontowana i wyposażona kuchnia i jadalnia 

w Szkole Podstawowej nr 1 w Krościenku nad Dunajcem, za łączną kwotę 125.589,00 

zł. 

 

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2020. 

 

W maju br. został złożony wniosek do Ministerstwa Edukacji o zwiększenie części 

oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2020 z tytułu dofinansowania w 

pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 

przyrodniczych w szkołach podstawowych. Wniosek opiewa na kwotę 72.417,00 zł i 

obejmuje zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy 

programowej przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka), m.in. 

dygestorium, szafy na odczynniki chemiczne, stołu laboratoryjnego, modeli roślin, 

komórek, drukarki 3D, wizualizera, map, itp. Zakupione pomoce dydaktyczne w tym 

roku trafią do Szkoły Podstawowej nr 1 w Krościenku nad Dunajcem. Podobny sprzęt 

w roku poprzednim został zakupiony do Szkoły Podstawowej w Grywałdzie, a w roku 

2018 do Szkoły Podstawowej w Krośnicy. 

 

W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ: 

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem uzyskał 
pozytywną akceptację wniosku na dofinansowanie zadań z obszaru pomocy 
społecznej, służących rozszerzeniu wsparcia realizowanego przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Projekt przewiduje uruchomienie między innymi: “Programu 
“Szkoła dla rodziców i wychowawców”, grupy wsparcia, nieodpłatnych konsultacji 
prawnych, Punktu konsultacyjnego dla Rodzin. Ośrodek czeka na zawarcie umowy 
z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie. 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem złożył wniosek 
w Programie „Opieka 75+” edycja: 2020. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony 
i została podpisana umowa.  Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie 
zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na organizowaniu 
i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w związku z realizacją 
Programu „Opieka 75+” 2020. 

3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem złożył wniosek 
w Programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 “pobyt dzienny”. Program 
zapewnia dofinansowanie do 80% kosztu usług opieki wytchnieniowej w formie 
pobytu dziennego. Wniosek czeka na rozpatrzenie. 

4) Już po raz trzeci w 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku 
nad Dunajcem wydaje żywność w postaci paczek żywnościowych. Ogółem w 2020 
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roku Ośrodek przekazał prawie 29 ton żywności mieszkańcom Gminy Krościenko 
nad Dunajcem. 

5) Zgodnie z zaleceniami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 
w związku ze stanem epidemii, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku 
n.D pełni dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach 15,30 – 19,00 oraz 
w soboty – niedziele do godziny 19,00. Dyżur pracownika Ośrodka jest 
dedykowany dla osób znajdujących się w kwarantannie lub 
potrzebujących  pomocy w związku z ogłoszonym stanem epidemii. 

 

W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ: 

Zakupiono używaną polewaczkę – myjkę ciśnieniową BUCHER CC2020 za kwotę 

brutto 24 900 złotych. 

W ZAKRESIE ORGANIZACJI SPOTKAŃ: 

Wójt Gminy uczestniczył w licznych spotkaniach i wyjazdach służbowych spośród 
których wymienić należy: 
1) Udział we wszystkich Zebraniach Walnych jednostek OSP Gminy, 
2) 12 lutego – spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie przebudowy 

ronda w Krościenku nad Dunajcem, 
3) 20 lutego – spotkanie z Radnymi Gminy Krościenko nad Dunajcem w sprawie 

wydania opinii na temat proponowanych rozwiązań komunikacyjnych w Pieninach, 
4) 20 lutego – spotkanie z Mieszkańcami Rynku w sprawie gazociągu, 
5)  5 marca – spotkanie z kierownikami jednostek Organizacyjnych gminy i 

dyrektorami szkół w sprawie epidemii koronawirusa, 
6) 5 marca – spotkanie z Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w sprawie ronda 

w Krościenku nad Dunajcem, 
7) 7 marca – spotkanie z Burmistrzem Bobowej w sprawie uzyskania praw miejskich, 
8) 22 kwietnia – wideokonferencja z Wojewodą Małopolskim – tematy: fundusze dróg 

samorządowych, dróg do pól, szkody powodziowe, 
9) 8 maja – spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie przystosowania obiektów do 

powrotu przedszkolaków, 
10) 11 maja – wideokonferencja z Zarządem Dróg Wojewódzkich – ciąg dalszy tematu 

poprawa komunikacji w rejonie Pienin, 
11) 18 maja – spotkanie z dyrektorami szkół na temat przygotowania szkół do powrotu 

uczniów klas I-III, 
12) 22 maja - spotkanie z przedstawicielami Pienińskiego Parku Narodowego na temat 

remontu szlaku Majerz – Koźlarz. 
 

W OKRESIE MIEDZY SESJAMI WÓJT GMINY WPROWADZIŁ 

NASTĘPUJĄCE ZARZĄDZENIA: 

1) w sprawie powołania Komendanta Formacji Obrony Cywilnej – Drużyny 

Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem, 

2) w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Gminy Krościenko nad Dunajcem w roku 2020 (dotacja 26 000 złotych 

na dofinansowanie zadania pn. Transport uczniów niepełnosprawnych z terenu 

Gminy Krościenko n.D. i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek, 

udzielona Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Szczawnicy), 
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3) w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Gminy Krościenko nad Dunajcem w roku 2020 (dotacja 6 000 złotych 

na dofinansowanie zadania pn. Zapewnienie całodobowej opieki osobom z terenu 

Gminy Krościenko n.D. w formie udzielenia czasowej pomocy w zakresie 

schronienia i wyżywienia oraz zabezpieczenie interwencyjnych miejsc 

noclegowych udzielona Zgromadzeniu Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim – 

Dom Zakonny z siedziba w Grywałdzie, 

4) w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu z zakresu 

sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko n.D w roku 2020, 

5) w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Krościenku n.D. do 

sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach uzupełniających 

do Rady Gminy Krościenko n.D. zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020r., 

6) w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Krościenku n.D. do 

sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r., 

7) w sprawie zmian w budżecie gminy ( 2 marca), 

8) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/17 Wójta Gminy Krościenko n.D. z dnia 

7.03.2017r. w sprawie powołania Zespołu wdrażającego Gminną Strategię 

Rozwiązywania Problemów Społecznych, 

9) w sprawie wyboru wniosków i udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu 

sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem 

w roku 2020, 

10) w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Krościenko n.D. rocznego sprawozdania za 

rok 2019 z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienia 

potrzeb związanych z realizacją zadań, 

11) w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krościenko 

n.D. za rok 2019, 

12) w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Krościenko n.D., 

13) w sprawie odwołania ze stanowiska pełniącej obowiązki Dyrektora Centrum Kultury 

i Promocji w Krościenku n.D., 

14) w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Krościenku n.D., 

15) w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D. (31 marca), 

16) w sprawie szczegółowych rozwiązań odnośnie ustalania stawek czynszu za najem 

i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Krościenko n.D., 

związanych z zapobieganiem sytuacjom kryzysowym powstałym w wyniku COVID-

19, 

17) w sprawie zmian w budżecie gminy (15 kwietnia), 

18) w sprawie upoważnienia dyrektorów gminnych jednostek systemu oświaty do 

użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

kształcenia, 

19) w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 

postepowania o zamówienie publiczne na realizację zadania pn.”Przebudowa dróg 

gminnych w miejscowości Krościenko nad Dunajcem”, 

20) w sprawie zobowiązania dyrektorów jednostek oświatowych do realizacji zadań tej 

jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego 

sposobu realizacji tych zadań, 
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21) w sprawie ustalenia sposobu naliczania wynagradzania pracowników, 

22)  w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 

postepowania o zamówienie publiczne na realizację zadania pn. „Udzielenie 

Gminie Krościenko n.D. kredytu długoterminowego do kwoty 6 500 000,00 złotych”, 

23) W sprawie zmian w budżecie gminy (30 kwietnia) 

24) W sprawie przedłożenia pod obrady rady gminy projektów uchwał,  

  

 


