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INFORMACJA Z  DZIAŁALNOŚCI  WÓJTA  GMINY   

KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

od 22 marca 25 kwietnia 2018 r.  

 

W ZAKRESIE INWESTYCJI: 
 

1. W Urzędzie Wojewódzkim złożony został wniosek o przyznanie dotacji celowej na 
przebudowę drogi w Hałuszowej, w ramach Rządowego Programu na Rzecz 
Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 
Infrastruktury Drogowej. 

1. Złożono wniosek o dofinansowanie drogi rolniczej Krośnicka w Grywałdzie do 
Marszałka Województwa Małopolskiego 

2. W trakcie realizacji są prace związane z remontem  dróg gminnych – ul.Graniczna 
w Grywałdzie i ul.Lubań  oraz  ul.Słoneczna w Krościenku n.D. 

3. Rozpoczęte zostały ze środków funduszu sołeckiego prace związane z remontem  
drogi w Tylce - Biały Potok.  

4. Wykonana została pergola i ławki z funduszu sołeckiego, które w najbliższym 
czasie zostaną zamontowane  na terenie Sołectwa Tylka - Biały Potok w miejscu 
uzgodnionym z sołtysem. 

5. Ze środków funduszu sołeckiego dla sołectwa Krościenko-Centrum zakupiono 
donice, ławki i kosze na śmieci. W najbliższym czasie będą rozmieszczone na 
terenie ulicy Kingi, Pienińska  i Szafera. 

6. Uporządkowano plac przy bibliotece w Krościenku n.D oraz zmodernizowano 
fontannę u zbiegu ul. Jagiellońskiej i ul. Mickiewicza w Krościenku n.D. Zadania 
wykonano z funduszu sołeckiego. 

7. Trwają prace budowlane związane z realizacją infrastruktury turystyczno-
rekreacyjnej na terenie gminy – tzw. ”Grzybki dla turysty”.  

8. Dobudowano odcinek oświetlenia w Hałuszowej oraz w Grywałdzie (obok pętli 
autobusowej przy ul.Lubań), a w Tylce-Biały Potok doświetlono przejście dla 
pieszych w okolicy mostu przy drodze wojewódzkiej. 

 
W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 

 

1. Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: 
„Grzybek dla turysty – budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w 
miejscach widokowych na terenie Gminy Krościenko n.D.” Wykonawcą robót została 
firma: SKLEP WIELOBRANŻOWY, Maria Brzegowska z siedzibą w Krościenku n.D. 
za kwotę 166 595,55 złotych brutto. Umowę podpisano 10.04.2018r. Termin realizacji 
zamówienia do 31.07.2018r. 
 
2. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.: Kampania edukacyjno-
informacyjna dla mieszkańców Gminy, w ramach projektu „Obniżenie poziomu niskiej 
emisji na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem poprzez wymianę źródeł ciepła w 
indywidualnych gospodarstwach domowych (poddziałanie 4.4.2.)”. Wykonawcą 
zadania została Firma ATsys.pl Sp. z o.o., Sp. Komandytowa z siedzibą w  
Katowicach, za kwotę 31 199,00 złotych  brutto. Zadanie zlecono 10.04.2018r. Termin 
realizacji zamówienia do 15.05.2020r. 
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3. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.: Kampania edukacyjno-
informacyjna dla mieszkańców Gminy, w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza 
na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem poprzez wymianę źródeł ciepła w 
indywidualnych gospodarstwach domowych (poddziałanie 4.4.3.)”. Wykonawcą 
zadania została Firma ATsys.pl Sp. z o.o., Sp. Komandytowa z siedzibą w  
Katowicach, za kwotę 30 750,00 złotych  brutto. Planowany termin podpisania umowy 
30.04.2018r. Termin realizacji zamówienia do 15.07.2020r. 
 
4. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.: Remont ul. Słonecznej w 
Krościenku n.D. Wykonawcą zadania została firma SKLEP WIELOBRANŻOWY, Maria 
Brzegowska  
z siedzibą w Krościenku n.D., za kwotę 38 927,19 złotych brutto. Zadanie zlecono 
10.04.2018r. Termin realizacji zamówienia do 30.05.2018r. 
 
5. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.: Zakup wraz z montażem bramy 
garażowej w budynku remizy OSP Tylka. Wykonawcą zadania została firma 
Usługowo-Handlowo-Transportowa, Józef Król z siedzibą w Świniarsku za kwotę 10 
000,00 złotych brutto. Zadanie zlecono 16.04.2018r. Termin realizacji zamówienia do 
29.06.2018. 
 
6. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.: Przystosowanie sali do ćwiczeń 
bojowych oraz szkoleń strażaków w budynku remizy OSP Kąty. Wykonawcą zadania 
została firma Usługi Remontowo – Budowlane, Mariusz Chlipała z siedzibą w Krośnicy 
za kwotę 8 600,00 złotych brutto. Zadanie zlecono 26.04.2018r. Termin realizacji 
zamówienia do 29.06.2018. 
 

W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH: 

 
Pozytywnie został  rozpatrzony  wniosek na Rewitalizację XIX wiecznego ratusza wraz 
z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem. Planowany 
termin realizacji 2018-2020. Obecnie trwają prace przy opracowaniu dokumentacji 
przetargowej 
 
Nadal trwa ocena wniosków: 
 
1. Budowa międzypokoleniowej strefy aktywności i relaksu w sołectwie Dziadowe Kąty. 
Projekt  złożony do Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o 
charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Termin 
rozpatrzenia to maj 2018. 
 
2. Uporządkowanie gospodarki  ściekowej na terenie gminy Krościenko nad 
Dunajcem. Termin rozpatrzenia to maj 2018. 
 
3. Rozwój infrastruktury wykorzystującej OZE do wytwarzania energii cieplnej i 
elektrycznej w gminach partnerskich - Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem i 
Szczawnica- Termin rozpatrzenia to czerwiec 2018. 
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W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA 

I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: 
 

W trakcie realizacji jest program dot. wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń 
grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na nowe źródła ciepła. Podpisywane są 
kolejne umowy na wymianę pieców. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie 

w Urzędzie Gminy Deklaracji udziału w projekcie w terminie do 30 kwietnia br.  

 
W dniu 12.04.2018r. Gmina nabyła działki ewid. nr 8667/1 i 8668/3 położone w 
Krościenku nad Dunajcem z przeznaczeniem pod planowaną budowę drogi na 
Toporzysko, działki ewid. nr 416/33 i 416/31  oraz ½ cz. działki ewid. nr 416/7 położone 
w Krościenku nad Dunajcem z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do Gimnazjum. 
W dniu 12.04.2018r. Gmina otrzymała w drodze darowizny dz. 3238 położoną w 
Krościenku nad Dunajcem z przeznaczeniem pod drogę (koniec ul. Zdrojowej). 
 
Ogłoszono i przeprowadzono konkurs ofert na realizację zadania publicznego z 
zakresu pomocy społecznej 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”. 
Dotację na realizację zadania otrzyma Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Albertynek 
Posługujących Ubogim w wys.5 tys. zł. 
Pozyskano kolejne zgody od właścicieli gruntów na realizację ścieżki rowerowej pn. 
VeloDunajc. 
 

W ZAKRESIE SPORTU 

Ogłoszono i zorganizowano  nabór wniosków o dofinansowanie projektu z zakresu 

sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko n.D w roku 2018. 

Dotację na realizację zadania otrzymali: 

L.p. Nazwa Klubu Sportowego Nazwa zadania Kwota dotacji 
przyznanej na zadanie 

1. Spółdzielczy Klub 
Sportowy „Sokolica” 

Podejmowanie aktywności 
fizycznej wśród dzieci i młodzieży 
poprzez treningi w sekcji 
kajakarstwa górskiego i piłki nożnej 
w Gminie Krościenko nad 
Dunajcem. 

 

20 000,00 złotych 

2. Ludowy Klub Sportowy 
„Pieniny” 

 

Promocja aktywnego stylu życia 
wśród dzieci i młodzieży w 
Grywałdzie; Poprawa warunków 
uprawiania sportu przez 
zawodników w klubach sportowych 
z Gminy Krościenko nad 
Dunajcem. 

 

5 000,00 złotych 

3. Ludowy Klub Sportowy 
„Krośnica” 

 

Sprzyjanie rozwojowi sportu na 
terenie Gminy Krościenko nad 
Dunajcem w 2018 roku. 

 

5 000,00 złotych 
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SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE: 

 

Wójt Gminy uczestniczył w licznych spotkaniach i wyjazdach służbowych spośród 
których wymienić należy: 
1) W dniu 13 marca spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich na 

temat współpracy podczas obchodów 670-lecia lokacji Krościenka nad Dunajcem, 
2) 29 marca spotkanie z Prezesami Klubów Sportowych w sprawie uzgodnienia 

terminów ligi piłkarskiej, 
3) W dniu 9 kwietnia narada w Krakowie w sprawie VeloDunajec, 
4) W dniu 17 kwietnia spotkanie w Małopolskiej Organizacji Turystycznej w Krakowie 

w sprawie rozpoczęcia sezonu turystycznego, 
5) W dniu 22 kwietnia  udział w inauguracji sezonu Flisackiego – spotkanie z Panią 

Premier w Krościenku n.D. 
6) 25 kwietnia – spotkanie w Łącu z PSG. 
 
 

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY: 

 

1) w sprawie zmian w budżecie gminy (23 marca), 

2) w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 

pomocy społecznej oraz powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert z 

zakresu pomocy społecznej w roku 2018, 

3) w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krościenko 

n.D. za 2017 rok, 

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

5) w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 

postepowania o zamówienie publiczne na realizację zadania pn.: Przebudowa 

ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż Dunajca w Krościenku n.D. w granicach 

istniejącego pasa drogowego, 

6) w sprawie reorganizacji dotychczasowych struktur formacji  obrony cywilnej na 

terenie Gminy Krościenko n.D., 

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

sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko n.D. w roku 2018, 

8) w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko n.D. na rok 2018, 

9) w sprawie przekazania pod obrady rady gminy projektów uchwał. 

 


