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INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY   

KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

od 24 marca do 26 kwietnia 2021 r.  

 

W ZAKRESIE INWESTYCJI: 
 

1. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu Małopolska  
Infrastruktura rekreacyjno-sportowa „MIRS” 2021 na „Budowę 
ogólnodostępnego wielofunkcyjnego  boiska do  piłki siatkowej, badmintona 
oraz  do kortu  tenisowego o nawierzchni poliuretanowej”. 

2. Złożono wniosek na „Budowę Gminnej Biblioteki Publicznej” (termin 
rozpatrzenia pod koniec maja 2021). 

3. Zakończono procedurę wyboru wykonawcy na przygotowanie  i produkcje  filmu i 
spotu promocyjnego gminy. Termin wykonania  to listopad 2021. 

4. W najbliższym czasie Wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlane na 
zadaniu p.n. „Modernizacja ul. Źródlanej  w Krościenku n.D. Po zawartej umowie 
przekazany został plac budowy. 

5. Trwają prace związane z przebudową dróg gminnych - Słoneczna i Polna w 
Krościenku n.D. 

6. Odebrano kolejną część robót inwestycyjnych związanych z Rozbudową Szkoły 
Podstawowej w Grywałdzie, realizowanych w ramach etapu I. 

7. Trwa termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Krościenku n.D. 
8. Starosta Nowotarski przyjął bez sprzeciwu wniosek dotyczący wykonania robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę związanych z remontem 
Drogi Lubań – Boczna w Grywałdzie. 

9. Również bez sprzeciwu został przyjęty przez Starostę Nowotarskiego wniosek 
wykonanie robót budowlanych związanych asfaltowaniem drogi Biały Potok - 
Hucisko. 

10. Trwa dalsza wycena dróg gminnych przewidzianych do dofinansowania z 
pozyskanych  środków rządowych – tzw. „Bon inwestycyjny”. 

11. Po przyjęciu bez sprzeciwu zgłoszeń związanych z modernizacją dróg na terenie 
gminy Krościenko n.D przekazano wykonawcom plac budowy pod  
- Modernizację drogi gminnej Tylka w Krościenku n.D; 
- Asfaltowanie drogi ul.Biały Potok – Hucisko; 
- Modernizację drogi Kurzejówka w Hałuszowej; 
- Modernizację drogi ul.Polna w Krośnicy. 
Aktualnie Wykonawca przystąpił do realizacji robót na drodze Kurzejówka                                    
w Hałuszowej.  

12. Zamówiony zestaw zabawowy dla doposażenia placu zabaw w Krościenku-
Centrum zamontowany zostanie przez zleceniobiorcę w najbliższym okresie. 

13. Po przeprowadzonej procedurze zlecono Wykonawcy konserwację elementów 
małej architektury w Krościenku-Centrum oraz renowacji urządzeń w grodzeniu 
placu zabaw. 

14. Dla sołectwa Krościenko-Zawodzie dostarczono zamówione betonowe kosze 
uliczne. 

15. Trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy robót drogowych na zadaniu 
„Modernizacja drogi gminnej koło cmentarza w Grywałdzie”. 
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W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 

 

1. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji 
projektowej na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów gminnych na miejsca 
handlowe wraz z niezbędną infrastrukturą – plac targowy,” zgodnie z koncepcją 
część A, B i C, bez przebudowy przyległych dróg publicznych.” Wykonawcą zadania 
została firma Arching Biuro Projektów Agnieszka Rusnak z Nowego Targu, za kwotę 
70 000,00 złotych brutto. Umowę podpisano 6 kwietnia 2021r. Termin realizacji 
zamówienia do dnia 31 marca 2022r. 
 

2. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.: „Modernizacja drogi ul. Lipowa  
w Grywałdzie.” Wykonawcą zadania została firma handlowo-usługowa JGB, 
Grzegorz Brzegowski z siedzibą w Krościenku n.D., za kwotę 27 455,70 złotych 
brutto. Umowę podpisano 30 marca 2021r. Termin realizacji zamówienia do dnia 15 
lipca 2021r. 

 
3. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.: „Modernizacja  drogi boczna ul. 

Kąty od OSP w Krościenku n.D.” Wykonawcą zadania została firma handlowo-
usługowa JGB, Grzegorz Brzegowski z siedzibą w Krościenku n.D., za kwotę 
39 961,22 złotych brutto. Umowę podpisano 30 marca 2021r. Termin realizacji 
zamówienia do dnia 15 lipca 2021r. 

 
4. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn. „Modernizacja drogi ul. Polna w 

Krośnicy.” Wykonawcą zadania została firma PAWLAK - Łukasz Pawlak z Łabowej, 
za kwotę 101 926,53 złotych brutto. Umowę podpisano 20 kwietnia 2021r. Termin 
realizacji zamówienia do dnia 15 lipca 2021r. 

 
5. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn. „Modernizacja (remont) drogi 

gminnej Kurzejówka w Hałuszowej.” Wykonawcą zadania została firma PAWLAK - 
Łukasz Pawlak z Łabowej, za kwotę 121 918,46 złotych brutto. Umowę podpisano 
20 kwietnia 2021r. Termin realizacji zamówienia do dnia 15 sierpnia 2021r. 

 
6. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn. „Asfaltowanie drogi ul. Biały Potok 

(Hucisko) w Krościenku nad Dunajcem.” Wykonawcą zadania została firma 
PAWLAK - Łukasz Pawlak z Łabowej, za kwotę 64 462,15 złotych brutto. Umowę 
podpisano 20 kwietnia 2021r. Termin realizacji zamówienia do dnia 30 czerwca 
2021r. 

 
7. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej ul. 

Tylka w Krościenku n.D.” Wykonawcą zadania została firma PAWLAK - Łukasz 
Pawlak z Łabowej, za kwotę 75 972,98 złotych brutto. Umowę podpisano 20 
kwietnia 2021r. Termin realizacji zamówienia do dnia 20 sierpnia 2021r. 

 
8. Przeprowadzono postępowanie na pełnienia funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych pod nazwą „Modernizacja dróg 
publicznych na terenie Krościenko nad Dunajcem”. Wykonawcą zadania została 
firma Projekty i Nadzory Budowlane, Jerzy Łukasik z siedzibą w Szczawnicy, za 
kwotę 16 420,50 złotych brutto. Umowę podpisano 30 marca 2021r. Termin 
realizacji zamówienia do dnia 20 sierpnia 2021r. 
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9. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pod nazwą „Konserwacja urządzeń 
oświetlenia ulicznego placów i dróg stanowiących własność Gminy Krościenko nad 
Dunajcem”. Wykonawcą zadania została firma Zakład Elektro-Budowlany Stanisław 
i Paweł Kasprzak z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem, za maksymalną kwotę 
12 500,00 złotych brutto. Umowę podpisano 1 kwietnia 2021r. Termin realizacji 
zamówienia do dnia 31 grudnia 2021r. 

 
10. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pod nazwą „Opracowanie 

kompleksowej dokumentacji podziału działek ewidencyjnych zajętych pod drogę 
gminną publiczną – ul. Jana Pawła II w Grywałdzie”. Wykonawcą zadania została 
firma Geodeta Uprawniony Stanisław Zając z siedzibą w Krościenku n.D., za kwotę 
9 200,00 złotych brutto. Umowę podpisano 1 kwietnia 2021r. Termin realizacji 
zamówienia do dnia 29 października 2021r. 

 
11. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pod nazwą „Opracowanie dokumentacji 

projektowej na zadanie pn. Przebudowa przepustu okularowego na przepust 
ramowy na ul. Niwki w Krościenku n.D.” Wykonawcą zadania została firma Projekty 
i Nadzory Budowlane, Jerzy Łukasik z siedzibą w Szczawnicy, za kwotę 15 000,00 
złotych brutto. Umowę podpisano 20 grudnia 2021r. Termin realizacji zamówienia 
do dnia 20 sierpnia 2021r. 
 

12. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji  
projektowej na zagospodarowanie terenu działki ewid. 653/7 w Krośnicy na  
teren sportowo-rekreacyjny Szkoły Podstawowej w Krośnicy. Wykonawcą  
zadania została firma Arching Biuro Projektów Agnieszka Rusnak z Nowego  
Targu, za kwotę 8 500,00 złotych brutto. Termin podpisania umowy 27  
kwietnia 2021r. Termin realizacji zamówienia do dnia 15 czerwca 2021r. 

 

W ZAKRESIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS COV 2: 

Zgodnie z poleceniem Wojewody Małopolskiego od połowy stycznia 2021roku  

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

uruchomionym 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 

2 pracowników gminy w  porozumieniu z Powiatowym Stanowiskiem Kierowania 

w Nowym Targu. 
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Z dowozu na dzień dzisiejszy skorzystały  44  osoby. 

W Gminie Krościenko nad Dunajcem punkt szczepień zlokalizowany jest 

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad 

Dunajcem.  

Na dzień dzisiejszy wykonano następujące szczepienia: 

Typ szczepionki Podział na dawki Liczba Razem 

Pfizer 
Ilość osób I dawka 30 

30 

Ilość osób II dawka 0 

Pfizer 
Ilość osób I dawka 120 

180 

Ilość osób II dawka 60 

Pfizer 
Ilość osób I dawka 180 

350 
Ilość osób II dawka 120 

AstraZeneca 
Ilość osób I dawka 50 

Ilość osób II dawka 0 

Pfizer 
Ilość osób I dawka 120 

310 

Ilość osób II dawka 90 

AstraZeneca 
Ilość osób I dawka 50 

Ilość osób II dawka 0 

Jannsen  (Johnson & 

Johnson) 
Ilość osób (I dawka) 50 

Ilość osób oczekujących na szczepienie, ujętych w e-rejestracji – 290. 

 

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA 

I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: 

 

1. Podpisano kolejne umowy na utylizację azbestu na łączna kwotę 2101 zł 

2. Podpisano umowy dzierżawy na korzystanie z części działki ewid. nr 301 

położonej w Haluszowej – działalność usługowo handlowa. 
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W ZAKRESIE SPORTU: 
 
Przyznano dotację na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na 
terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem w 2021 roku dla Spółdzielczego Klubu 
Sportowego „Sokolica” na zadanie pod nazwą „Kształtowanie osobowości dzieci 
i młodzieży poprzez uprawianie sportu w dziedzinie kajakarstwa górskiego i piłki 
nożnej w Gminie Krościenko nad Dunajcem”. Wysokość przyznanej dotacji wynosi  
30 000 złotych. 
 
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ: 
 
1) Zakupiono nowości wydawnicze, opracowanie i wpisanie ich do katalogu on-line 

Sowa SQL Marc 21; 

2) Opracowano dary książkowe od czytelników; 

3) Kontynuacja AKCJI „Mała Książka – Wielki Człowiek”; 

4) Podpisano umowę z Instytutem Książki na zadanie „Ceramiczne opowieści z 

Pienin” i przygotowano potrzebne materiały do jego realizacji; 

5) W dniu 09.04.2021r - wdrożenie systemu i rejestracja pracowników do PPK; 

6) W dniu 09.04.2021r. - ogłoszenie konkursu fotograficznego dla czytelników  

i mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem „Znajdziesz mnie  

w bibliotece” nawiązującego do XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, 

obchodzonego od 8-15 maja; 

7) W dniu 13.04.2021r. - udział w bezpłatnym  szkoleniu on-line pt. „Dotacje z 

Funduszu Patriotycznego”, zorganizowanego przez GoodBooks; 

8) W dniu 22.04.2021r. - złożenie wniosku do Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej 

 z programu Funduszu Patriotycznego na zadanie: 

a) PRIORYTET I- wydawanie książek i innych wydawnictw „Gmina Krościenko 

nad Dunajcem dla Niepodległej”, 

b) PRIORYTET II – budowa i remonty nieruchomości podmiotu realizującego 

działania zgodne z § 3 regulaminu Funduszu Patriotycznego tj. „Budowa 

budynku administracji publicznej z przeznaczeniem na Gminną Bibliotekę 

Publiczną”- przy pomocy Kierownika referatu Inwestycji i Infrastruktury oraz 

Zastępcy Wójta. 

9) Biblioteka na bieżąco realizuje swoje zadania statutowe. 

 

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM KULTURY I PROMOCJI: 

1. Przygotowanie wystawy pn. „W galerii artystów pienińskich”. 

2. Nagranie filmu promującego wystawę w formie multimedialnej.  

3. Projekt pn. „Dawnych wspomnień czar”, a w jego ramach: archiwizacja zdjęć oraz 

publikacji z Kronik Centrum Kultury i Promocji, udostępnienie materiałów w formie 

cyfrowej na stronie internetowe Centrum. 

4. Opracowanie materiału multimedialnego z twórcą ludowym Panem Janem 

Kubikiem do Przeglądu Kapel i Muzyków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu wirtualnego pn. „Koszyczek wielkanocny”, wręczenie 

nagród i upominków.  

6. Przygotowanie audycji słowno – muzycznej pt. „Muzyka z Krościenka i Pienin” na 

weekend majowy. 
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W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ: 

 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydał w 2021 roku dwie partie żywności 
pochodzące z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, mającego na celu wsparcie 
osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Został również ustalony trzeci termin 
dostawy żywności, który nastąpi 12 maja 2021 roku i produkty spożywcze będą 
wydawane w kolejnych dniach.  

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wznowił działalność PUNKTU 
KONSULTACYJNEGO, w ramach Programu „Rozwój Pomocy Społecznej” 
współfinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego 
w ramach dotacji celowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań 
i programów realizacji zadań pomocy społecznej) - wsparcie finansowe zadań 
i programów realizacji zadań pomocy społecznej. 

3. Z dniem 08 kwietnia Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację Programu 
„Opieka wytchnieniowa”, mającego za zadanie odciążenie członków rodziny lub 
opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie 
czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień 
w sprawowaniu opieki dysponować będą czasem  dla siebie, który będą mogły 
przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych 
spraw. Źródłem finansowania Programu edycja 2021, są środki ujęte w planie 
finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2021 r. w kwocie 50 mln zł. 
Dysponentem środków Funduszu Solidarnościowego jest minister właściwy do 
spraw zabezpieczenia społecznego, zwany dalej „Ministrem”. 

4. Została podpisana umowa z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w sprawie 
realizacji Programu „Opieka 75+” (dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób 
powyżej 75 roku życia). 

5. Trwają prace nad „Oceną zasobów pomocy społecznej”, która jest corocznie 
przekazywana do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz 
przedkładana Radzie Gminy. 

6. Od 01 kwietnia Ośrodek Pomocy przyjmuje wnioski o świadczenie 500+ w formie 
papierowej. Wnioski można też składać w formie elektronicznej. Świadczenie 500+ 
w mijającym okresie zasiłkowym kończy się z dniem 31 maja 2021 roku. 

 

 


