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INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY   

KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

od 27 kwietnia do 27 maja 2021 r.  

 

W ZAKRESIE INWESTYCJI: 
 

1. Zakończony został I-szy etap rozbudowy Szkoły Podstawowej w Grywałdzie. 
Obecnie trwają prace inwestycyjne związane z realizacją II i III etapu. Zadanie 
wykonywane jest przy udziale środków RFIL. 

2. Trwają prace przy przebudowie dróg ul. Słoneczna i ul. Polna w Krościenku n.D. 
Zadanie realizowane jest przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych. 

3. Realizowana jest termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Krościenku nad 
Dunajcem. Na to zadanie pozyskane zostały środki RFIL. 

4. W najbliższym czasie Wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych na 
zadaniu p.n. „Modernizacja ul. Źródlanej  w Krościenku n.D.  

5. Wykonawca zrealizował kolejny etap modernizacji drogi na Kurzejówkę                            
w Hałuszowej. Zadanie wykonane zostało przy udziale środków RFIL oraz środków 
Funduszu sołeckiego. 

6. Trwają prace remontowo - modernizacyjne  ulicy Polnej w Krośnicy. Zadanie 
realizowane przy udziale środków RFIL. 

7. Ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Krośnica wykonano roboty związane                       
z konserwacją drewnianych elementów małej architektury (ławo-stołów i ławek 
parkowych). 

8. W Grywałdzie realizowane są roboty drogowe na zadaniu „Modernizacja drogi 
gminnej k.cmentarza w Grywałdzie”. Zadanie realizowane ze środków własnych 
gminy i środków funduszu sołeckiego. 

9. Kolejną inwestycja realizowaną w Grywałdzie jest termomodernizacja byłego 
Ośrodka Zdrowia.  

10. W najbliższym okresie wykonawca przystąpi do realizacji kolejnego etapu robót w 
ciągu  ul. Lipowej w Grywałdzie. 

11. W sołectwie Tylka-Biały Potok w najbliższym okresie zostaną przeprowadzone 
roboty zawiązane z modernizacją drogi B. Potok (nad Huciskiem) oraz drogi w 
Tylce w trzech odcinkach.  

12. Plac zabaw w Krościenku n.D doposażony został w zestaw wielofunkcyjny 
OVIEDO. 

13. W sołectwie Krościenko-Zawodzie wykonane zostały prace ziemne koparko-
ładowarką w okolicy Grzybka na Kijowie.  

14. W trakcie realizacji są tablice informacyjno - historyczne dla sołectwa Krościenko-
Centrum. 

15. Dla sołectwa Kąty-Niwki zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na 
przebudowę przepustu na drodze w kierunku Niwek. 

16. Na złożony wniosek na remont drogi rolnej w Kątach-Niwkach gmina otrzymała 
dofinansowanie w wys.100 000,00zł. Zadanie będzie realizowane po wyłonieniu 
wykonawcy robót. 

17. Przygotowane są dokumenty na przeprowadzenie modernizacji części ul.Józefa 
Robotnika w Krośnicy. Po wyłonieniu wykonawcy roboty będą realizowane. 
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18. Trwają prace konserwacyjne elementów małej architektury w Krościenku-Centrum 
oraz renowacji urządzeń w ogrodzeniu placu zabaw. 

19. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na połączenie ścieżki pieszo-
rowerowe na odcinku od istniejącej przy schodach pod mostem w kierunku 
parkingu przy ul.Sobieskiego. 

20. Trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy na „Wykonanie oświetlenia 
solarnego w Kątach Niwkach”. 

21. W Krośnicy wykonano roboty związane z zabezpieczeniem pobocza działki przy 
remizie OSP. 

 

W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 
 

1. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.: Dostawa sprzętu komputerowego 

dla szkół z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem. Wykonawcą zadania została 

firma Kubartech Sp. z o.o. z Krakowa, za kwotę 61 444,14 złotych brutto. Umowę 

podpisano 20 maja 2021r. Termin realizacji zamówienia do 30 dni od daty 

podpisania umowy. 

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

Esperanto w Krościenku nad Dunajcem.” Wykonawcą zadania zostało 

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „JANDA” 

Janina Duda z Łostówki, za kwotę 90 000,00 złotych brutto. Umowę podpisano 4 

maja 2021r. Termin realizacji zamówienia do dnia 30 września 2021r. 

3. Przeprowadzono postępowanie na pełnienia funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych pod nazwą „Modernizacja drogi 

gminnej ul. Esperanto w Krościenku n.D.” Wykonawcą zadania została firma 

Projekty i Nadzory Budowlane, Jerzy Łukasik z siedzibą w Szczawnicy, za kwotę 

2 000,00 złotych brutto. Umowę podpisano 4 maja 2021r. Termin realizacji 

zamówienia do dnia 30 września 2021r. 

4. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pod nazwą „Opracowanie dokumentacji 

projektowej na zadanie pn. Przebudowa części drogi ul. Pienińska w Grywałdzie w 

km 0+804,00 do 1+075,00. Wykonawcą zadania została firma SK Projekt 

Budownictwo, Krzysztof Stopka z siedzibą w Ostrowsku, za kwotę 33 210,00 złotych 

brutto. Umowę podpisano 6 maja 2021r. Termin realizacji zamówienia do dnia 30 

czerwca 2022r. 

5. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pod nazwą „Opracowanie dokumentacji 

projektowej na zadanie pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Centrum w 

Krościenku nad Dunajcem. Wykonawcą zadania została firma FKprojekt Biuro 

Usług Inżynierskich, Krzysztof Faron z siedzibą w Łącku, za kwotę 39 852,00 

złotych brutto. Umowę podpisano 13 maja 2021r. Termin realizacji zamówienia do 

dnia 31 marca 2022r. 

W ZAKRESIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS COV 2: 

Zgodnie z poleceniem Wojewody Małopolskiego od połowy stycznia 2021 roku  

w gminie został zorganizowany dowóz osób do punktów szczepień. Został również 
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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. 

Z dowozu na dzień dzisiejszy skorzystały  48  osoby.  

Dowóz w naszej gminie odbywa się przy pomocy OSP- za co im bardzo dziękuje. 

 W  gminie Krościenko uprawnionych do szczepień w wieku od 18 lat jest 5331 osób. 

Na dzień dzisiejszy zaszczepionych w tutejszym SP ZOZ zostało 1370 osób, co 

stanowi ok.26% uprawnionych. Warto zaznaczyć, iż ilość zaszczepionych osób jest 

większa, ponieważ mieszkańcy gminy korzystają ze szczepień poza terenem gminy, 

a Gmina czy SP ZOZ nie posiada takich danych. 

Natomiast ilość osób oczekujących na szczepienie I – dawką, ujętych w e-rejestracji 

do dnia lipca 2021 wynosi 330 osób. 

 

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA 

I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: 
 

1. Podpisanie kolejnych umów na utylizację azbestu na łączna kwotę 5328 zł; 

2. Podpisanie umowy dzierżawy z Firmą DINO POLSKA na korzystanie z części 

działki ewid. nr 10477/9 położonej w Krościenku nad Dunajcem – działalność 

usługowo–handlowa; 

3. Podpisanie umowy dzierżawy z przedsiębiorcą  na korzystanie z części działek 

ewid. nr 1371/52, 1371/53, 1371/54 położonych w Krościenku nad Dunajcem – 

działalność usługowo handlowa – produkty regionalne; 

4. Podpisanie umowy dzierżawy z przedsiębiorcą na korzystanie z części działki ewid. 

nr 261/8 położonej w Krościenku nad Dunajcem – z przeznaczeniem na teren 

zieleni; 

5. Podpisanie umowy dzierżawy z przedsiębiorcą na korzystanie z części działki ewid. 

nr 10474/16 położonej w Krościenku nad Dunajcem – działalność usługowo 

handlowa – ogródek gastronomiczny; 

6. Podpisanie umowy dzierżawy z Polską Spółką Gazownictwa, Oddział Zakład 
Gazowniczy w Krakowie na korzystanie z części działki ewid. nr 274/16 położonej 
w Krościenku nad Dunajcem – pod posadowienie mobilnej stacji gazu sprężonego 
CNG; 

7. Podpisanie 6 umów dzierżawy na korzystanie z części działki 10474/16 
przeznaczonej na postój pojazdów BUS; 

8. Podpisanie dwóch umów w sprawie określenia zasad korzystania z przystanku 
i odpłatności za korzystanie - dla linii BUS; 

9. Wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy 
fotowoltaicznej w Grywałdzie. 
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W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM KULTURY I PROMOCJI: 

1) W dniu 1 maja – audycja słowno – muzyczna pn. „Z ganku Starej Plebanii”, 

prezentacja poezji oraz muzyki Pienin. 

2) W dniu 15 maja – „Rajd Doliną Dunajca”: przygotowanie rajdu od strony 

technicznej, współprowadzenie, logistyka.  

3) W dniu 18 maja – Koncert Papieski w dniu urodzin Jana Pawła II: współpraca 

z organizatorami, przygotowanie dokumentacji, zabezpieczenie techniczne 

koncertu amfiteatr „Pod Wierzbą”, współprowadzenie koncertu.  

4) W dniu 30 maja – Dzień Dziecka pod patronatem honorowym Wójta Gminy Jana 

Dydy: występy, konkursy, zabawy dla dzieci. 

5) Oddelegowanie na konkurs pn. „Nuta Dunajca” zespołów: „Małe Pieniny”, 

„Pienińskie Śpasy” i śpiewaczych grup dziecięcej i młodzieżowej.  

6) Przygotowanie informacji i wytycznych do filmu promocyjnego Gminy Krościenko 

nad Dunajcem. 

7) Przygotowanie tekstu i zdjęć do folderu pn. „Małopolski wyścig Górski”. 

8) Przygotowanie biogramu Wójta Gminy Jana Dydy do „Encyklopedii Wójtów, 

Burmistrzów,  Prezydentów i Starostów”, wydawnictwa Jagart.   

    
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ: 

 

1) Biblioteka uczestniczyła w V Ogólnopolskiej Akcji Czytania „Jeżycjady” 

zorganizowanej przez Wydawnictwo Akapit Press i na 189 zgłoszeń znalazła lokatę 

w pierwszej piątce. W nagrodę otrzymano zestaw książek M. Musierowicz; 

2) Biblioteka uczestniczyła w Akcji 1700 flag na 17 rocznicę Święta Flagi 

Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej z inicjatywy wojewody małopolskiego. 

W nagrodę otrzymano 3 flagi państwowe; 

3) W dnia od 10 do 17 maja odbyły się obchody Dnia Bibliotekarza i Tygodnia 

Bibliotek. Podczas obchodów zorganizowano spotkania z: 

- uczestnikami Klubu Miłośników Książki, 

- przedszkolakami Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 

w Krościenku nad Dunajcem oraz Punktu Przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej w Grywałdzie; 

4) Ogłoszono wyników konkursu fotograficznego ,,Znajdziesz mnie w bibliotece”; 

5) Trwa AKCJI „Mała Książka – Wielki Człowiek”, w której biblioteka przystąpiła do  

kolejnej edycji na lata 2021-2022; 

6) Zorganizowano 2 dniowe warsztaty ceramiczne dla chętnych dzieci z programu 

PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI na zadanie „Ceramiczne opowieści z Pienin”, 

w sali plastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Krościenku nad 

Dunajcem; 

7) Zakupiono nowości wydawniczych, które opracowano i wpisano do katalogu on-

line Sowa SQL Marc 21. 
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W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ: 

 

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydał w 2021 roku trzy 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 czwarty termin 

dostawy żywności, który nastąpi 15 czerwca 2021 roku i produkty spożywcze będą 

wydawane w kolejnych dniach.  

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi od kwietnia 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) W miesiącu kwietniu 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. Umowa na realizację zadania została podpisana w maju. 

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) Realizowany jest Program „Opieka 75+” (dofinansowanie usług opiekuńczych dla 

osób powyżej 75 roku życia). 

5) Została przedłożona Radzie Gminy „Ocena zasobów pomocy społecznej” w Gminie 

Krościenko nad Dunajcem. 

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. 

 


