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INFORMACJA Z  DZIAŁALNOŚCI  WÓJTA  GMINY  KROŚCIENKO N.D 

W  OKRESIE  MIĘDZY  SESJAMI  RADY  GMINY 

od 3 lutego do 2 marca 2016 r. 

 

W ZAKRESIE INWESTYCJI: 
1. Starosta Nowotarski przyjął bez sprzeciwu zgłoszenie robót budowlanych na 

realizację następujących zadań: 
1) remont drogi rolniczej nr 1600 w Dziadowych Kątach; 
1) remont drogi gminnej nr 216 w Hałuszowej od zbiornika p.poż w kierunku 

granicy z PPN; 
2) remont chodnika prawo i lewostronnego przy ul.Źródlanej w Krościenku n.D. 
3) wykonanie przebudowy drogi ul.Fr.Koterby w Krościenku n.D polegającej na  

budowie  linii energetycznej oświetlenia ulicznego.  
2. Firma Brzegowski dokona montażu barier drogowych, przekazanych przez 

Z.D.W. Kraków w sołectwach: Tylka- Biały Potok, Dziadowe Kąty, Grywałd, 
Krościenko-Centrum; 

3. W trakcie opracowania są podkłady mapowe dla celów projektowych rozbudowy 
ścieżki pieszo-rowerowej w Krościenku-Centrum, od amfiteatru w kierunku 
południowym, do granicy z działką Nr ewid.7155/2. 

4. W trakcie jest również opracowanie projektu budowlanego przebudowy odcinka 
drogi gminnej w Hałuszowej, w okolicy działki 416/3. 

5. W P.P.H „UNI-ARCZ” Warszawa zakupione zostały  wyroby betonowe (ławki, 
kosze na śmieci i stół do tenisa) dla sołectwa Krościenko – Zawodzie. Montaż 
nastąpi przy nastaniu dogodnych warunków atmosferycznych. 

6. Dla Krościenka-Centrum ze środków funduszu sołeckiego zostały zamówione                        
i zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznej. 

7. W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim został złożony wniosek na przebudowę 
pobocza drogi wojewódzkiej na chodnik (w ciągu ulicy Sobieskiego). 

 

W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 

1. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na 
opracowanie „Programu Rewitalizacji Gminy Krościenko nad Dunajcem na lata 
2016 – 2023”.  
Do wykonania opracowania została wybrana oferta Firmy PRO REGIO  Grzegorz 
Godziek z Krakowa na kwotę 18.450 zł brutto. 
Umowę podpisano dnia 01.02.2016r. 
Termin realizacji zadania do dnia 15-06-2016r. 

  
2. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne 

o świadczenie usług w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego 
placów i dróg stanowiących własność Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem. 
Do realizacji  w/w usługi wybrano Firmę „ Zakład Elektro – Budowlany 
Stanisław i Paweł Kasprzak S.C. ul. Kingi 49B 34 – 450 Krościenko n.D.  
Umowę podpisano dnia 08.08.2016r i obowiązuje do dnia 31.12.2016r.   
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W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA, 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I PROMOCJI: 

1. W dniu 11.02.2016 r. zorganizowano spotkanie w sprawie omówienia spraw 
związanych z planowaną budową kolejki w rejonie Toporzyska. Na 32 zaproszone 
osoby, przybyło 13 osób, wszystkie wyraziły zgodę na przedsięwzięcie. Było to 
już drugie spotkanie w tej sprawie (I-sze zostało zorganizowane w 14.01.2016 r. – 
na 21 zaproszonych osób, przybyło 12 osób /wszyscy wyrazili zgodę na 
przedsięwzięcie), 

2. W dniu 16.02.2016 r. zorganizowano trzecie spotkanie w sprawie omówienia 
spraw związanych z planowaną budową kolejki w rejonie Toporzyska. Na 19 
zaproszonych osób, przybyło 9 osób (wszyscy obecni wyrazili zgodę na 
przedsięwzięcie), 

3. W dniu 24.02.2016 r. zorganizowano czwarte spotkanie w sprawie omówienia 
spraw związanych z planowaną budową kolejki w rejonie Toporzyska. Na 12 
zaproszonych osób, przybyło 9 osób (wszyscy obecni wyrazili zgodę na 
przedsięwzięcie). Planuje się kolejne spotkania z właścicielami działek (najbliższe 
spotkanie – 10.03.2016 r.). 

4. Gmina przystąpiła do przygotowywania dokumentów związanych z rewitalizacją. 
Trwają konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i 
obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz konsultacje 
dotyczące określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 
Rewitalizacji. Z dokumentami poddawanymi konsultacjom można zapoznać się na 
stronie internetowej naszej Gminy w zakładce „gminny program rewitalizacji” oraz 
w BIP. Konsultacje kończą się w dniu 18 marca.  

 

W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŚRODKÓW 
POMOCOWYCH: 

 
Gmina Krościenko n.D. złożyła do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wnioski w 
ramach  Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020. Wnioski 
zostały ocenione pozytywnie i gmina po podpisaniu umowy otrzyma dotacje w 
wysokości  419 185 zł na: 
 
1. Poprawa sytuacji mieszkaniowej i bytowej rodzin  romskich przez remont  

budynków mieszkalnych  w Krośnicy – dotacja 350 000 zł (obecnie będzie 
przygotowywany przetarg), 

2. Promocja kultury romskiej – kontynuacja projektu - dotacja 39 290 zl (dotacja 
mniejsza niż wnioskowana zatem zadania do radiacji musza być skorygowane), 

3. Zatrudnienie - szanszą rozwoju Roma - dotacja  29 895, zł (dotacja mniejsza niż 
wnioskowana zatem zadania do radiacji musza być skorygowane, 

4. Zakup wyprawki szkolnej oraz pomocy edukacyjnych dla uczniów pochodzenia 
romskiego - dotacja  8 000 złotych 

 
Jednocześnie  w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i kościołem 
złożono 5  wniosków, które oczekują na rozstrzygnięcie. Są to wnioski: 
 
1. Dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Pieniny”  wniosek pn: „Królewska gra 

z seniorami”. Projekt zakłada warsztaty szachowe osób młodych z seniorami. 
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2. Dla Parafii Rzymsko Katolickiej Krościenko - wniosek pn: Światowe Dni Młodzieży 
- Śladami Jana Pawła II- rozwój i promocja turystyki religijnej  ze szczególnym 
uwzględnieniem terenu Pienin i Gorców. Projekt zakłada organizację kulturalną  
młodzieży podczas Światowych Dni Młodzieży. 

3. Dla  Parafii  Rzymsko Katolickiej Krościenko- wniosek pn „Pieniński festyn 
integracyjny”. 

4. Dla Fundacji Dzieci Pienin  - wniosek pn „Dzieci Pienin w kultywowaniu tradycji 
ludowych”; Biesiada Pienińska II  EDYCJA. 

5. Dla Ochotniczej  Straży Pożarnej Krościenko- wniosek pn: „Prowadzenie ogniska 
muzycznego przy PSP w Krościenku n.D”. 

 
Obecnie przygotowywana jest karta projektu do RPO w ramach działania  
„Dziedzictwo regionalne” na budowę ścieżki pieszo rowerowej wraz z infrastrukturą  
nad Dunajcem- Etap I 

 

W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ: 

1. W dniu 10 lutego br, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem odbyło się 
spotkanie dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
wynikających z popełnianych przestępstw, wykroczeń oraz patologii społecznych 
na terenie Gminy Krościenko n.D. w związku z projektowaną „Mapą Zagrożeń dla 
Powiatu Nowotarskiego”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komisariatu 
Policji w Krościenku n.D. wraz z Wójtem Gminy Krościenko n.D., radnymi, 
dyrektorami szkół, sołtysami, przedstawicielami OSP z terenu gminy, 
Komendantem Gminnym OSP, kierownikiem i pracownikami GOPS-u oraz 
pracownikami Urzędu Gminy. 

2. Wójt Gminy Krościenko n.D., w miesiącu lutym uczestniczył w zebraniach 
sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z 
terenu gminy.  

3. Wójt Gminy Krościenko n.D., brał udział w spotkaniach z przedstawicielami 
Pienińskiego Parku Narodowego w sprawie złożenia wniosku w ramach programu 
Interreg - współpraca transgraniczna. Wniosek dotyczy budowy ścieżki 
edukacyjnej  
w Krasie, aż do przewozu na Dunajcu. 

4. W dniu 2 marca odbyły się, jak co roku eliminacje gminne do Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Organizatorami eliminacji gminnych był Wójt Gminy 
Krościenko nad Dunajcem oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP  
w Krościenku n.D. Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się z grupy I –Michał 
Pawłowski i Marcin Oleś, z grupy II – Dawid Oleś i Sylwia Ptak oraz z grupy III – 
Marcin Królczyk i Mateusz Potaśnik. 

 

W OKRESIE MIEDZY SESJAMI WÓJT GMINY WPROWADZIŁ 

NASTĘPUJĄCE ZARZĄDZENIA: 
 

1) W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Gminy Krościenko n.D. w roku 2016. 

2) W sprawie upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami. 
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3) W sprawie opracowania zadań do realizacji w zakresie bezpieczeństwa 

publicznego, obrony cywilnej (ochrony ludności), zarządzania – reagowania 

kryzysowego i spraw obronnych w 2016 roku. 

4) W sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji do przeprowadzenia 

postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko referenta do spraw promocji w 

Urzędzie Gminy w Krościenku n.D. 
 


