
INFORMACJA Z  DZIAŁALNOŚCI  WÓJTA  GMINY  KROŚCIENKO N.D 

W  OKRESIE  MIĘDZY  SESJAMI  RADY  GMINY 

od 3 do 30 marca 2016 r. 

 

W ZAKRESIE INWESTYCJI: 
 

1. Wojewoda Małopolski przyjął bez sprzeciwu zgłoszenie przebudowy pobocza na 
chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej  ( ulicy Sobieskiego). 

2. Gmina Krościenko n.D otrzymała z ZDW Kraków propozycję współfinansowania 
zadania w 2016r– przebudowy chodnika przy ul.Sobieskiego (pod Księżym 
lasem). 

3. Firma Brzegowski dokonuje montażu barier drogowych, przekazanych przez 
Z.D.W. Kraków na poszczególnych sołectwach w gminie.  

4. Na ukończeniu są podkłady mapowe dla opracowania koncepcji rozbudowy 
ścieżki pieszo-rowerowej w Krościenku – Centrum. 

5. Po przeprowadzeniu rozmów z właścicielami działek i omówieniu projektu 
wstępnego przebudowy drogi w Hałuszowej, kontynuowane są dalsze prace 
związane z opracowaniem projektu budowlanego, niezbędnego do uzyskania 
stosownych zezwoleń. 

6. Na terenie Krościenka Zawodzie dokonano wbudowania ławek betonowych                             
i ustawiono kosze uliczne zakupione w firmie W P.P.H „UNI-ARCZ” Warszawa. 

7. Przeprowadzono roboty remontowe w lokalu gminnym przy Rynku 35 w 
Krościenku n.D. 

8. Po przeprowadzeniu rozeznania cenowego zgodnie z Regulaminem Prawo 
Zamówień Publicznych wyłoniono wykonawcę robót remontowych drogi 
w Hałuszowej oznaczonej jako działka nr ewiden. 216. Roboty wykonywane będą 
w ramach funduszu sołeckiego. 

9. Kontynuowane są prace przy budowlane chodnika w ciągu ulicy Jagiellońskiej. 
Zakończenie prac zgodnie z umową przewidziane jest na 31.05.2016r. 
 

W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 
 

1. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na: 
Remont chodnika prawo i lewostronnego przy ul. Źródlanej w Krościenku nad 
Dunajcem – droga gminna K-363383.  
Do wykonania została wybrana oferta Firmy EURO_BRUK Bartłomiej Dara z 
Nowego Sącza na kwotę 15.000,00 zł brutto. 
Umowę podpisano dnia 24.03.2016r. Termin realizacji zadania do dnia 31-05-
2016r. 

2. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na 
wykonanie prac projektowych związanych z wykonaniem Programu 
Funkcjonalno- Użytkowego ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Flisaków Pienińskich 
wzdłuż Dunajca w m. Krościenko nad Dunajcem.  
Do realizacji  w/w usługi wybrano Firmę „Biuro Projektów i Realizacji 
Inwestycji Pana  mgr inż. Roberta Dudy  z siedziba ul.  M. Konopnickiej 
11a34 – 436 Maniowy.  



Umowę podpisano dnia 11.03.2016r. Termin realizacji zadania do dnia 17-03-
2016r. 

 

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA, 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I PROMOCJI: 

 
1. Organizowane są kolejne spotkania w sprawie omówienia spraw związanych 

z planowaną budową kolejki w rejonie Toporzyska (w dniu 14,03, 17.03, 22.03 
oraz 24.03.2016 r.) – wszyscy obecni na spotkaniach wyrazili zgodę na 
planowane przedsięwzięcie, 

2. Podpisano umowy użyczenia z właścicielami działek pod planowaną przebudowę 
drogi gminnej – ul. Mickiewicza, 

3. Podpisano umowy użyczenia z właścicielami działek pod planowaną 
modernizację ścieżki pieszo-rowerowej usytuowanej na lewym brzegu rzeki 
Dunajec (od Amfiteatru „Pod Wierzbą” w kierunku końca Kingi) – wszyscy obecni 
na spotkaniach wyrazili zgodę na planowane przedsięwzięcie. 

 

W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŚRODKÓW 
POMOCOWYCH: 

 
Złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie kartę projektu do RPO w ramach 

działania „Dziedzictwo regionalne” na „budowę ścieżki pieszo rowerowej wraz z 

infrastrukturą  nad Dunajcem- Etap I”. Po pozytywnej weryfikacji karty gmina będzie  

mogła aplikować o środki unijne. 

Złożone wnioski w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zostały 
rozpatrzone pozytywnie i przyznano dotacje na: 

1) Dla Parafii Rzymsko Katolickiej Krościenko - wniosek pn: Światowe Dni Młodzieży 

- Śladami Jana Pawła II- rozwój i promocja turystyki religijnej  ze szczególnym 

terenu Pienin i Gorców” – dotacja 10 tys. zł, 

2) Dla  Parafii  Rzymsko Katolickiej Krościenko- wniosek pn „Pieniński festyn 

integracyjny” – dotacja 5 tys zł, 

3) Dla Fundacja Dzieci Pienin  - wniosek pn „Dzieci Pienin w kultywowaniu tradycji 

ludowych”; Biesiada Pienińska II  EDYCJA – dotacja 9 tys. zł, 

4) Dla Szkoły Podstawowej w Krościenku n.D – wniosek „Projekt edukacji 

ekologicznej „EcoAktywni w Pieninach” – dotacja 34 150 zł, 

5) Dla Ochotniczej  Straży Pożarnej Krościenko- wniosek pn: Prowadzenie ogniska 

muzycznego przy PSP w Krościenku n.D – dotacja  6 tys. zł. 

Jednocześnie złożono wniosek  do WFOS w Krakowie o zakup umundurowania dla 

członków OSP z terenu gminy Krościenko. 

 

W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA: 

22 marca 2016 roku odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krościenku n.D. Głównym tematem 



posiedzenie było zaopiniowanie wniosku Kierownika Zakładu o zaciągnięcie kredytu 

bankowego na zakup aparatu RTG z oprogramowaniem. 

 

W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH SPRAW: 

 

W okresie od 11-22.02.2016 r. został zrealizowany w naszej gminie projekt 

pod nazwą „Jeżdżę z głową”, współfinansowany przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Małopolskiego. Całkowity koszt projektu wyniósł 12360,00 zł, z czego 

6180,00 zł stanowiła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, 3780,00 zł wkład własny 

gminy oraz 2400,00 zł wpłaty rodziców. W programie uczestniczyło 24 uczniów klas 

III-IV z 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Krościenko n.D.  

Zajęcia nauki jazdy na nartach/snowboardzie odbywały się na wyciągu 

narciarskim „Stajkowa” w Krościenku nad Dunajcem w postaci 8 jednodniowych 

wyjazdów. Jeden kurs nauki trwał 20 godzin.  Prowadzony był przez 

wykwalifikowanych instruktorów, a dowóz na zajęcia odbywał się busem pod 

nadzorem dwóch opiekunów.  

Gmina Krościenko nad Dunajcem przystąpiła do realizacji małopolskiego 

projektu w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Na 

realizację zadania zaplanowano kwotę 24.790,00 zł, z czego 11.500,00 zł stanowi 

dotacja z Województwa Małopolskiego, 6.290,00 zł wkład własny gminy oraz 

7.000,00 zł wpłaty rodziców.  

Zajęcia nauki pływania dla uczniów z Gminy Krościenko n.D rozpoczną się 

03.04.2016 r. na basenie w Sanatorium Uzdrowiskowym „Budowlani” w Szczawnicy. 

Programem objętych jest 70 uczniów klas I-VI z 3 szkół podstawowych (Szkoła 

Podstawowa w Grywałdzie – 19 uczniów; Szkoła Podstawowa w Krośnicy – 25 

uczniów; Szkoła Podstawowa w Krościenku n.D – 26 uczniów).  Zajęcia prowadzone 

będą w 6 grupach przez 2 instruktorów, pod nadzorem ratownika. Będą się odbywać  

1 raz w tygodniu (w niedziele) po 2 godziny lekcyjne (90 minut). Każdy uczestnik 

weźmie udział w kursie obejmującym 20 godzin lekcyjnych. Uczniowie  na zajęcia 

dowożeni są autobusem. Podczas dowozu oraz zajęć na basenie opiekę sprawuje 2 

opiekunów.  

  Zadaniem programu nauki pływania jest doprowadzenie do opanowania 
przez uczniów elementarnych sposobów pływania oraz zdobycie umiejętności 
pływania stylem grzbietowym a także uświadomienie dzieciom, rodzicom oraz 
nauczycielom, korzyści zdrowotnych jakie pociąga za sobą umiejętność nauki 
pływania.  

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. promocji w Urzędzie 
Gminy Krościenko nad Dunajcem została wybrana Pani Danuta Machała zam. 
Krościenko nad Dunajcem.  
Wybrana kandydatka spełnia wymagania formalne wyszczególnione w ogłoszeniu 
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze d.s. promocji w Urzędzie Gminy 
Krościenko nad Dunajcem. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się 
znajomością przepisów i zagadnień w zakresie prowadzenia spraw na 
proponowanym stanowisku. Pani Danuta Machała uzyskała najwyższą liczbę 



punktów z przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną rozmowy kwalifikacyjnej. 
Wiedza i zdobyte doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku daje 
gwarancję prawidłowego wykonywania zadań na stanowisku d.s. promocji. 

 

SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE: 

Wójt Gminy uczestniczył w licznych spotkaniach i wyjazdach służbowych spośród 
których wymienić należy: 
1) 11 marca – spotkanie z Urzędującym Członkiem Zarządu Powiatu Nowotarskiego 

Panem Bogusławem Waksmundzkim oraz Księdzem Proboszczem, 
2) 14 marca – udział w posiedzeniu Wspólników Podhalańskiego Przedsiębiorstwa 

Komunalnego, 
3) 17 marca – uzgodnienia z właścicielami działek pod drogę w Hałuszowej, 
4) 21 marca – spotkanie z Wicewojewodą Małopolski i Panią Poseł RP Anną Paluch, 
5) 29 marca – spotkanie z Wojewodą Małopolski. 

 

W OKRESIE MIEDZY SESJAMI WÓJT GMINY WPROWADZIŁ 

NASTĘPUJĄCE ZARZĄDZENIA: 

 

1) w sprawie ustalenia przerw w pracy punktów przedszkolnych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Krościenko n.D., 

2) w sprawie przekazania pod obrady rady gminy projektów uchwał. 
3) w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 

31 grudnia 2015 r. 

4) w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Krościenko n.D. za rok 

2015. 
 


