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INFORMACJA Z  DZIAŁALNOŚCI  WÓJTA  GMINY  KROŚCIENKO N.D. 

W  OKRESIE  MIĘDZY  SESJAMI  RADY  GMINY 

od 31 marca do 20 kwietnia 2016 r. 

 

W ZAKRESIE INWESTYCJI: 
 

1. Wykonawca zakończył i zgłosił do odbioru wykonanie robót inwestycyjnych  
związanych z przebudową pobocza na chodnik w ciągu ul. Jagiellońskiej                              
w Krościenku n.D.  

2. Firma Brzegowski dokonała  montażu barier drogowych, przekazanych przez 
Z.D.W. 

3. Biuro Projektów i Realizacji przedłożyło opracowaną koncepcję funkcjonalno-
przestrzenną rozbudowy ścieżki pieszo-rowerowej w Krościenku-Centrum od 
końca ul.Flisaków Pienińskich i placu zabaw w kierunku południowym. 

4. W trakcie jest opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi w 
Hałuszowej; 

5. Na terenie Krościenka Zawodzie zakończone zostały prace remontowe chodnika 
prawo  i lewostronnego ul.Źródlana. Prace wykonywane były  w ramach funduszu 
sołeckiego. 

6. Trwa odbudowa „Grzybka” w Krościenku n.D. 
7. Zakończono prace  przy remoncie remizy OSP w Kątach. Wartość 

dofinansowania z Funduszu Sołeckiego 6744 zł. 
 

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA, 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: 

 
1) Organizowane są kolejne spotkania w sprawie omówienia spraw związanych 

z planowaną budową kolejki w rejonie Toporzyska – wszyscy obecni na 
spotkaniach wyrazili zgodę na planowane przedsięwzięcie. 

2) W związku z licznymi aktami wandalizmu przy placu zabaw w Krościenku – 
Centrum zamontowano monitoring. 

 

W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŚRODKÓW 
POMOCOWYCH: 

 
Trwają prace nad opracowaniem: 
1) Karty Projektu do RPO w ramach działania  „Budowa i modernizacja dróg 

lokalnych”. Po pozytywnej weryfikacji karty gmina będzie mogła aplikować o 
środki unijne. Termin złożenia wniosku - 4 maj 2016r. 

2) Karty Projektu do RPO w ramach działania  „Gospodarka wodno-kanalizacyjna”. 
Po pozytywnej weryfikacji karty gmina będzie  mogła aplikować o środki unijne. 
Termin złożenia wniosku - 2 maj 2016r. 

3) Wniosku w ramach RPO na  zadanie  „Przygotowanie programów rewitalizacji”. 
Termin złożenia wniosku - 9 maj 2016r. 

4) Dokumentacji przetargowej na wykonanie remontu budynków romskich 
z Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020. 

https://www.malopolska.uw.gov.pl/doc/Decyzja%20Ministra%20program%20integracji%202016.pdf
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W ramach dotacji z „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 

2014 – 2020” atrudniono dwóch Romów. z  

 

W ZAKRESIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ: 

 

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 rozpoczęły się 

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

potrwają do 19.06.2016 r. 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.  

 

SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE: 

1) 1 kwietnia – spotkanie ze Stowarzyszeniem Ochrony Przestrzeni Publicznej, 

2) 7 kwietnia – spotkanie w sprawie ścieżki pieszo – rowerowej do Krasu, 

3) 7 kwietnia – spotkanie w Szkole Podstawowej w Krośnicy w sprawie omówienia 

projektu pn „Program Integracji Społeczności Romskiej”, 

4) 14 kwietnia – wizyta u Wicewojewody, 

5) 20 kwietnia - udział w Forum Wójtów – Zakopane. 

W OKRESIE MIEDZY SESJAMI WÓJT GMINY WPROWADZIŁ 

NASTĘPUJĄCE ZARZĄDZENIA: 

 

1) w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko n.D. na rok 2016, 

2) w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

3) w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do spraw brakowania dokumentów 

niearchiwalnych, 

4) w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko n.D. na rok 2016, 

5) w sprawie przekazania pod obrady rady gminy projektów uchwał, 

https://www.malopolska.uw.gov.pl/doc/Decyzja%20Ministra%20program%20integracji%202016.pdf
https://www.malopolska.uw.gov.pl/doc/Decyzja%20Ministra%20program%20integracji%202016.pdf
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6) w sprawie wyboru wniosków i udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu 

sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem 

w roku 2016. 

W wyniku ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie projektu z zakresu 

sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko n.D w roku 2016 

przyznano dotacje Klubom Sportowym na realizację następujących projektów: 

L.p. Nazwa Klubu 
Sportowego 

Nazwa zadania Kwota dotacji 
przyznanej na 

zadanie 

1. Spółdzielczy Klub 
Sportowy „Sokolica” 

Wyrównywanie szans dzieci i 
młodzieży w dostępie do 
usystematyzowanej aktywności 
fizycznej w sekcji kajakarstwa 
górskiego i sekcji piłki nożnej 

 
20 000,00 złotych 

2. Ludowy Klub Sportowy 
„Pieniny” 
 

Poprawa warunków uprawiania 
sportu przez zawodników w 
klubach sportowych. Poprawa 
kondycji fizycznej mieszkańców 
Gminy Krościenko n.D. 
Upowszechnianie rekreacji i 
aktywnego stylu życia 

 
5 000,00 złotych 

3. Ludowy Klub Sportowy 
„Krośnica” 
 

Poprawa warunków uprawiania 
sportu przez zawodników w 
klubach sportowych. Poprawa 
kondycji fizycznej mieszkańców 
Gminy Krościenko n.D. 
Upowszechnianie rekreacji i 
aktywnego stylu życia 

 
5 000,00 złotych 

 

7) W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 

postepowania o zamówienie publiczne na realizacje zadania pn.: „Poprawa 

sytuacji mieszkaniowej i bytowej rodzin Romskich przez remont budynków 

mieszkalnych w Krośnicy”. 

 
 


