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INFORMACJA Z  DZIAŁALNOŚCI  WÓJTA  GMINY  KROŚCIENKO N.D. 

W  OKRESIE  MIĘDZY  SESJAMI  RADY  GMINY 

od 29 czerwca do 9 sierpnia 2017 r.  

 

W ZAKRESIE INWESTYCJI: 
1. Zakończona została „Budowa parkingu przy drodze wojewódzkiej 969 

(ul. Sobieskiego w Krościenku n.D)  wraz  z infrastrukturą towarzyszącą, 
tj. zabezpieczeniem skarpy od strony rzeki Dunajec, kanalizacją wód 
opadowych, oświetleniem ulicznym”. 
Roboty budowlane zostały protokolarnie odebrane, a przyjęcie zawiadomienia 
o zakończeniu robót bez sprzeciwu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego uprawniło Wójta Gminy do przekazania parkingu do 
użytkowania.  

2. Zakończone zostały (i odebrane)  prace inwestycyjne przy budowie chodnika 
przy ul. Sobieskiego. Zadanie realizowane było wspólnie z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie.  

3. Również zakończona została budowa II-go etapu  oświetlenia ulicznego ul. 
Sobieskiego.  

4. Wykonano i odebrano prace inwestycyjne związane z budową linii oświetlenia 
ulicznego ul. Franciszka Koterby. 

5. Przy udziale środków Marszałka Województwa Małopolskiego Gmina 
zrealizowała i odebrała drogę rolniczą Lubań w Krościenku n.D, w jej górnym 
odcinku.  

6. Na terenie Dziadowych Kątów ze środków funduszu sołeckiego wykonano 
roboty polegające na zabezpieczeniu korpusu drogi ul. Jana Pawła II, naprawę 
kraty w ciągu ul. Przylasek oraz wykonanie odwodnienia przy ul. Zamkowa.  

7. W sołectwie Grywałd przy udziale środków funduszu sołeckiego wykonane 
zostały i zamontowane na placykach z kostki brukowej dwa ławo-stoły oraz 
udrożniono rowy i przepusty w ciągu dróg gminnych. 

8. W toku wykonywania są ławo-stoły dla sołectwa Grywałd. Zadanie 
przewidziane do realizacji z funduszu sołeckiego. 

9. Przy ul. Zdrojowej w Krościenku n.D uporządkowano teren po dawnej 
przystani kajakowej i wykonano barierę zabezpieczającą. 

10. W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Hałuszowa, zlecone zostały 
roboty remontowe drogi do szlaku, udrożnienie przepustów i rowów 
przydrożnych. 

11. Trwają prace remontowe polegające na naprawie ul. Łąkowej w Grywałdzie.  
12. W trakcie realizacji jest naprawa drogi Grotowskiego w Krościenku n.D.  
13. Wykonano roboty remontowe drogi Kurzejówka w Hałuszowej. 
14. Zakończono remont pozimowy dróg na terenie gminy (tzw. łatanie dziur). 
15. Podpisano umowę darowizny z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie w 

sprawie przekazania 400m bieżących barier sprężystych ze słupkami, które 
zostaną w najbliższym czasie zamontowane na poszczególnych sołectwach. 

 

W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 

1. Przeprowadzono postępowania na zadanie pn.: 
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- Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej  

w Grywałdzie położonej przy ul. Szkolnej na działce ewid. nr 553 i 554. Wykonawcą 

zadania została firma Biuro Projektowe ARCHI-PLAN, Marcin Chryczyk z siedzibą w 

34-452 Ochotnica Dolna, oś. Lubańskie 19, za kwotę 34 000,00 złotych  brutto. 

Planowany termin podpisania umowy 11.08.2017r. Termin realizacji zamówienia: 

30.04.2018r. 

2. Przeprowadzono postępowania na zadanie pn.: 

Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Grywałd – Krośnica 2. Wykonawcą zadania została Pracownia Urbanistyczna, Maria 

Modzelewska z siedzibą ul. Wybickiego 8, 33-300 Nowy Sącz, za kwotę 46 125,00 

złotych  brutto. Umowę podpisano 3.08.2017r. Termin realizacji zamówienia: 2018r. 

(do 14 dni po uzyskaniu pozytywnych opinii i uzgodnień). 

 

 

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA 

I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: 

1. Podpisano aneks do umowy użyczenia z Ochotniczą Strażą Pożarną w Krośnicy 
na użyczenie działek położonych w Krośnicy przy ul. Flisackiej (obok remizy OSP) 
z przeznaczeniem na urządzenie terenów rekreacyjnych (umowę zawarto na czas 
oznaczony tj. do dnia 31.12.2027 r.), 

2. Podpisano umowę na dofinansowanie prac pielęgnacyjnych przy pomniku 
przyrody rosnącym w pasie drogi gminnej – ul. Św. Kingi. 

 

W ZAKRESIE OŚWIATY: 

Projekty i zadania edukacyjne, współfinansowane ze źródeł zewnętrznych: 
 

1) „Bezpieczna+” 
Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzyma od Wojewody Małopolskiego 

wsparcie finansowe na realizację w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w 
Krościenku n.D projektu w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 
2015-2018 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 
wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+”.  
Projekt będzie realizowany w okresie IX-XII. 2017 i zakłada realizację następujących 
działań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa w szkole, w sieci oraz w 
najbliższym otoczeniu uczniów: 
1. Bezpieczna przerwa w szkole – organizacja podczas przerw zabaw ruchowych 

oraz zabaw integracyjnych, 
2. Góry bez tajemnic, z rozwagą – organizacja wycieczki górskiej, gry terenowej 

oraz nawiązanie współpracy z ratownikami GOPR, 
3. Bezpiecznie na drodze – przeprowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego 

we współpracy z Komisariatem Policji w Krościenku n.D, warsztatów, organizacja 
wycieczki rowerowej oraz konkursu wiedzy o ruchu drogowym. 

W ramach projektu zakupione zostaną również pomoce edukacyjne (m.in. 
narkogogle, alkohole, gry, mobilne miasteczko ruchu drogowego), sprzęt, 
wyposażenie (m.in. mikrofon, drukarka, tryptyk mobilny), nagrody i materiały 
plastyczne. 
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Całkowita wartość projektu: 26.147,00 zł 
Dofinansowanie:  20.917,60 zł 
Wkład własny Gminy: 5.229,40 zł 
 
2) Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w 2017 r. z 

tytułu dofinansowania w zakresie doposażenia pomieszczeń do nauki w 
meble w gimnazjach publicznych. 

Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzymała z MEN 20.000,00 zł w ramach 
zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w 2017 r. z tytułu 
dofinansowania w zakresie doposażenia pomieszczeń do nauki w meble w 
gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu 
terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne. 
Wniosek złożony do MEN opiewał na kwotę 52.660,00 zł. 

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zakup mebli (m.in. krzesła, ławki)  
i wyposażenia dla klasy I i IV, które rozpoczną funkcjonowanie od 01.09.2017 r. w 
Szkole Podstawowej nr 2 w Krościenku n.D, ul. Biały Potok 1. 

 
Projekty edukacyjne współfinansowane ze środków  

Europejskiego Funduszu Społecznego: 
 

1) „Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności edukacji w zakresie 
wychowania przedszkolnego w Gminie Krościenko nad Dunajcem”  

Projekt Gminy Krościenko nad Dunajcem znalazł się na liście projektów 
wybranych do dofinansowania, złożonych w konkursie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 
10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie Przedszkolne. 
Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy na realizację projektu. 

Projekt pn. „Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności edukacji w 
zakresie wychowania przedszkolnego w Gminie Krościenko nad Dunajcem” 
obejmuje zadania: 
1. rozwój punktu przedszkolnego w Krościenku n.D przy ul. Biały Potok 1 poprzez: 
- utworzenie nowego oddziału i zatrudnienie kadry, 
- dostosowanie zaplecza sanitarno-higienicznego, 
- wyposażenie nowego oddziału w meble, pomoce i materiały dydaktyczne, sprzęt 
TIK, zabawki, itp., 
- modernizację placu zabaw,  
- realizację zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego 
przy ul. Biały Potok 1 (logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, język angielski, 
rytmika) 
2. Rozwój kompetencji kadry wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym 
przy ul. Biały Potok poprzez: 
- udział w szkoleniach/warsztatach/kursach, 
- ukończenie studiów podyplomowych.  
Całkowita wartość projektu: 475.043,38 zł 
Dofinansowanie z EFS: 401.193,38 zł 
Wkład własny Gminy: 73.850,00 zł 
 
 
2) „Kompetencje – klucz do sukcesu” 
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Gmina Krościenko nad Dunajcem podpisała umowę partnerską z Instytutem 
Badawczo-Szkoleniowym Sp. z o.o z siedzibą w Olsztynie na realizację projektu  
pn. „Kompetencje- klucz do sukcesu”. Projekt będzie realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 Instytut Badawczo-Szkoleniowy będzie realizował projekt w Gminie 
Krościenko n.D oraz w Gminie - Miasto Zakopane. Z terenu naszej gminy do projektu 
zakwalifikowały się 3 szkoły, w których średni wynik z matematyki na sprawdzianie 
po klasie VI oraz na egzaminie gimnazjalnym w roku szkolnym 2014/2015 był niższy 
niż średni wynik w województwie małopolskim, tj.: Szkoła Podstawowa im. 
Bohaterów Warszawy w Grywałdzie, Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w 
Krościenku n.D oraz Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krościenku n.D. 
Realizacja projektu w szkołach rozpocznie się we wrześniu br. 

Głównym celem projektu jest: Podniesienie poziomu edukacji w 5 szkołach 
podstawowych i 2 szkołach gimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego 
poprzez wprowadzenie do nauki innowacyjnych metod kształtujących kompetencje 
kluczowe niezbędne na rynku pracy w okresie od V 2017 do IV 2017 r. 
Cel zostanie osiągnięty poprzez:  
- wyposażenie szkół w pracownie przyrodnicze oraz przeszkolenie nauczycieli szkół  
z wykorzystania pracowni do prowadzenia zajęć,  
- wyposażenie szkół w pracownie TIK oraz przeszkolenie nauczycieli z wykorzystania 
pracowni do prowadzenia zajęć  
- realizację zajęć dodatkowych dla uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, 
matematyki i informatyki. 
 Szkoły wyposażone zostaną w cyfrowe  systemy pomiarowe oraz w 
komputery  
z funkcjonalnościami wskazanymi w wytycznych edukacyjnych (po 10 szt na szkołę),  
a także w różnorodne pomoce edukacyjne. Wyposażone zostaną: pracownie 
przyrodniczo-matematyczne w szkołach podstawowych, pracownie biologiczne, 
chemiczne i geograficzne w gimnazjum oraz i informatyczne w szkołach 
podstawowych i gimnazjum. Kwota na zakup sprzętu i oprogramowania zgodnie z 
wnioskiem o dofinansowanie wynosić będzie łącznie dla Gminy Krościenko nad 
Dunajcem: 663 357,00 zł.  
 
3) „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” 

Gmina Krościenko nad Dunajcem podpisała umowę partnerską z 
Województwem Małopolskim na realizację w latach 2017-2019 projektu pn.  
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w 
ramach 10 Osi Priorytetowej, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.3 Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.  

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących 
się  
w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego 
oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania 
właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Wsparcie 
dla uczniów będzie miało formę warsztatów oraz indywidualnych spotkań uczniów i 
rodziców z doradcą zawodowym. Ma to ułatwić szkole wspieranie uczniów w 
podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Celem stworzenia 
standardów doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych jest dążenie do 
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zapewnienia wysokiego i jednolitego poziomu usług doradztwa edukacyjno-
zawodowego, usprawnienie działań doradczych w małopolskich szkołach 
gimnazjalnych. 

Projektem zostaną objęci uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych oraz klas 
VII i VIII w szkołach na terenie gminy. W Szkole Podstawowej nr 2 z oddziałami 
gimnazjalnymi utworzony zostanie we wrześniu 2017 Szkolny Punkt Informacji i 
Kariery, tzw. Spinka, w ramach którego zostanie zapewniony dostęp do poradnictwa 
edukacyjno-zawodowego  dla uczniów.   
 
Całkowita wartość projektu dla Gminy: 54.204,73 zł 
Dofinansowanie z EFS dla Gminy: 48.784,26 zł 
Wkład własny Gminy: 5.420,47 zł 
 
 

W ZAKRESIE PROMOCJI: 

1. 30 czerwca odbyło się nagranie dla Radia Dobra Nowina. Tematami nagrania 

były następujące sprawy: 

- zaproszenie na Triadę,  

- materiał o inwestycjach, 

- plan imprez planowanych na wakacje. 

2. 1 lipca odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami, kwaterodawcami, w sprawie 

wspólnych działań promocyjnych i portalu „Wrota Pienin.” 

3. W dniach 1-2 lipca odbył się etapowy bieg górski - Triada 

4. 9 lipca - spotkanie przy wystawie fotograficznej „Skoki w dal Azji.” 

5. W dniach 15-16 lipca – zorganizowano i przeprowadzono III Turniej w Plażowej 

Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy. 

Jak co roku posiłek przygotowała radna Stanisława Zarotyńska wraz z Paniami ze 

Stowarzyszenia Kobiet Pienińskich. 

6. W dniu 19 lipca odbyło się spotkanie z dyrektorem Pawłem Mierniczakiem z 

Małopolskiej Organizacji Turystycznej w sprawie ustaleń dotyczących otwarcia 

letniego Sezonu Turystycznego w Małopolsce, które odbędzie się w czasie 

weekendu majowego 2018r. w Krościenku n.D. 

7. W dniu 22 lipca - Rozpoczęcie 8.Festiwalu Pieniny-Kultura-Sacrum. 

8. W dniu 25 lipca odbyło się spotkanie w spawie Turnieju Piłkarskiego Old Boyów i 

nocnych regat kajakowych. 

9. W dniu 30 lipca - Dzień ze Strażą Pożarną. 
 

SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE: 

Wójt Gminy uczestniczył w licznych spotkaniach i wyjazdach służbowych spośród 
których wymienić należy: 
1) w dniu 15 lipca – spotkanie w sprawie gazyfikacji, 
2) w dniu 18 lipca – spotkanie z Geodetą Wojewódzkim w Krakowie, 
3) w dniu 31 lipca – udział w Świecie Policji w Nowym Targu. 

 

W OKRESIE MIEDZY SESJAMI WÓJT GMINY WPROWADZIŁ 

NASTĘPUJĄCE ZARZĄDZENIA: 
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1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Gminnego 

Centrum Kultury w Krościenku n.D. 

2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Krościenku n.D. 

3) w sprawie zmian w budżecie gminy (30 czerwca), 

4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko n.D., 

5) w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu 

dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego oraz wprowadzenia regulaminu prac Komisji egzaminacyjnych, 

6)  w sprawie zmian w budżecie gminy (14 lipca), 

7) w sprawie zmian w budżecie gminy (27 lipca), 

8) w sprawie przekazania pod obrady Rady Gminy Krościenko n.D. projektów 

uchwał. 

9) w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Gminy Krościenko n.D. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D. na rok 2017, 

10) w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Gminy Krościenko n.D. 

w   sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko n.D. 

 


