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INFORMACJA Z  DZIAŁALNOŚCI  WÓJTA  GMINY   

KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

od 1 stycznia do 21 marca 2018 r.  

 

W ZAKRESIE INWESTYCJI: 
 

1) Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie remontu drogi w Tylce-Biały Potok. 
Termin realizacji zadania do 30.05.2018r. Zadanie przewidziane do realizacji ze 
środków funduszu sołeckiego. 

2) Z funduszu sołeckiego zlecono wykonanie pergoli i ławek wraz z montażem dla 
sołectwa Biały Potok. 

3) W Starostwie Powiatowym złożone zostało zgłoszenie robót budowlanych nie 
wymagających pozwolenia na budowę dla  „Przebudowy ścieżki pieszo-
rowerowej  w Krościenku n.D w granicach istniejącego pasa drogowego”. 

4) W ramach środków funduszu sołeckiego złożono zamówienie na dostawę donic, 
koszy i ławek dla Krościenka-Centrum.  

5) Wykonano i zamontowano 2 tablice ogłoszeniowe  w Krościenku – Centrum. 
6) W toku jest postępowanie na zagospodarowanie placu przy bibliotece 

w Krościenku n.D  oraz na modernizację fontanny (zadania przewidziane do 
realizacji z funduszu sołeckiego). 

7) Złożony został wniosek do Marszałka Województwa Małopolskiego 
o dofinansowanie drogi rolniczej Krośnicka w Grywałdzie. 

8) W celu wystąpienia o środki pomocowe, przygotowana została dokumentacja 
wraz z wyceną  robót związanych z remontem kapliczki w Krośnicy. Zadanie to 
uzyskało akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków . 

9) Wyłoniono Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją infrastruktury 
turystyczno - rekreacyjnej na terenie gminy tzw. ”Grzybki dla turysty”.  

 

W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 

 

1) Przygotowano i ogłoszono plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
na 2018r. 

2) Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.: 
- Zakup wyposażenia dla OSP w Krośnicy. Wykonawcą zadania została Firma 
MAT-POŻ, Irena Matusiak, Ireneusz Matusiak Sp. j. z siedzibą w  Pcimiu, za 
kwotę 7 901,99 złotych  brutto. Zadanie zlecono 29.01.2018r. Termin realizacji 
zamówienia do 30.03.2018r. 

3) Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.: 
- Zakup aparatów powietrznych i wyposażenia dla OSP w Grywałdzie. 
Wykonawcą zadania została Firma MAT-POŻ, Irena Matusiak, Ireneusz Matusiak 
Sp. j. z siedzibą w  Pcimiu, za kwotę 13 000,00 złotych  brutto. Zadanie zlecono 
09.02.2018r. Termin realizacji zamówienia do 30.03.2018r. 

4) Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.: 
- Pozyskanie i zrywka drewna w lesie gminnym w Krośnicy. Wykonawcą zadania 
została Firma Usługowo Handlowa „BUKOWSKI”, Jan Bukowski z siedzibą 
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w Maniowach, za kwotę 85 000,00 złotych  brutto. Zadanie zlecono 06.02.2018r. 
Termin realizacji zamówienia do 20.04.2018r. 

 

W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH: 

Pozytywnie zostały rozpatrzone dwa wnioski z Programu integracji społeczności 

romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Przyznano dofinansowanie na wniosek: 

1) „Muzyczna podróż z Romami” –  kwota dofinansowania wynosi 45 000,00 zł. 

Projekt zakłada naukę gry na zakupionych w poprzednim projekcie  

instrumentach muzycznych, oraz naukę tańca i gwary. Zajęcia tak jak w 

poprzednim roku odbywać się będą w szkole podstawowej w Krośnicy. Nowością 

w tym projekcie jest   organizacja w sezonie letnim festiwalu romskiego na którym 

zaprezentują się zespoły romskie. 

2) „Praca dla Roma” kontynuacja projektu – kwota dofinansowania wynosi 26 500,00 

zł.  W ramach tej dotacji zostaną zatrudnieni Romowie w ZGK  na okres 9 m-cy. 

 

Pozytywnie został rozpatrzony wniosek - Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz z 

odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem. 

 

Złożono następujące projekty: 

1) W lutym 2018 r. został złożony projekt  do Programu rozwoju małej infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy 

Aktywności (OSA). Projekt zakłada  budowę międzypokoleniowej strefy 

aktywności i relaksu w sołectwie Dziadowe Kąty. Rozpatrzenie wniosku to 

kwiecień - maj 2018r. 

2) W lutym 2018 r. w imieniu OSP Kąty złożono projekt do Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014-2020. Projekt dotyczy organizacji – warsztatów  

regionalno - kulinarnych oraz zakup wyposażenia i sprzętu do przeprowadzenia 

warsztatów w OSP KĄTY. Rozpatrzenie wniosku to czerwiec-lipiec 2018 r. 

 

Nadal w trakcie oceny jest wniosek złożony w 2017 roku - Uporządkowanie 

gospodarki  ściekowej na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem.  
 

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA 

I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: 

 

Przeprowadzono konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 
działania  
na rzecz osób niepełnosprawnych pod tytułem: „Transport uczniów 
niepełnosprawnych z terenu gminy Krościenko nad Dunajcem i opieka nad nimi w 
czasie przewozu do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek szkolny”. 
Dotację przyznano Polskiemu  Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Szczawnicy, w wysokości: 22.000 zł. 

W trakcie realizacji jest program dot. wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń 
grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na nowe źródła ciepła. Pierwszy piec 
został już wymieniony, kolejne będą wymieniane po zakończeniu okresu grzewczego. 
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Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie w Urzędzie Gminy Deklaracji 
udziału w projekcie w terminie do 30 kwietnia br.  

W związku z realizacją Programu uruchomiono punkt obsługi klienta, gdzie można 

uzyskać szczegółowe informacje na temat wymiany starych kotłów, pieców, 

urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na nowe źródła ciepła. Punkt 
czynny jest w pierwszy czwartek każdego miesiąca od godz. 13-tej do godz.17-tej 
pok. nr 4.  

 

W ZAKRESIE PROMOCJI: 

 

W zakresie promocji Gminy zorganizowano następujące imprezy i spotkania: 

1) w dniu 5 stycznia - Wywiad w Radiu Kraków, 

2) w dniu 5 stycznia - Wydanie gminnego biuletynu informacyjnego,  

3) w dniach 6 – 7 stycznia - II Zimowa Triada, 

4) w dniu 18 stycznia - Nagranie dla Telewizji Kraków, 

5) w dniu 19 stycznia - Koncert noworoczny rozpoczynający obchody roku 

jubileuszowego, 

6) w dniu 5 lutego - Nagranie dla Radia Kraków, 

 
SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE: 

 

Wójt Gminy uczestniczył w licznych spotkaniach i wyjazdach służbowych spośród 
których wymienić należy: 
 

1) 16 stycznia – spotkanie z Panią profesor Urszulą Litwin wykładowcą 
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 

2) 22 stycznia – spotkanie z Dyrektorem Z.D.W. w sprawie Velo Dunajec, 
3) 31 stycznia – spotkanie z Prezesem Klubu Rowerowego w Nowym Targu, 
4) 31 stycznia w Rabce, przekazanie sprzętu dla OSP przez Ministra Z.Ziobro, 
5) 01 lutego – spotkanie z Panią Janiną Zachwieja i Panem Romanem Krężlem 

w sprawie budynku przy Kościele w Krośnicy, 
6) 01 lutego spotkanie w sprawie wyciągu w Krośnicy, 
7) 9 lutego – spotkanie z Zarządem Spółdzielczego Klubu Sportowego 

„Sokolica”, 
8) 17 lutego – udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Flisaków 

Pienińskich na rzece Dunajec, 
9) w miesiącu lutym – udział w Walnych Zebrania wszystkich jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy. 
10) 5 marca – Spotkanie z Panią Anną Paluch Posłanką na Sejm RP i 

Komendantem Wojewódzkim Policji. 
11) 6 marca – eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 
12) 12 marca - Spotkanie ze studentami i Panią profesor Litwin z Uniwersytetu 

Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 
13) 13 marca- spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich 

Panem Jerzym Regiecem, 
14) 15 marca – spotkanie z delegacją Władz Miasta Dąbrowy Górniczej, 
15) 16 marca – udział w prelekcji historycznej „Wincenty Hlousek z Krościenka 

zasłużony, a zapomniany”, którą poprowadził Pan Marek Fryźlewicz, 
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16)  21 marca – spotkanie z dyrektorem Małopolskiej Organizacji Turystycznej 
Panem Pawłem Mierniczakiem w sprawie imprezy w dniu 1 maja. 

 ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY: 

 

1) W sprawie określenia wzoru umowy określającej warunki organizacyjno – 
finansowe działalności oraz program działania Gminnego Centrum Kultury w 
Krościenku n.D. 

2) W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Gminy Krościenko n.D. 

3) w sprawie zmian w budżecie gminy (9 stycznia), 
4) w sprawie przekazania pod obrady rady gminy projektów uchwał, 
5) w sprawie zmian w budżecie gminy (22 stycznia), 
6) w sprawie przekazania obiektu do administrowania (przekazanie Kierownikowi 

ZGK do utrzymania i administrowania obiekt o nazwie „Skatepark modułowy nr 
410115”), 

7) w sprawie przekazania obiektu do administrowania (przekazanie Radzie Sołeckiej  
Sołectwa Krośnica do utrzymania i administrowania obiekt o nazwie „Trybuny 
trzyrzędowe na boiska zewnętrzne z siedziskami plastikowymi” zamontowane w 
Krośnicy przy Remizie OSP), 

8) w sprawie zmian w budżecie gminy (25 stycznia), 
9) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej odpowiedzialnej za prawidłową 

realizację procesu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Kompetencje – klucz 
do sukcesu”,  

10) w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 
oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Krościenko n.D. na rok szkolny 2018/2019. 

11) w sprawie przekazania pod obrady rady gminy projektów uchwał, 
12) w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 

postepowania o zamówienie publiczne na realizację zadania pn. „Grzybek dla 
turysty – budowa małej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w miejscach 
widokowych na terenie Gminy Krościenko n.D.”, 

13) w sprawie zmian w budżecie gminy (09 lutego), 
14) w sprawie utworzenia i funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w Gminie Krościenko n.D., 
15) w sprawie zmian w budżecie gminy (16 lutego), 
16) w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu z zakresu 

sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko n.D. w roku 2018, 
17) w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w Gminnym 

Centrum Kultury w Krościenku n.D. i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, 
18) w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Krościenku n.D., 
19) w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Krościenku n.D., 
20) w sprawie zmian w budżecie gminy (02 marca), 
21) w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku n.D., 
22) w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Krościenko n.D. rocznego sprawozdania 

za rok 2017 z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienia 
potrzeb związanych z realizacją zadań, 

23) w sprawie przekazania pod obrady rady gminy projektów uchwał. 
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