
Tytuł projektu Skrócony opis   Środki krajowe Środki Unijne

 Wartość 

wnioskowana jako 

wartosc całego 

projektu 

 Wartość  

dofinansowania  
 Wkład własny  Łączna wartość 

„Małopolskie Remizy” - Termomodernizacja remizy OSP Kąty Małopolski Urząd 

Wojewódzki, WFOŚ 41 667,99            18 795,99                  22 872,00                     41 667,99    

"Romowie są wśród nas" - zajęcia integracyjno-

edukacyjne z tańca, śpiewu, gwary oraz 

kultywowanie tradycji romskiej wśród 

społeczności lokalnej

Projekt realizowany przez Gminę Krościenko ,która otrzymała na ten cel dotację w wysokości 38 

tys. zł w ramach W ramach projektu został utworzony dziecięcy zespół polsko-romski. Zostały 

również zakupione stroje romskie i góralskie, w których zespół   reprezentuje folklor góralski i 

romski na imprezach lokalnych. Zajęcia trwały przez 9 m-cy  

Program Integracji 

Społeczności Romskiej  

w Polsce na lata 2014-

2020. MSWiA

-

            58 000,00                       38 000,00                              -                38 000,00    

Już pływam W kursie wzięło udział  150 uczniów z klas I-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Krościenko nad 

Dunajcem (Szkoła Podstawowa w Grywałdzie – 45 uczniów; Szkoła Podstawowa w Krośnicy – 45 

uczniów; Szkoła Podstawowa w Krościenku n.D – 60 uczniów). Zajęcia odbywały się na basenie w 

Sanatorium Uzdrowiskowym „Budowlani” w Szczawnicy i prowadzone były w 10 grupach przez 2 

instruktorów, pod nadzorem ratownika. Kurs był realizowany w okresie 22.03.-28.06.2015.r. 1 raz 

w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (90 minut).  Każda grupa uczestniczyła w kursie obejmującym 20 

godzin lekcyjnych. Uczniowie  na zajęcia dowożeni byli autobusem. Podczas dowozu oraz zajęć na 

basenie opiekę sprawowało 3 opiekunów z poszczególnych szkół.

Województwo 

Małopolskie

            45 730,00                       13 719,00                17 011,00              30 730,00    

Jeżdżę z głową 2015 Zajęcia odbywały się na wyciągu "Stajkowa" w postaci 8 jednodniowych wyjazdów. Jeden kurs 

nauki trwał 20 godzin i obejmował grupę 10 osób.  Łącznie w projekcie wzięło udział 60 uczniów 

klas III i IV (6 grup po 10 uczniów) z 3 szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa w Grywałdzie – 15 

uczniów; Szkoła Podstawowa w Krośnicy – 15 uczniów, Szkoła Podstawowa w Krościenku – 30 

uczniów. Kurs był prowadzony przez 3 instruktorów, a dowóz na zajęcia odbywał się autobusem 

(po 3 grupy) pod nadzorem 2 opiekunów. Do przeprowadzenia zajęć wypożyczany był każdorazowo 

dobrej jakości sprzęt narciarski i snowboardowy wraz z kaskami. 

Województwo 

Małopolskie

            32 000,00                       16 000,00                10 000,00              26 000,00    

Rządowy program wspomagania w latach 2015-

2018 organów prowadzących szkoły w 

zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 

wychowania i opieki w szkołach "Bezpieczna+"

W ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły 

w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+” 

Gmina otrzymała środki od Wojewody Małopolskiego w wysokości 15.370,00 zł na realizację zadań 

w Publicznym Gimnazjum w Krościenku n.D. Wkład własny wyniósł 8.155,00 zł. Łączny koszt 

projektu wyniósł 23.525,00 zł.

Głównym celem projektu było kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły 

poprzez promowanie aktywnej, otwartej i prospołecznej postawy uczniów.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu odbyły się wycieczki krajoznawczo-turystyczne z 

przewodnikiem górskim, warsztaty udzielania pierwszej pomocy, rozwiązywania konfliktów metodą 

mediacji, tańce integracyjne dla uczniów, rodziców i nauczycieli, szkolenie dla Samorządu 

Uczniowskiego prowadzone przez Centrum Edukacji Obywatelskiej z Warszawy, zajęcia z edukacji 

społeczno-ekonomicznej dla młodzieży. Do realizacji zadań zakupione zostały m.in. kijki do 

trekkingu, koszulki dla wszystkich uczniów z logo szkoły, gra edukacyjna „Chłopska Szkoła Biznesu” 

oraz „Chłopska Ekonomia”.

Województwo 

Małopolskie

            23 525,00                       15 370,00                  8 155,00              23 525,00    

Lista projektów realizowanych przez Gminię Krościenko nad Dunajcem od 1 stycznia 2015 roku 

Fundusz i program  Finanse  



Rządowy Program na rzecz społeczności romskiej 

w Polsce

Od 2001 r. Gmina Krościenko n.D realizuje zadanie polegające na zaopatrzeniu uczniów

pochodzenia romskiego w podręczniki, przybory szkolne, stroje sportowe i pomoce dydaktyczne w

SP Krośnica oraz w Publicznym Gimnazjum . Co roku pozyskiwane są środki na ten cel w ramach

Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. W 2015 r. 17 uczniów pochodzenia romskiego

SP Krośnica oraz 2 uczniów w Publicznym Gimnazjum otrzymało podręczniki i zeszyty ćwiczeń oraz

podstawowe przybory szkolne tj. zeszyty długopisy, plecaki, farby, kredki, bloki, stroje sportowe

(dres, koszulki, obuwie sportowe). Gmina, na mocy porozumienia z Ministerstwem Edukacji

Narodowej, otrzymała na ten cel kwotę 4.640zł.

Program Integracji 

Społeczności Romskiej  

w Polsce na lata 2014-

2020. 

              4 640,00                         4 640,00                              -                   4 640,00    

Rządowy Program na rzecz społeczności romskiej 

w Polsce

Zakup wyprawki szkolnej oraz pomocy edukacyjnych dla uczniów pochodzenia romskiego 

(podręczniki, przybory szkolne, stroje gimnastyczne)

Program Integracji 

Społeczności Romskiej  

w Polsce na lata 2014-

2020. 

            21 170,00                         8 000,00                              -                   8 000,00    

Odbudowa drogi gminnej ul.Ojca Leona nr drogi 

K362433 w Krośnicy w km 0+520-0+560,0+600-

0+620 wraz z odbudową przepustu ramowego 

2x2 w km 0+670

Wykonano odbudowe drogi zniszczonej przez powódź w 201o roku MUW-Kraków -

            83 614,57                       65 993,00                17 621,57              83 614,57    

Odbudowa drogi gminnej ul.Knutelskiego nr drogi 

K362395 w Krościenku nad Dunajcem w km 

0+065-0+400 

Wykonano odbudowe drogi zniszczonej przez powódź w 201o roku MUW-Kraków -

            53 176,69                       41 224,00                11 952,69              53 176,69    

Odbudowa drogi gminnej ul.Polna nr drogi 

K362436 w Krośnicy w km:0+239-0+639

Wykonano odbudowe drogi zniszczonej przez powódź w 201o roku MUW-Kraków -
            86 495,33                       67 088,00                19 407,33              86 495,33    

Poprawa sytuacji mieszkaniowej i bytowej rodzin  

Romskich przez remont budynków mieszkalnych   

w Krośnicy

Projekt zakłada wykonanie remontów w 10-ciu  budynkach romskich na osiedlun w Krośnicy/ 

robory planowane to :remontowo-budowlanych , wodno-kanaliacyjne oraz elektryczne/

Program Integracji 

Społeczności Romskiej  

w Polsce na lata 2014-

2020. MSWiA

          389 986,00    350 000,00                              6 000,00            356 000,00    

Promocja kultury Romskiej– kontynuacja projeku Projekt obejmuje dalszą integrację społeczną pomiędzy społecznością romską i polską na terenie 

gminy Krościenko i jest kontynuacją projektu realizowanego w 2015r. Zadanie obejmuje  zakup 

instrumentów muzycznych dla zespołu, zorganizowanie warsztatów muzycznych -nauki na tych 

instrumentach oraz remont pomieszczenia w OSP Krośnica

Program Integracji 

Społeczności Romskiej  

w Polsce na lata 2014-

2020. MSWiA           128 532,00                       39 290,00                              -                39 290,00    

Zatrudnienie-szanszą rozwoju Roma Projekt zakłada zatrudnienie w 2016 roku, 2 Romów w okresie 9 m-cy w  Zakładzie Gospodarki 

Komunalnej w Krościenku  oraz zakup kosiarki spalinowej , kosy spalinowej oraz materiałów do 

bieżącego utrzymania. 

Program Integracji 

Społeczności Romskiej  

w Polsce na lata 2014-

2020. MSWiA

            52 422,00                       29 895,00                              -                29 895,00    

Tajemnica góralskich portek Przedmiotem projektu jest organizacja zajęć z rękodzieła ludowego z zakresu nauki 

kroju,szycia,cyfrowania portek i cuch góralskich oraz zdobienie aplikacjami sukman góralskich na 

zasadzie Mistrz i Uczeń.

Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego/ 

priorytet Kultura 

            20 000,00                       20 000,00                              -                20 000,00    

Modernizacja drog dojazdowych do pol Rokitki w 

soł.B.Potok i Nowakówka w soł. Kąty-Niwki

Modernizacja drog dojazfowych do gruntów rolnych UMWM -KRAKÓW -
            42 117,33                       42 117,33                43 605,00              85 722,33    

Przebudowa drogi  woj./969 N.Targ -N.Sacz Chodnik ul Jagaiellonska o dlugosci.1 km. Zarzad Dróg 

Wojewodzkich

-
          214 433,05                     214 433,05              211 800,00            426 233,05    

ROK  2016 -
                         -      

Mały Mistrz Od września 2016 r. w klasach I szkół podstawowych będzie kontynuowany program „Mały Mistrz”, 

który ma się przyczynić do zwiększenia zainteresowania kulturą fizyczną uczniów klas I-III. Program 

polega na prowadzeniu, równocześnie z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, przez nauczycieli 

wychowania fizycznego bloków sportowych (rowerzysta-turysta, gimnastyk-tancerz, saneczkarz-

narciarz-łyżwiarz, piłkarz-nożny/ręczny/koszykarz/siatkarz, lekkoatleta, pływak-wodniak, tenisista-

ziemny i stołowy, badmintonista). Program trwa 3 lata (od klasy I do III)

Ministerstwo portu i 

Turystyki, Samorząd 

Województwa

              7 700,00                         5 700,00                  2 000,00                 7 700,00    



Remont i moderniz. Drogi dojazd do gruntów rol 

Grywałd-Dziadowe |Kąty

 remont i moder. Drogi nr 1600  o dlugosci 440 mb UMWM- Kraków -

            50 000,00                       23 557,71                23 577,71              47 135,42    

Przygotowanie programów rewitalizacji” ramach RPO na  zadanie  „ Przygotowanie programów rewitalizacji”. UMWM-KRAKOW RPO - 2014-

2020 
            21 865,00                       21 865,00                  2 430,00              24 295,00    

Remont i moderniz. Drogi dojazd do gruntów 

rolnych w Krosnicy- " Na Bukowine"

Wykonanie remontu i modernizacja drogi n a odcinku 217 mb UMWM - Krakow
1 282 500,00                         30 000,00                35 972,16              65 972,16    

Bezpieczny Strazak OSP w gminie Kroscienko zakup 9 mundurów strazackich WFOŚ Krakow
            50 000,00                       13 500,00                28 637,34              42 137,34    

Odbudowa drogi gminnej Gielniarz nr k 363408 Odbudowa drogi gminnej Gielniarz po powodzi z 2014 roku Małopolski Urząd 

Wojewódzki             42 137,34                       50 000,00                35 470,01              85 470,01    

Daj sobie szansę! Aktywizacja społeczno – 

zawodowa mieszkańców Gminy Krościenko n.D 

RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 9 Os Priorytetowaj Region Spójny Społecznie, 

Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja-projekty konkursowe 

wyłącznie dla OPS/PCPR . gmina otrzymała środki w wysokości 426 030, 78, z czego wkład własny 

stanowi  63904,62 (15%).Projekt adresowany jest do mieszkańców Gminy Krościenko n.D w wieku 

aktywności zawodowej 17-64 lata, korzystających z pomocy społecznej. Dodatkowo mogą to być 

osoby: bierne zawodowo i bezrobotne, osoby pracujące, osoby z umiarkowanym lub znacznym 

stopniem niepełnosprawności. 

UM WM- Krakow - 

RPO 2014-2020

          463 402,80                     393 028,48                70 374,32            463 402,80    

Budowę parkingu przy drodze wojewódzkiej 969 

wraz z infrastrukturą techniczną, tj. kanalizacją 

wód opadowych, oświetleniem ulicznym i 

zabezpieczeniem skarpy w Krościenku n.D”. 

budowa parkingu przy drodze wojewódzkiej 969 wraz z infrastruktura techniczną MUW

       2 441 846,00                  1 757 073,00              684 773,55         2 441 846,55    

Przebudowa poboczy drogi 968 na chodnik przebudowa poboczy drogi 969 na chodnik ul.Sobieskiego EtapII MUW - inicjatywy 

samorządowe
          266 678,40                     266 678,40              253 321,60            520 000,00    

Odbudowa drogi ul.Leśna w Krościenku odbudowa drogi ul.Leśna w Krościenku w ramach szkód powowodziowych MUW -KRAKÓW
            69 553,56                       47 859,00                19 812,33              67 671,33    

Zabezpieczenie korpusu drogi B.Potok -

kontynuacja

zabezpieczenie korpusu drogi B.Potok -kontynuacja PPN -
            29 355,98                       14 677,00                14 677,00              29 354,00    

Remont piecy węglowych – kontynuacja projektu  Projekt zakłada wykonanie  remont 7  piecy węglowych  przy ul. Nowotarskiej w Krośnicy. Program Integracji 

Społeczności Romskiej  

w Polsce na lata 2014-

2020. MSWiA

-

            45 000,00                       45 000,00                     300,00              45 300,00    

Romskie domy do remontu – kontynuacja 

projektu  

Projekt zakłada wykonanie kolejnych remontów budynków w osiedlu romskim w latach 2016 - 

2017 

Program Integracji 

Społeczności Romskiej  

w Polsce na lata 2014-

2020. MSWiA

          348 198,00                     300 000,00                  1 200,00            301 200,00    

Kultura i  sport równych szans  – kontynuacja 

projektu

Przedmiotem projektu jest kontynuacja zajęć intergracyjnych . Program Integracji 

Społeczności Romskiej  

w Polsce na lata 2014-

2020. MSWiA
            35 000,00                       35 000,00                              -                35 000,00    

Młody Romie-dbaj o zdrowie Celem  projektu jest poprawienie sytuacji zdrowotnej rodzin romskich na terenie Gminy Krościenko 

nad Dunajcem.Głównym beneficjentem projektu będą dzieci i młodzież do 18 roku życia. Chcemy, 

aby osoby te skorzystały z usług stomatologicznych. Będą one składać się z działań profilaktycznych, 

uświadamiających potrzebę dbania o higienę jamy ustnej, a także zostanie im wykonany pełny 

przegląd uzębienia

Program Integracji 

Społeczności Romskiej  

w Polsce na lata 2014-

2020. MSWiA
            10 000,00                       10 000,00              10 000,00    

Pracuję bo chcę- kontynuacja zatrudnienia  

Romów

 Projekt obejmuje dalsze zatrudnienie Romów  i jest kontynuacją projektu realizowanego w 2016r. 

pn: Zatrudnienie-szanszą rozwoju Roma. Obecny  projekt zakłada zatrudnienie w 2017 roku, 2 

Romów w okresie 9 m-cy w  Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Krościenku w wymiarze 1/1 etatu

Program Integracji 

Społeczności Romskiej  

w Polsce na lata 2014-

2020. MSWiA

            30 000,00                       30 000,00                  7 817,98              37 817,98    



Jeżdżę z głową” W programie uczestniczyło 24 uczniów klas III i 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 lutym 2016 r., w postaci 8 jednodniowych wyjazdów. 

Jeden kurs nauki trwał 20 godzin i obejmował grupę 12 osób.  Prowadzony był przez 

wykwalifikowanych instruktorów, a dowóz na zajęcia odbywał się busem pod nadzorem dwóch 

opiekunów. Do przeprowadzenia zajęć wypożyczany był sprzęt narciarski i snowboardowy wraz z 

kaskami

Wojewoda małopolski

            21 880,00                         6 180,00                  6 180,00              12 360,00    

„Już pływam” W kursie wzięło udział  70 uczniów z klas I-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Krościenko nad 

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

uczniów; Szkoła Podstawowa w Krościenku n.D – 26 uczniów). Zajęcia odbywały się na basenie w 

Sanatorium Uzdrowiskowym „Budowlani” w Szczawnicy i prowadzone były w 6 grupach przez 2 

instruktorów, pod nadzorem ratownika. Kurs był realizowany w okresie 03.04.-19.06.2016.r. 1 raz 

w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (90 minut).  Każda grupa uczestniczyła w kursie obejmującym 20 

godzin lekcyjnych. Uczniowie  na zajęcia dowożeni byli autobusem. Podczas dowozu oraz zajęć na 

basenie opiekę sprawowało 2 opiekunów. 

Realizacja projektu umożliwiła zdobycie podstawowych umiejętności pływania, zapoznanie z 

zasadami bezpieczeństwa w wodzie, jak i z zagrożeniami oraz ze sposobami ich zapobiegania, 

Wojewoda małopolski

            24 790,00                       11 500,00                13 290,00              24 790,00    

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” W ramach programu wieloletniego – Priorytetu 3  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, 

dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania 

zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup 

nowości wydawniczych Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzymała dotację w wysokości 20000,00 

zł. Do bibliotek szkolnych w Szkole Podstawowej w Grywałdzie oraz w Krościenku zakupiono łącznie 

1254 książek w tym 44% stanowiły lektury szkolne

Wojewoda małopolski

            16 000,00                       16 000,00                  4 000,00              20 000,00    

EkoAtywni w Pieninach” Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krościenku n.D zrealizowała w okresie 03-

09.2016 r. zadania pod nazwą: „Projekt edukacji ekologicznej EkoAktywni w Pieninach”. 

 W ramach realizacji projektu podpisano porozumienia partnerskie z Zakładem Produkcyjnym 

Wody Mineralnej GFT Goldfruct Sp. z o.o. „Kinga Pienińska”w Krościenku nad Dunajcem, Zakładem 

Gospodarki Komunalnej w Krościenku n.D oraz Gminnym Centrum Kultury w Krościenku n.D. Szkoła 

współpracowała z Panem Dariuszem Latawcem Dyrektorem PodhalańskiegoPrzedsiębiorstwa 

Komunalnego w Nowym Targu, Pienińskim Parkiem Narodowym i Komisariatem Policji w 

Krościenku n.D. Projekt został zrealizowany w okresie kwiecień-wrzesień 2016 r. na terenie szkoły i 

poza nią. Skierowany był do uczniów, rodziców, nauczycieli i całej społeczności lokalnej.

Projekt obejmował szereg działań mających na celu: propagowanie i pogłębianie wiedzy 

ekologicznej, aktywizację uczniów do konkretnych działań i zachowań na rzecz środowiska i jego 

wpływu na funkcjonowanie organizmu, kształtowanie postaw szacunku do przyrody, dostrzegania 

zmian zachodzących w otaczającym środowisku, propagowanie ekologicznego stylu życia. 

Uwzględniał działania do realizacji w formie kampanii społecznej, wycieczek, konkursów, prelekcji, 

warsztatów i zajęć praktycznych. W ramach realizacji projektu zakupiono do szkoły m.in. stację 

meteorologiczną, mikroskopy, lupy, symulator obiegu wody w przyrodzie, zestawy 

eksperymentalne, tryptyk korkowy, skrzynki ogrodnicze, ławki parkowe, nasiona roślin, 

kompostowniki, itp.

WFOŚ

            46 440,00                       34 150,00                  9 150,00              43 300,00    



„Bezpieczna+” Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Krośnicy w ramach projektu „Bezpieczna+” zrealizowała 

działania promujące aktywność uczniów, mające na celu zwiększenie otwartości szkoły na 

współpracę z otoczeniem, kształtowanie w uczniach aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy. 

Uczniowie klas I-VI uczestniczyli w wycieczkach krajoznawczo – turystycznych „Na górskim szlaku” 

zdobywając szczyt Lubania i Wdżar. 

Dzięki nawiązaniu współpracy z instytucjami państwowymi: Policja i Straż Pożarna uczniowie 

uczestniczyli w prelekcjach na temat zachowania bezpieczeństwa w życiu codziennym oraz 

przeprowadzono zajęcia instruktażowe z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez 

ratownika GOPR dla wszystkich uczniów naszej szkoły i chętnych rodziców. Otrzymane środki 

finansowe umożliwiły przeprowadzenie warsztatów pn. „Generator Tolerancji” w celu unikania 

sytuacji antydyskryminacyjnych, w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej 

powodowanej stereotypami, uprzedzeniami. Dzięki rozpoczętej współpracy z OREW-em 

zorganizowano przedstawienie i wspólne zabawy mające na celu integracje z lokalnym 

środowiskiem. Został także opracowany Szkolny Kodeks Równego Traktowania jako podsumowanie 

działań zawartych w projekcie. W zorganizowano dwa konkursy tematyczne: "Bezpieczeństwo 

ważna sprawa" i "Liczy się tylko kolor serca". Prace dzieci zostały nagrodzone i wyróżnione poprzez 

wywieszenie ich na mobilnych tryptykach korkowych na szkolnych korytarzach.

Program został zrealizowany w całości. Zaplanowane cele zostały osiągnięte.                                                        

Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele ocenili pozytywnie działania przeprowadzone w ramach 

projektu. W ramach projektu zakupiono: mikrofon pojemnościowy i bezprzewodowy, mobilny 

parawan tryptyk korkowy, plansze edukacyjne, kamizelki odblaskowe, wyprawkę szkolną, gry, 

quizy, fantom oraz albumy pop.- naukowe.

Województwo 

Małopolskie

            13 480,72                       10 783,00                  2 697,72              13 480,72    

Wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce 

dydaktyczne szkół podstawowych 

ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości 

udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

i zajęć rewalidacyjnych

W ramach środków z części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2016 z tytułu 

wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych w 

celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych, 

szkoły podstawowe w Grywałdzie, Krościenku i w Krośnicy zakupiły pomoce dydaktyczne do 

realizacji zajęć rewalidacyjnych

MEN

            40 439,00                         6 000,00                 6 000,00    

ROK 2017                          -      

Jeżdżę z głową W programie uczestniczyło 68 uczniów 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 okresie styczeń-luty 2017 r., w postaci 8 jednodniowych wyjazdów.

Jeden kurs nauki trwał 20 godzin i obejmował grupę 13-14 osób. Prowadzony był przez

wykwalifikowanych instruktorów, a dowóz na zajęcia odbywał się busami pod nadzorem dwóch

opiekunów. Do przeprowadzenia zajęć wypożyczany był sprzęt narciarski i snowboardowy wraz z

kaskami.

WM

            28 262,00                       11 100,00                10 362,00              21 462,00    

Już pływam Zajęcia nauki pływania dla uczniów z Gminy Krościenko n.D odbywały się na basenie w Sanatorium 

Uzdrowiskowym „Budowlani” w Szczawnicy i potrwają do 30.06.2017 r. Programem objętych jest 

40 uczniów klas I-VI z 3 szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa w Grywałdzie – 3 uczniów; Szkoła 

Podstawowa w Krośnicy – 11 uczniów; Szkoła Podstawowa w Krościenku n.D – 26 uczniów).  Zajęcia 

prowadzone będą w 3 grupach przez 2 instruktorów, pod nadzorem ratownika. Odbywają się  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 busem. Podczas dowozu 

oraz zajęć na basenie opiekę sprawuje 2 opiekunów.

Województwo 

Małopolskie

            16 770,00                         6 500,00                  6 270,00              12 770,00    

Uporządkowanie gospodarki  ściekowej na 

terenie gminy Krościenko nad Dunajcem 

Projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej ; - w miejscowości Hałuszowa oraz w Grywałdzie RPO 2014-2020 WM do 

realizacji2018-

2020

       2 458 615,59                  1 188 483,82          1 270 131,77         2 458 615,59    



 Poprawa jakości powietrza  na terenie gminy 

Krościenko nad Dunajcem poprzez  wymianę 

źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach 

domowych 

Przedmiotem niniejszego projektu jest wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach 

domowych   wraz z częściową wymianą instalacji wewnętrznej na terenie Gminy Krościenko nad 

Dunajcem.

 W wyniku realizacji planowanych zadań  wymianą źródeł ciepła objętych zostanie 150 

indywidualnych budynków.

RPO 2014-2020 WM wniosek w 

trakcie 

realizacji
          965 030,10                     803 044,32              161 985,78            965 030,10    

 Obniżenie poziomu niskiej  emisji  na terenie 

gminy Krościenko nad Dunajcem poprzez  

wymianę źródeł ciepła w indywidualnych 

gospodarstwach domowych 

Przedmiotem niniejszego projektu jest wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach 

domowych   wraz z częściową wymianą instalacji wewnetrznej na terenie Gminy Krościenko nad 

Dunajcem.

 W wyniku realizacji planowanych zadań  wymianą źródeł ciepła objętych zostanie 90 

indywidualnych budynków( 30 biomasa, 60 pompy ciepła).

RPO 2014-2020 WM wniosek w 

trakcie realiacji

       1 078 240,11                     980 000,01                98 240,10         1 078 240,11    

„Pieniński Mistrz Tradycji – kontynuacja projektu” Kontynuacja zajęć warsztatowych w zakresie nauki kroju, szycia portek góralskich -projekt zlozony 

przez Gminna Bibliteke Puibliczna przy udziale gminy Kroscienko

Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego
            20 000,00                       20 000,00                              -                20 000,00    

Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności 

edukacji w zakresie wychowania przedszkolnego 

w Gminie Krościenko nad Dunajcem.

Celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie 

Krościenko nad Dunajcem poprzez utworzenie 18

nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym w Krościenku n.D, ul. Biały 

Potok 1, realizację zajęć dodatkowych dla 67 dzieciuczęszczających do PP w okresie 01.09.2017-

31.08.2018 r. oraz podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej zatrudnionej w Punkcie 

Przedszkolnym.Założone w projekcie cel będą realizowane poprzez zadania: 1. Rozwój Punktu 

Przedszkolnego w Krościenku nad Dunajcem, ul. Biały Potok 1, 2.Rozwój kompetencji kadry 

wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym w Krościenku n.D, ul. Biały Potok 1.

RPO WM 2014-2020

          475 043,38                     401 193,38                73 850,00            475 043,38    

Remont dróg rolnych w Krościenku ul.Lubań Remont drogi rolneju ul.Lubań w Krościenku Małopolski Urząd 

Wojewódzki
            60 000,00                       30 000,00                55 039,00              85 039,00    

Bezpieczna malopolska Dofinanansowanie zapewnienia gotowosci bojowej jednostom OSP Województwo 

Małopolskie

brak 

dofinanasowa

nia
            14 000,00                             -      

Noc swietojańska-Wianki na Dunajcu Zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji pieninskich Województwo 

Małopolskie

-
            10 591,00                       10 591,00              10 591,00    

Program ograniczenia przestepczosci i 

społecznych zachowan " Razem bezpieczniej 

im.W.Stasiaka na lata 2016-2017

Zmiana organizacji ruchu na drogach Gminnych poprawiająca infrastrukturę bezpieczeństwa na 

drogach i w obrębie przejść dla pieszych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem

MUW - Wydział 

Zarzadzania 

Kryzysowego

-

            85 792,00                       85 792,00                19 210,00            105 002,00    

Grzybek dla turysty” - budowa małej 

infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej  w 

miejscach widokowych na terenie gminy 

Krościenko.

Projekt zakłada budowę 10 obiektów małej architektury turystycznej ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej tzw: „grzybków” jako miejsc do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. 

Będzie to  nowa usługa turystyczna służąca zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej. 

PROW 2014-2020

          184 095,55                     117 139,00                66 956,55            184 095,55    

Budowa altany rekreacyjnej i chodników przy OSP 

Krośnica” 

Budowa altany rekreacyjnej i chodników przy OSP Krośnica” PROW 2014-2020/ 

wnios.OSP Krosnica             74 303,00                       74 303,00                  3 911,56              78 214,56    

Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz z 

odtworzeniem historycznych funkcji rynku w 

Krościenku nad Dunajcem.

Przedmiotem projektu jest przebud. i rozbud. XIX w. Ratusza, w którym obecnie ma swoją siedzibę 

Urząd Gminy oraz Gminne Centrum Kultury, a także przebud. płn. pierzeiRynku.W efekcie realizacji 

projektu zrewitalizowany zostanie dawny Ratusz o łącz. pow. 1 254,19 m2. Część budynku związana 

z Urzędem Gminy o pow. 641,18 m2 stanowi CZĘŚĆ NIEKWALIFIKOWANĄ, część w której siedzibę 

znajdzie Gminne Centrum Kultury o pow. 337,67 m2 (CZĘŚĆ KWALIFIKOWANĄ), w tym sala 

widowiskowa o pow. 106,08 m2na 104 miejsc siedzących oraz tzw. łącznik – tj. wejście i 

komunikacja służąca obsłudze obu części budynku. Część wspólna (komunikacja) pow. 275,34 m2.

Zmodernizowana zostanie także płn. strona płyty Rynku.

 RPO WM 2014-2020

       8 469 997,54                  4 152 317,72          4 317 679,00         8 469 997,54    

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Krościenko 

nad Dunajcem na działce ewidencyjnej nr 

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Krościenko nad 

Dunajcem na działce ewidencyjnej nr 10484/75

Urząd Marsząlkowski -

RPO 2014-2020        2 450 226,14                  1 684 408,86              765 817,28         2 450 226,14    



Remon drog rolnych w Krośnicy remont drogi rolnej w Krośnicy dz.2046/2 Województwo 

Małopolskie

-
            30 000,00                       30 000,00                48 283,10              78 283,10    

Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w 

gminie Krościenko nad Dunajcem poprzez zakup 

sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP

W ramach pilotażowego programu Fundusz Sprawiedliwości , gmina Krościenko w 2017 roku gmina  

realizuje   projekt pn: „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w gminie Krościenko nad 

Dunajcem poprzez zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP

Projekt obejmuje zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z 

terenu gminy Krościenko. 

W ramach, której zostanie zakupiony sprzęt do ratowania zdrowia i życia ludzi  m.innymi, 

defibrylator, zestaw Holmatro, torby medyczne PSPR-1, aparaty powietrzne.

Ministerstwo 

Sprawiedliwości

-

          130 760,62                     119 720,62                11 040,00            130 760,62    

Muzyczna podróż z Romami – kontynuacja 

projektu

Dalsza integrację społeczną pomiędzy społecznością romską i polską na terenie gminy Krościenko, 

która będzie kontynuacją projektów realizowanych od 2015r(projekty jw). Zamierzeniem projektu 

jest kontynuacja zajęć muzycznych w 2017 roku, aby nie zaprzepaścić nabytych umiejętności

Program Integracji 

Społeczności Romskiej  

w Polsce na lata 2014-

2020. MSWiA

-

            52 014,00                       45 000,00                              -                45 000,00    

Praca dla Roma- kontynuacja zatrudnienia Projekt obejmuje dalsze zatrudnienie Romów i jest kontynuacją 2 projektów realizowanych: Program Integracji 

Społeczności Romskiej  

w Polsce na lata 2014-

2020. MSWiA

-

            52 926,00                       26 500,00                13 979,00              40 479,00    

ROK 2018
                         -      

Aktywna tablica Szkoła Podstawowa nr 1  w Krościenku n.D otrzymała dotację w wysokości 14 000,00 zł na zakup 3 

monitorów interaktywnych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali

Województwo 

Małopolskie             17 500,00                       14 000,00                  3 500,00              17 500,00    

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa W ramach programu Szkoła Podstawowa nr 2 w Krościenku nad Dunajcem otrzymała dotację od 

Wojewody Małopolskiego w wysokości 12000,00 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej

Województwo 

Małopolskie             15 000,00                       12 000,00                  3 000,00              15 000,00    

A gdyby tak wszyscy….Ekoaktywni w Pieninach 2 Projekt obejmuje działania mające na celu propagowanie działań dotyczących ochrony środowiska. 

Zaplanowane do realizacji zadania: rozbudowa "Ogrodu doświadczeń", organizacja cyklu spotkań, 

prelekcji, warsztatów, zajęć w terenie dotyczących szerzenia wiedzy o ochronie środowiska, 

organizacja kampani społecznej i konkursów (w tym zakup nagród), organizacja wycieczek 

połączonych z zajęciami edukacyjnymi.

Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w 

Krakowie
            41 647,50                       31 661,00                  9 986,50              41 647,50    

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 

z 0,4% rezerwy

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2018 z tytułu 

dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 

programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych otrrzymała Szkoła 

Podstawowa w Krośnicy a zakup pomocy dydaktycznych do fizyki, biologii, chemii i geografii.

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej

            14 205,00                       14 205,00                              -                14 205,00    

Dziadowe Kąty nowocześnieją - budowa 

międzypokoleniowej strefy aktywności i relaksu 

Przedmiotem projektu jest  - budowa międzypokoleniowej strefy aktywności i relaksu ( silownie i 

plac zabaw)

Ministertwo Sporu i 

Turystyki Warszawa

w trakcie 

realizacji
          144 850,00                       50 000,00                94 850,00            144 850,00    

Rozwój infrastruktury wykorzystującej OZE do 

wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w 

gminach partnerskich - Ochotnica Dolna, 

Krościenko nad Dunajcem i Szczawnica

Ptzedmiotem projektu jest  zainstalowanie 254 szt. mikroinstalacji OZE (fotowoltaika do produkcji 

energii cieplnej oraz elektrycznej .W przypadku gminy Krościenko część planowanych instalacji 

będzie montowana na budynku niemieszkalnym lub na gruncie

PRO WM 2014-2020 lista 

rezerwowa

                         -      

Przebudowa odcinka  drogi  gminnej nr ew 415 i 

459 w km 0+091 do 0+229,85 – w Hałuszowej nr 

dr. K 362429

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu  rozwoju  i konkurencyjności regionu 

pienińskiego

Cel   główny  projektu p.n.  „ Przebudowa drogi publicznej w Hałuszowej nr dr. K 362429 

„realizowany będzie poprzez osiągnięcie celów szczegółowych którymi są :

- zapobieganie  dyskryminacji  mieszkańców sołectwa Hałuszowa zamieszkujących przy 

przedmiotowym odcinku drogi  poprzez  poprawę jakości usług transportowych i likwidację 

utrudnień  dostępu do lokalnych centrów sąsiedztwie  drogi 

- poprawa  warunków  funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsiębiorstw

Rzadowyprogram na 

rzecz rozwoju oraz 

konkurencji - 

wsparcie lokalnej 

infrastruktury 

drogowej           707 624,84                     501 156,00              206 468,84            707 624,84    



Przebudowa skrzyz. Ul.Sw.Kingi i Pienisnkiej w 

Kroscienku

Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszego i drogowego Program " Razem 

Bezpieczniej" im 

W.Stasiaka. MSWiA

negatywnie

          105 829,47    

Remon drogi rolnejw Grywałdzie ul.Krośnicka Poprawa drog dojazdowyc do terenow rolnych MUW pozytywnie
          122 686,84                       30 000,00                75 546,47            105 546,47    

Ścieżka pieszo - rowerowa w Krościenku
          646 376,02            646 376,02    

Oświetleie uliczne w latach 2015-2018 (Budowa 

lamp)
          302 350,66            302 350,66    

Alejki na cmentarzu
            75 974,65              75 974,65    

 Wnioskowano o 

kwotę 

 Łaczne 

dofinansowanie 
 Wkład własny 

 Łączna wartość 

zadań 

              24 479 787,44                           14 552 232,69                    9 924 914,59                24 477 148,10    

24 479 787,44 14 552 232,69 zł 

9 924 914,59 

24 477 148,10 

1Wnioskowano o kwotę Łaczne dofinansowanie Wkład własny Łączna wartość zadań




