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INFORMACJA Z  DZIAŁALNOŚCI  WÓJTA  GMINY   

KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

od 2 listopada do 27 grudnia 2018 r.  

 

W ZAKRESIE INWESTYCJI: 
 

1) Zakończono roboty inwestycyjne Przebudowy drogi gminnej w Hałuszowej, 
obejmujące zabezpieczenie terenu, przebudowę linii wodociągowej, cieku 
przydrożnego typ głęboki i drogowy, przebudowę linii oświetleni ulicznego oraz 
wykonanie nawierzchni asfaltowej.  
Zadanie współfinansowane jest przez  Wojewodę Małopolskiego w ramach 
„Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności  Regionów 
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. 

2) Zakończone i odebrane zostały prace inwestycyjne związane z naprawą drogi 
Jana Pawła II w sołectwie Dziadowe Kąty. 

3) Wykonana została część chodnika przy ul. Pienińskiej  w Grywałdzie, w okolicy 
parkingu przy kapliczce.  

4) Uzupełnione zostały pobocza dróg gminnych na terenie całej gminy, uszkodzone  
po opadach deszczu. 

5) Zakończony został kolejny etap budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ul. 
Sobieskiego w Krościenku n.D. 

6) Wymieniono słup oświetlenia ulicznego przy ul. Jagiellońskiej w Krościenku n.D, 
zniszczony w czasie kolizji drogowej. 

7) W Grywałdzie ze środków funduszu sołeckiego zakończono udrażnianie fos, 
rowów i przepustów na drogach gminnych oraz wykonano bariery ochronna na 
mostku i w okolicy ławo-stołu w centrum Grywałdu. 

8) Na terenie Hałuszowej  przy udziale środków funduszu sołeckiego położono asfalt 
na części Drogi do Kępy i nawierzchnię betonową na drodze do Gronia.  

9) Na poboczu drogi do wsi w Hałuszowa utwardzono działkę pod parking dla 
samochodów. 

10) W Sołectwie Dziadowe Kąty zakończono realizację placu zabaw i siłowni 
zewnętrznej na działce 970, w ramach zadania „Montaż obiektów małej 
architektury – Dziadowe Kąty nowocześnieją – budowa międzypokoleniowej 
strefy aktywności i relaksu.” Zadanie współfinansowane jest przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. 
Wykonane zostały również bariery ochronne w obrębie przedmiotowej działki.  

11) Przy udziale środków Pienińskiego Parku Narodowego zrealizowano 
zabezpieczenie pobocza drogi (gabiony) przy ul. Biały Potok .  

12) Przy drodze na Tylkę wyczyszczono i udrożniono wodościek, od „Składu” w 
kierunku centrum Tylki. 

13) Dla sołectwa Krościenko Zawodzie ze środków funduszu sołeckiego zakupiono 
dodatkowe leżaki stacjonarne miejskie i wykonano kratę odwadniającą drogę – 
ul.Polną. 

14) Wykonano doraźne zabezpieczenie  mostku w ciągu drogi Zakopie w Grywałdzie, 
uszkodzonego w lipcu bieżącego roku, w czasie ulewnych deszczy. 

15) Na terenie sołectwa Kąty-Niwki wyczyszczono wodościek i pobocze drogi przy 
drodze Niwki. 



2 
 

16) Na drodze w kierunku Węglisk na Kątach dobudowano 2 odcinki oświetlenia 
ulicznego. 

17) W trakcie realizacji jest naprawa nawierzchni drogi ul. Grotowskiego w Krościenku 
n.D. 

18) Złożono wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich o przydział destruktu, w ilości 
50 ton. 

19) Złożono wniosek wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich na wykonanie 
chodnika Pod Tylką. 
 

 

W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 

 

1. Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na usługi pn: „Zimowe 
utrzymanie (odśnieżanie + posypywanie) dróg gminnych, placów i chodników na 
terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem w sezonie zimowym 2018/2019”. 
Postępowanie unieważniono w dniu 23.10.2018r. 

2. Przygotowano i ogłoszono II przetarg nieograniczony na usługi pn: „Zimowe 
utrzymanie (odśnieżanie + posypywanie) dróg gminnych, placów i chodników na 
terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem w sezonie zimowym 2018/2019”. 
Postępowanie unieważniono w dniu 07.11.2018r. 

3. Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawy pn: „Zakup 
ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Krośnicy”. Wykonawcą zadania została firma: F.H.U. PROFIS, Robert 
Janczy z siedzibą w Tymbarku, za kwotę 600 000,00 złotych brutto. Umowę 
podpisano 13 listopada 2018r. Termin realizacji zamówienia do 20 grudnia 2018r. 

4. Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: 
„Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji 
rynku w Krościenku nad Dunajcem”. Postępowanie unieważniono 21.12.2018r. 

5. Przygotowano i ogłoszono III przetarg nieograniczony na usługi pn: „Zimowe 
utrzymanie (odśnieżanie + posypywanie) dróg gminnych, placów i chodników na 
terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem w sezonie zimowym 2018/2019”. 
Wykonawcą zadania zostały firmy FHU „TKACZ” Andrzej Tkacz, ul. Palenicka 18, 
Grywałd oraz TRANSPORT – USŁUGI – HANDEL, Alina Jandura, ul. Św. Kingi 
61A, Krościenko n.D. Umowy podpisano 22.11.2018r. Termin realizacji 
zamówienia od 26.11.2018r. do 10.03.2019r. 

6. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.: „Zabezpieczenie korpusu drogi ul. 
Biały Potok w Krościenku n.D.” Wykonawcą zadania została firma: SKLEP 
WIELOBRANŻOWY, Maria Brzegowska z siedzibą w Krościenku n.D., za kwotę 
57 832,14 zł brutto. Umowę podpisano 17 października 2018r. Termin realizacji 
zamówienia 16 listopada 2018r.  

7. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.: Wykonanie 8 tablic Szlaku 
historycznego w Krościenku n.D”. Wykonawcą zadania została firma BOR-ARS, 
Reklamy i Szyldy Tablice Przyrodnicze, Usługi Budowlane inż. Wiesław Borkowski 
z siedzibą w Krościenku n.D. za kwotę 11 950,00 zł brutto. Zadanie zlecono 22 
listopada 2018r. Termin realizacji zamówienia 15.12.2018r.  

8. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.: Dostawa średniego zestawu 
narzędzi ratownictwa technicznego dla jednostki OSP w Krościenku n.D., w 
ramach zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu 
Gminy Krościenko nad Dunajcem”. Zadanie współfinansowane ze środków 
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Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 
Wykonawcą zadania została firma DELTA SERVICE z siedzibą w Zielonce za 
kwotę 92 865,00 złotych brutto. Umowę podpisano 04.12.2018r. Termin realizacji 
zamówienia: 20.12.2018r. 

 

9. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.: Dostawa wyposażenia oraz 
sprzętu ratowniczego w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla 
jednostek OSP z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem”. Zadanie 
współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem 
jest Minister Sprawiedliwości. Wykonawcą zadania został Oddział Wojewódzki 
ZOSP RP woj. małopolskiego - Filia w Nowym Sączu za kwotę 78 954,89 złotych 
brutto. Umowę podpisano 06.12.2018r. Termin realizacji zamówienia: 20.12.2018r. 

 

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA 

I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: 

1) Zawarto umowę na dzierżawę gruntu w Krościenku nad Dunajcem (przy parkingu 
w Łąkcicy)  pod usytuowanie tablicy informacyjno-promocyjnej dotyczącej 
realizacji projektu pn. „Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych” na 
okres od 03.12.2018-28.02.2019r.  za kwotę 950 zł + podatek Vat za cały kres 
dzierżawy. 

2) Gmina nabyła dz.1599/5 o pow.0,0080ha położoną w Grywałdzie 
z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Zamkowej za kwotę 3.500 zł. 

3) W trakcie realizacji jest program dot. wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń 

grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na nowe źródła ciepła. Do dnia 

dzisiejszego podpisano 38 umów, w tym: 13 na ekogroszek, 22 na pelet i 3 na 

pompy ciepła. Rozliczono 36 umów, w tym 13 na ekogroszek, 20 na pelet i 3 na 

pompy ciepła. Kolejne umowy będą zawierane po nowym roku. 
4) Rozliczono dotację udzieloną: 

a) Spółce Wodno-Wodociągowej „Zdrojowa” w Krościenku nad Dunajcem w 
wysokości:  13.000,00 zł przeznaczoną na zamontowanie urządzeń do 
dezynfekcji wody na instalacji wodociągowej, zamontowanie liczników 
przepływu wody ze studni głębinowych i źródeł oraz licznika wypływu ze 
zbiornika głównego, 

b) Spółce Wodno-Kanalizacyjnej „Krościenko-Kingi” w wysokości: 6.000,00 zł  
przeznaczoną na rozbudowę zbiornika – projekt rozbudowy zbiornika prace 
wstępne.  

 

W ZAKRESIE POZYSKIEWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH: 

Złożono 2 wnioski do Rządowego Programu na Rzecz Integracji Społeczności 

Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020: 

1) projekt pn: MY CYGANIE WSZYSTKIM GRAMY– kontynuacja projektu. Projekt 
jest kontynuacją działań prowadzonych przez gminę od 2015 roku. W ramach 
projektu planuje się zorganizować: warsztaty muzyczne oraz dokonać zakupu  
instrumentów muzycznych dla członków zespołu, 
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2) projekt pn: PIENIŃSCY ROMOWIE NA RYNKU PRACY- projekt zakłada 
zatrudnienie w 2019 roku, 3-ech Romów w okresie 8 m-cy w  Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej w Krościenku. 
 

Przygotowano i złożono wniosek  do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Pieniny”. Przedmiotem projektu jest 

zorganizowanie ogólnodostępnych warsztatów muzycznych  oraz wydanie albumu-

śpiewnika. 

W przygotowaniu jest wniosek do Programu 0graniczania Przestępczości  i 

Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 

– 2020. Termin złożenia do 15 stycznia 2019r. 

Przygotowano dokumentację rozliczeniową na projekt: „CZAS NA SMAKI 

REGIONALNE” - zachowanie i kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego 

(projekt realizowany przez OSP Kąty). 

 

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ: 

1) 18 grudnia 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował coroczne, 
tradycyjne spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy 
Krościenko nad Dunajcem. 

2) Zakończono dystrybucję żywności przypadającej na rok 2018, pozyskanej dla 
mieszkańców Gminy, z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020. Ogółem pomoc dotarła do ponad 450-ciu mieszkańców Gminy. 

3) Zakończono wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym 
przysługujących najbardziej potrzebującym rodzinom, posiadającym dzieci w 
wieku szkolnym i spełniającym kryterium dochodowe. Pomoc jest dofinansowana 
ze środków Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

4) Dokonano ostatniej transzy wypłaty jednorazowego świadczenia “Dobry Start” 
(300 złotych), przysługującej na dzieci w wieku szkolnym. 

5) W dniach 14 - 20 grudnia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbyła się 
zaplanowana kontrola kompleksowa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 
Wydziału Polityki Społecznej z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. 

6) Złożono “wniosek końcowy” o płatność do Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości, w związku z zakończeniem realizacji Projektu pn: “Daj sobie 
szansę !”.  

 
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ: 

 
Zakupiono samochód ciężarowy w kwocie 19 557 złotych oraz samochód 
Transporter Volkswagen w kwocie 30 012 złotych. 

  
SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE: 

 

Wójt Gminy uczestniczył w licznych spotkaniach i wyjazdach służbowych spośród 
których wymienić należy: 
1) 11 listopada – Gminne Obchody z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę 

Niepodległości (koncert Pieśni Patriotycznych), 
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2) 13 listopada – podpisanie umowy na dostawę samochodu dla OSP Krośnica, 
3) 19 listopada – odsłonięcie w Grywałdzie Pomnika upamiętniającego 100 – lecie 

Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 21 listopada – spotkanie z Prezesem i 
Naczelnikiem Grupy Podhalańskiej GOPR, 

4) 3 grudnia – podpisanie w Warszawie w Ministerstwie Sprawiedliwości umowy na 
dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Gminy Krościenka n.D. Całkowity koszt dofinansowania – 
174 723, 00 złotych, 

5) 4 grudnia – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu w sprawie 
ścieżki Velo Dunajce, 

6) 5 grudnia – wizyta u Marszałka Województwa Małopolskiego, 
7) 6 grudnia – spotkanie z Panią Dyrektor Pierzga w sprawie wydania decyzji na 

budowę boiska do tenisa ziemnego i do mini piłki nożnej, 
8) 12 grudnia – spotkanie z pracownikiem naukowym Akademii Rolniczej w 

Krakowie w sprawie współpracy, 
9) 14 grudnia – wizyta w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Nowym Sączu, 
10) 18 grudnia – spotkanie z Panią Maj i Panem Góreckim w Zarządzie Dróg 

Wojewódzkich w Krakowie, 
11) 18 grudnia spotkanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie w 

sprawie zagospodarowania Góry Wdżar w Kluszkowcach, 
12) 19 grudnia – odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Krośnicy upamiętniającej 100 – 

lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
 

W OKRESIE MIEDZY SESJAMI WÓJT GMINY WPROWADZIŁ 

NASTĘPUJĄCE ZARZĄDZENIA: 

1) w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku 

obrony cywilnej w magazynie sprzętu OC w Krościenku nad Dunajcem, 

2) w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 

postepowania o zamówienie publiczne na realizację zadania pn. „Zimowe 

utrzymanie (odśnieżanie+posypywanie) dróg gminnych, placów i chodników na 

terenie Gminy Krościenko n.D., w sezonie zimowym 2018/2019, 

3) w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem na 

rok 2019, 

4) w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Rady Gminy Krościenko nad 

Dunajcem w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad 

Dunajcem, 

5) w sprawie zmian w budżecie gminy (19 listopada), 

6) w sprawie powołania Komisji ds. odbioru robót budowlanych przebudowy odcinka 

drogi gminnej w Hałuszowej, 

7) w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem, 

8) w sprawie zmian w budżecie gminy (5 grudnia), 

9) w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019, 

10) w sprawie powołania gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w 

Krościenku nad Dunajcem, 

11) w sprawie organizacji i przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Wójta 

Gminy Krościenko, w ramach przygotowania systemu kierowania 

bezpieczeństwem narodowym na terenie województwa małopolskiego, 
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12) w sprawie regulaminu działania  gminnej Komisji Urbanistyczno – 

Architektonicznej w Krościenku nad Dunajcem, 

13) w sprawie zmian w budżecie gminy (18 grudnia), 

14) w sprawie kosztu usług opiekuńczych. 


