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WSTĘP 
 
Raport jest zestawieniem najważniejszych danych o naszym samorządzie. Obejmuje 
podsumowanie działalności Wójta Gminy w 2018 roku.  
 

Raport o stanie Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2018 jest opisem podjętych 
przez samorząd działań administracyjnych i gospodarczych, służących utrzymaniu zasobów 
gminy oraz działaniom na rzecz jej rozwoju, w tym zmianom kształtującym przestrzeń 
publiczną.  

W raporcie zgromadzone zostały szczegółowe dane, przedstawiające szeroki zakres 
funkcjonowania instytucji wydatkujących środki z budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem 
i stanowiące źródło oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy. W opracowaniu 
zaprezentowano sposoby wydatkowania środków finansowych w zakresie inwestycji, pomocy 
społecznej, oświaty, usług komunalnych czy oferty kulturalnej i sportowej, z których 
korzystają Państwo każdego dnia. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku 
poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady 
gminy. Opracowanie to jest opisem stanu, do którego można odwoływać się w realizacji 
strategii rozwoju, śledząc postępy wdrażania zaplanowanych działań. Raport zawiera analizę 
następujących obszarów działalności Gminy:  

� demografia, 
� finanse gminy,  
� inwestycje gminne i inne zadania remontowe zrealizowane w sołectwach,  
� działalność gospodarcza, 
� warunki życia mieszkańców (infrastruktura techniczna: wodociągi,        
� kanalizacja, drogi, gospodarka odpadami),  
� zagospodarowanie przestrzenne,  
� oświata,  
� pomoc społeczna, 
� ochrona zdrowia,  
� bezpieczeństwo publiczne, 
� kultura, sport, turystyka i rekreacja. 
Dane pochodzą ze zbiorów Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, jednostek 

organizacyjnych gminy, i instytucji kultury na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem. 
Informacje zebrane i przeanalizowane w niniejszym dokumencie są wynikiem prac 
szerokiego grona osób, reprezentujących m.in.:  

� Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem, 
� Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem,  
� Gminną Bibliotekę Publiczną w Krościenku nad Dunajcem, 
� Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  
� Zespół Ekonomiczno – Administracyjny  Szkół Gminy Krościenko nad Dunajcem,  
� Zakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem, 
� Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem. 

 
 
Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem   

Jan Dyda  

RAPORT O STANIE GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 2018 r. 
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1. CHARAKTERYSTYKA GMINY 

 

1.1 Położenie i powierzchnia gminy 

Gmina Krościenko nad Dunajcem położona jest w południowo-wschodniej części 
województwa małopolskiego w powiecie nowotarskim. Od wschodu graniczy z miastem 
Szczawnica, od strony południowej i zachodniej z gminą Czorsztyn, od strony północnej  
z gminą Ochotnica Dolna. 

 

Gmina Krościenko nad Dunajcem leży w malowniczej kotlinie górskiej na wysokości 
około 420-500 m n.p.m. otoczona masywami Beskidu Sądeckiego, Gorców oraz Pienin  
u zbiegu rzeki Dunajec i potoku Krośniczanka. Krościenko nad Dunajcem jest znaną 
miejscowością letniskową i  turystyczną. Pobliskie tereny zaliczane są do najciekawszych  
i najpiękniejszych zakątków Polski. Gmina Krościenko nad Dunajcem stanowi atrakcję dla 
turystów ceniących ciszę i wypoczynek, łączący walory kulturalne i poznawcze. Turysta 
znajdzie tu wiele zabytków sztuki sakralnej i świeckiej. Liczne atrakcje turystyczne 
umożliwią podziwianie skarbów regionu jakim są: piękne krajobrazy, cenne kompleksy leśne 
flora i fauna oraz obszary niezmienione działalnością człowieka. Walory przyrodnicze 
stanowiące największy kapitał gminy zadecydowały o rozwoju turystyki na jej terenie. 
Sprzyjają temu liczne szlaki turystyczne np.: Trzy Korony (982 m n.p.m.), Sokolicę (747 m 
n.p.m.), Prehybę (1175 m n.p.m.), Marszałek (828 m n.p.m.), Lubań (1210 m n.p.m.), Turbacz 
(1310 m n.p.m.) oraz sąsiedztwo trzech Parków: Pienińskiego i Gorczańskiego Parku 
Narodowego oraz Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Osobliwością krajobrazową na 
międzynarodową skale jest przełom Dunajca, który kończy się w Krościenku nad Dunajcem.  

Cennym składnikiem środowiska przyrodniczego gminy są źródła mineralne znajdujące 
się na Zawodziu tj. prawym brzegu Dunajca. „Stefan”, „Michalina” i „Maria” to szczawy 
alkaiczno-słone. Jej zdrowotny charakter został odkryty już w latach 20–tych XIX wieku. 
Niezwykła skuteczność tych wód sprawdza się przy wspomaganiu leczenia schorzeń dróg 
oddechowych i płuc, nieżytów narządów trawienia, skracaniu rekonwalescencji. Niemal 
połowę obszaru Gminy zajmują lasy. Część terenu gminy objęta jest ochroną w ramach 
Pienińskiego Parku Narodowego oraz Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Znajdują się tu 
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części trzech obszarów chronionych w ramach sieci Natura 2000, obszar Pieniny 
(PLC120002), obszar Ostoja Popradzka (PLH120019), obszar Środkowy Dunajec 
z dopływami (PLH120088), całość Gminy leży w Południowo Małopolskim 

 Obszarze Chronionego Krajobrazu. 
Krościenko nad Dunajcem jest siedzibą Pienińskiego Parku Narodowego, który powstał 

w 1932 roku jako pierwszy w Polsce park narodowy, a zarazem pierwszy w Europie 
pograniczny park narodowy. W siedzibie PPN znajduje się muzeum, które prezentuje walory 
przyrodnicze, historyczne, krajobrazowe i kulturowe przepięknego Pienińskiego Parku 
Narodowego. Położenie gminy umożliwia uprawianie turystyki pieszej, rowerowej, konnej, 
kajakowej, pontonowej oraz wędkarstwa.  

Gmina Krościenko nad Dunajcem w 2018 roku obchodziła jubileusz 670-lecia nadania 
praw miejskich przez króla Kazimierza Wielkiego. 670 lat temu, 6 czerwca 1348 roku, król 
Kazimierz Wielki podpisał akt lokacji na prawie magdeburskim Krościenka nad Krośnicą 
(Crosno nad Chrostnicą).  Z okazji jubileuszu w gminie odbyło się wiele koncertów, wystaw, 
konkursów i konferencji. 

 

 
 
 
Obszar Gminy Krościenko nad Dunajcem wynosi 57,1 km², co stanowi zaledwie 3,9 % 
ogólnej powierzchni powiatu nowotarskiego (1 474 km² ). Na terenie Gminy mieszka obecnie 
6 787 osób (stan na koniec roku 2018), co stanowi około 3,55 %  ludności powiatu (191 266). 
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2. ZARZĄDZANIE GMINĄ 
 

Gmina jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną  
do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Podstawowym zadaniem Gminy jest 
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz tworzenie warunków jej 
racjonalnego i harmonijnego rozwoju. Gmina rozumiana jako wspólnota samorządowa wraz  
z odpowiednim terytorium posiada osobowość prawną, wykonuje zadania publiczne  
w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 
 

2.1 Rada Gminy 

Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest Rada Gminy Krościenko nad Dunajcem. 
Rada kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek 
pomocniczych gminy. 

Zakres zadań i kompetencji rady precyzuje ustawa o samorządzie gminnym. Rada Gminy 
rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy pozostające w jej kompetencjach. 
Radni wybierani byli w wyborach powszechnych na okres 4 lat (od 1 grudnia 2014 r.  
do 16 listopada 2018 r.) w kolejnej kadencji radni wybierani są na okres 5 lat. Rada Gminy  
na VIII kadencję wybrana została przez mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem  
w wyborach w dniu 21 października 2018 r.  

Na pierwszej sesji w dniu 22 listopada 2018 r., radni odebrali zaświadczenia o wyborze 
na radnego Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem i złożyli ślubowanie, tym samym 
przystąpili do wykonywania mandatu. Rada Gminy Krościenko nad Dunajcem liczy  
15 radnych z 15 okręgów wyborczych (łącznie 8 sołectw).  

Rada gminy wypełniając ustawowy jak i statutowy obowiązek powołała ze swojego 
składu stałe i tymczasowe komisje do realizacji poszczególnych zadań: 

� Komisja Budżetowa, 
� Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego, 
� Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia, 
� Komisja Rewizyjna, 
� Komisja Rolna oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska, 
� Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 
� Komisja Statutowa - Komisja powoływana doraźnie.  

 
Rada Gminy Krościenko nad Dunajcem w 2018 roku obradowała na 12 posiedzeniach, na 

których podjęła 108 uchwał. Ponadto rada gminy pracowała na posiedzeniach komisji 
opiniując projekty uchwał oraz rozpatrując sprawy z zakresu działalności samorządu: 

� Komisja Budżetowa zebrała się na 13 posiedzeniach, 
� Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego zebrała się na 12 posiedzeniach, 
� Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia zebrała się na 13 posiedzeniach, 
� Komisja Rewizyjna zebrała się na 9 posiedzeniach, 
� Komisja Rolna oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska zebrała się na  

13 posiedzeniach. 
 

W roku 2018 pracowała również Komisja Statutowa, która była komisją doraźną. Prace 
Komisji Statutowej polegały na opracowaniu nowych Statutów Sołectw w Gminie 
Krościenko nad Dunajcem.  
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2.1.1  Realizacja Uchwał Rady Gminy 
 

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY KROSCIENKO NAD DUNAJCEM  
PODJETYCH W ROKU 2018 ORAZ ICH REALIZACJA 

 

Lp. 
Numer Uchwały 
i data podjęcia 

Tytuł Uchwały 
(w sprawie) 

Stan realizacji 

1. 
Nr 
XXXVI/310/2018 
17.01.2018 r. 

w sprawie podpisania przez Gminę 
Krościenko nad Dunajcem umowy 
partnerskiej z Gminą Ochotnica Dolna 
oraz Miastem i Gminą Szczawnica 
dotyczącej realizacji projektu pn: 
„Rozwój infrastruktury wykorzystującej 
OZE do wytwarzania energii cieplnej i 
elektrycznej w gminach partnerskich - 
Ochotnica Dolna, Krościenko nad 
Dunajcem i Szczawnica” składanego w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 - 2020 - Oś 4 
Regionalna polityka energetyczna - 
Działanie 4.1 zwiększenie 
wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii. 

Zrealizowana 

2. 
Nr 
XXXVI/311/2018 
17.01. 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy 
Krościenko n.D. na rok 2018. 

Zrealizowana 

3. 
Nr 
XXXVI/312/2018 
17.01. 2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Krościenko nad Dunajcem. 

W trakcie realizacji 

4. 
Nr 
XXXVII/313/2018 
08.02.2018r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy 
Krościenko n.D. na rok 2018. 

Częściowo 
zrealizowana w 2018, 
częściowo w trakcie 
realizacji – termin 
realizacji inwestycji 
przesunięty na rok 
2019 - PSZOK 

5. 
Nr 
XXXVII/314/2018 
08.02.2018r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Krościenko nad Dunajcem. 

W trakcie realizacji 

6. 
Nr 
XXXVII/315/2018 
08.02.2018r. 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 
Gminnego Centrum Kultury 
w  Krościenku nad Dunajcem 

Zrealizowana 

7. 
Nr 
XXXVII/316/2018 
8.02.2018r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Krościenku 
nad Dunajcem 

Realizowana 

8. 
Nr 
XXXVII/317/2018 
08.02.2018r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Świadczenia Usług w Ogólnym Interesie 
Gospodarczym przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Krościenku 
nad Dunajcem 
 

Będzie realizowana po 
uruchomieniu PSZOK 
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9. 
Nr 
XXXVII/318/2018 
08.02.2018r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości. 

Zrealizowana 

10. 
Nr 
XXXVII/319/2018 
08.02.2018r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu lokalu 
użytkowego. 

Zrealizowana 

11. 
Nr 
XXXVII/320/2018 
08.02.2018r. 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
Komisji Rady Gminy Krościenko nad 
Dunajcem na rok 2018. 

Zrealizowana 

12. 
Nr 
XXXVIII/321/2018 
22.03.2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy 
Krościenko nad Dunajcem na rok 2018. 

Zrealizowana 

13. 
Nr 
XXXVIII/322/2018 
22.03.2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Krościenko nad Dunajcem 

W trakcie realizacji 

14. 
Nr 
XXXVIII/323/2018 
22.03.2018 r. 

w sprawie szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu umarzania należności 
pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny przypadających Gminie 
Krościenko nad Dunajcem i jej 
jednostkom organizacyjnym oraz 
udzielania innych ulg w spłacie tych 
należności, a także wskazania organów 
do tego upoważnionych. 

Realizowana  
w miarę potrzeb 

15. 
Nr 
XXXVIII/324/2018 
22.03.2018 r. 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Krośnicy. 

Niezrealizowana – 
Dotacja celowa miała 
być  przeznaczona 
jednostce, w związku z 
planowanym zakupem 
samochodu 
ratowniczo-gaśniczego, 
w ramach projektu z 
MSWiA. Realizacja 
powyższego zadania 
przewidziana została na 
rok 2018r., a 
beneficjentem mogła 
być wyłącznie 
jednostka OSP. 
Jednakże w ciągu roku 
okazało się, że 
jednostce nie 
przyznano środków z 
MSWiA. W związku z 
powyższym złożono 
wniosek o 
dofinansowanie zakupu 
samochodu do 
Ministerstwa 
Sprawiedliwości, gdzie 
z kolei beneficjentem 
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mogła być wyłącznie 
JST. Zatem środki w 
budżecie zamiast w 
formie dotacji celowej 
zostały wydatkowane 
jako wkład własny 
Gminy Krościenko nad 
Dunajcem 

16. 
Nr 
XXXVIII/325/2018 
22.03.2018 r. 

w sprawie przyjęcia Raportu z 
wykonania Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii za rok 
2017. 

Raport przyjęty 

17. 
Nr 
XXXVIII/326/2018 
22.03.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości. 

Zrealizowana 

18. 
Nr 
XXXVIII/327/2018 
22.03.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości. 

Zrealizowana 

19. 
Nr 
XXXVIII/328/2018 
22.03.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości. 

Zrealizowana 

20. 
Nr 
XXXVIII/329/2018 
22.03.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości. 

Zrealizowana 

21. 
Nr 
XXXVIII/330/2018 
22.03.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy. 

Zrealizowana 

22. 
Nr 
XXXVIII/331/2018 
22.03.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy. 

Zrealizowana 

23. 
Nr 
XXXVIII/332/2018 
22.03.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
w trybie bezprzetargowym kolejnej 
umowy najmu lokalu użytkowego 
położonego w Krościenko nad 
Dunajcem przy ul. Jagiellońskiej 6 na 
okres trzech lat. 

Zrealizowana 

24. 
Nr 
XXXVIII/333/2018 
22.03.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
w trybie bezprzetargowym kolejnej 
umowy najmu lokalu użytkowego 
położonego w Krościenko nad 
Dunajcem przy Jagiellońska 6 na okres 
trzech lat. 

Zrealizowana 

25. 
Nr 
XXXVIII/334/2018 
22.03.2018 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy. 

W trakcie realizacji 

26. 
Nr 
XXXVIII/335/2018 
22.03.2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXV/301/2017 Rady Gminy 
Krościenko nad Dunajcem z dnia 21 
grudnia 2017 roku. 

Zrealizowana 
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27. 
Nr 
XXXVIII/336/2018 
22.03.2018 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi. 

Zrealizowana 

28. 
Nr 
XXXVIII/337/2018 
22.03.2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXIII/188/2016 Rady Gminy 
Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 
października 2016 r. 

Zrealizowana 

29. 
Nr 
XXXVIII/338/2018 
22.03.2018 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 
którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach oraz określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć pedagogów, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych 
i doradców zawodowych zatrudnionych 
w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Krościenko 
nad Dunajcem. 

Realizowana 

30. 
Nr 
XXXVIII/339/2018 
22.03.2018 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w placówkach 
prowadzonych przez Gminę Krościenko 
nad Dunajcem. 

Realizowana 

31. 
Nr 
XXXVIII/340/2018 
22.03.2018 r. 

w sprawie zmiany nazwy instytucji 
kultury: „Gminne Centrum Kultury w 
Krościenku nad Dunajcem” oraz 
nadania jej nowego statutu. 

Zrealizowana 

32. 
Nr 
XXXIX/341/2018 
26.04.2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy 
Krościenko nad Dunajcem na rok 2018r. 

Częściowo 
zrealizowana w 2018 
r., częściowo w trakcie 
realizacji – termin 
realizacji inwestycji 
przesunięty na rok 
2019 - Rewitalizacja 

33. 
Nr 
XXXIX/342/2018 
26.04.2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Krościenko nad Dunajcem 

W trakcie realizacji 

34. 
Nr 
XXXIX/343/2018 
26.04.2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXVIII/323/2018 Rady Gminy 
Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 
marca 2018 r. 

Realizowana w miarę 
potrzeb 

35. 
Nr 
XXXIX/344/2018 
26.04.2018 r. 

w sprawie utworzenia stałych obwodów 
głosowania, ustalenia ich granic i 
numerów obwodów głosowania oraz 
siedzib obwodowych komisji 
wyborczych w Gminie Krościenko nad 
Dunajcem 

Zrealizowana 

36. 
Nr 
XXXIX/345/2018 
26.04.2018 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów uczęszczających 

Uchylona przez Radę 
Gminy 
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do szkół na terenie Gminy Krościenko 
nad Dunajcem. 

37. 
Nr 
XXXIX/346/2018 
26.04.2018 r. 

w sprawie przekazania do 
Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Krakowie skargi. 

Skarga odrzucona 

38. 
Nr 
XXXIX/347/2018 
26.04.2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działania Wójta Gminy Krościenko nad 
Dunajcem 

Zrealizowana 

39. 
Nr 
XXXIX/348/2018 
26.04.2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działania Wójta Gminy Krościenko nad 
Dunajcem. 

Zrealizowana 

40. 
Nr  
XL/349/2018 
28.06.2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za rok 2017 
Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad 
Dunajcem. 

Zrealizowana 

41. 
Nr  
XL/350/2018 
28.06.2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Krościenko nad Dunajcem za 
rok 2017. 

Zrealizowana 

42. 
Nr  
XL/351/2018 
28.06.2018 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium dla 
Wójta Gminy Krościenko n.D. 
z tytułu wykonania budżetu Gminy za 
rok 2017. 

Zrealizowana 

43. 
Nr  
XL/352/2018 
28.06.2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Krościenko nad Dunajcem 

Częściowo 
zrealizowana w 2018 
r., częściowo w trakcie 
realizacji – termin 
realizacji inwestycji 
przesunięty na rok 
2019 – 
Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej 

44. 
Nr  
XL/353/2018 
28.06.2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Krościenko nad Dunajcem 

W trakcie realizacji 

45. 
Nr  
XL/354/2018 
28.06.2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXX/253/2017 Rady Gminy 
Krościenko nad Dunajcem. 

W trakcie realizacji 
(droga powiatowa ul. 
Kozłeczyzna) 

46. 
Nr  
XL/355/2018 
28.06.2018 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 
Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem 

Zrealizowana 

47. 
Nr  
XL/356/2018 
28.06.2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
utworzenia stałych obwodów 
głosowania, ustalenia ich granic i 
numerów obwodów głosowania oraz 
siedzib obwodowych komisji 
wyborczych w Gminie Krościenko nad 
Dunajcem. 
 

Zrealizowana 
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48. 
Nr  
XL/357/2018 
28.06.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości. 

Nie zrealizowana  
(Ochronka) 

49. 
Nr 
 XL/358/2018 
28.06.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości pod drogę w Grywałdzie. 

Zrealizowana 

50. 
Nr  
XL/359/2018 
28.06.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości pod ścieżkę rowerową. 

Będzie realizowana  po 
zabezpieczeniu 
środków w budżecie 
Gminy (VeloDunajec) 

51. 
Nr  
XL/360/2018 
28.06.2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji. Zrealizowana 

52. 
Nr  
XL/361/2018 
28.06.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
w trybie bezprzetargowym kolejnej 
umowy najmu lokalu użytkowego 
położonego w Krościenko nad 
Dunajcem przy Jagiellońska 19 na okres 
trzech lat. 

Zrealizowana 

53. 
Nr  
XL/362/2018 
28.06.2018 r. 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 
XXXIX/345/2018 Rady Gminy 
Krościenko nad Dunajcem. 

Zrealizowana- 
uchylona Uchwała Nr 
XXXIX/345/2018 

54. 
Nr  
XLI/363/2018 
19.07.2018 r. 

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy 
Krościenko nad Dunajcem 

Zrealizowana 

55. 
Nr  
XLI/364/2018 
19.07.2018 r. 

w sprawie powołania Skarbnika Gminy 
Krościenko nad Dunajcem 

Zrealizowana 

56. 
Nr  
XLI/365/2018 
19.07.2018 r. 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Grywałdzie. 

Zrealizowana 

57. 
Nr  
XLI/366/2018 
19.07.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości. 

Zrealizowana w 2019 r. 

58. 
Nr  
XLI/367/2018 
19.07.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości. 

Zrealizowana 

59. 
Nr  
XLI/368/2018 
19.07.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy. 

Zrealizowana 

60. 
Nr  
XLI/369/2018 
19.07.2018 r. 

w sprawie przekazania projektu nowego 
regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Krościenko nad Dunajcem 

Zrealizowana 

61. 
Nr  
XLI/370/2018 
19.07.2018 r. 

w sprawie przekazania projektu nowego 
regulaminu odprowadzania ścieków 
Gminy Krościenko nad Dunajcem 

Zrealizowana 

62. 
Nr  
XLI/371/2018 
19.07.2018 r. 

sprawie zmiany statutu samorządowej 
instytucji kultury o nazwie Centrum 
Kultury i Promocji w Krościenko nad 
Dunajcem. 

W trakcie realizacji 
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63. 
Nr  
XLII/372/2018 
06.09.2018 r. 

w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej dla 
Powiatu Nowotarskiego w Nowym 
Targu. 

W trakcie realizacji 
zakończenie prac w 
2019 r. 

64. 
Nr  
XLII/373/2018 
06.09.2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Krościenko nad Dunajcem na rok 2018. 

Zrealizowana 

65. 
Nr  
XLII/374/2018 
06.09.2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Krościenko nad Dunajcem 

W trakcie realizacji 

66. 
Nr  
XLII/375/2018 
06.09.2018 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, oraz zasad usytuowania 
miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych na terenie Gminy 
Krościenko nad Dunajcem 
przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży jak i w miejscu 
sprzedaży. 

Zrealizowana 

67. 
Nr  
XLII/376/2018 
06.09.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości. 

Zrealizowana 

68. 
Nr  
XLII/377/2018 
06.09.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
w trybie bezprzetargowym kolejnej 
umowy  najmu lokalu użytkowego 
położonego w Krościenko nad 
Dunajcem przy Rynek 34a/1, na okres 
trzech lat. 

Zrealizowana 

69. 
Nr  
XLII/378/2018 
06.09.2018 r. 

w sprawie przystąpienia do zmiany 
Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru KROŚCIENKO 
– ZAWODZIE. 

Zrealizowana 

70. 
Nr  
XLII/379/2018 
06.09.2018 r. 

w sprawie wezwania do usunięcia 
naruszenia prawa. 

Nie uwzględniono 
wezwania do usunięcia 
naruszenia prawa 

71 
Nr  
XLII/380/2018 
06.09.2018 r. 

w sprawie wezwania do usunięcia 
naruszenia prawa. 

Nie uwzględniono 
wezwania do usunięcia 
naruszenia prawa 

72. 
Nr  
XLII/381/2018 
06.09.2018 r. 

w sprawie zmiany statutu samorządowej 
instytucji kultury o nazwie Centrum 
Kultury i Promocji w Krościenku nad 
Dunajcem. 

W trakcie realizacji 

73. 
Nr  
XLIII/382/2018 
11.10.2018 r. 

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Krościenko nad Dunajcem na rok 2018. 

Zrealizowana 

74. 
Nr  
XLIII/383/2018 
11.10.2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Krościenko nad Dunajcem 

W trakcie realizacji 

75. 
Nr  
XLIII/384/2018 
11.10.2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy 
Krościenko nad Dunajcem. 

Zrealizowana 
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76. 
Nr  
XLIII/385/2018 
11.10.2018 r. 

w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw 
Gminy Krościenko nad Dunajcem. 

Zrealizowana 

77. 
Nr  
XLIII/386/2018 
11.10.2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XLII/375/2018 Rady Gminy Krościenko 
nad Dunajcem. 

Zrealizowana 

78. 
Nr  
XLIII/387/2018 
11.10.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
w trybie bezprzetargowym kolejnej 
umowy najmu lokalu użytkowego 
położonego w Krościenko nad 
Dunajcem przy Rynek 9 na okres trzech 
lat. 

Zrealizowana 

79. 
Nr  
XLIV/388/2018 
29.10.2018 r. 

W sprawie zmian w budżecie gminy 
Krościenko nad Dunajcem na rok 2019. 

Zrealizowana 

80. 
Nr  
XLIV/389/2018 
29.10.2018 r. 

W sprawie przekazania  
do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Krakowie skargi. 

Sprawa jest w Sądzie i 
dotyczy Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego 
Krościenko nad 
Dunajcem - Biały 
Potok  

81. 
Nr 
 I/1/2018 
22.11.2018 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem. Zrealizowana 

82. 
Nr  
I/2/2018 
22.11.2018 r. 

w sprawie ustalenia liczby 
Wiceprzewodniczących Rady Gminy 
Krościenko nad Dunajcem. 

Zrealizowana 

83. 
Nr 
 I/3/2018 
22.11.2018 r. 

w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Gminy 
Krościenko nad Dunajcem. 

Zrealizowana 

84. 
Nr II/4/2018 
04.12.2018 r. 

w sprawie powołania Komisji 
Infrastruktury i Rozwoju 
Gospodarczego Rady Gminy 
Krościenko nad Dunajcem. 

Zrealizowana 

85. 
Nr II/5/2018 
04.12.2018 r. 

w sprawie powołania Komisji Oświaty, 
Kultury i Zdrowia Rady  Gminy 
 Krościenko nad Dunajcem. 

Zrealizowana 

86. 
Nr  
II/6/2018 
04.12.2018 r. 

w sprawie powołania Komisji Rolnej 
oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony 
Środowiska Rady Gminy  
Krościenko nad Dunajcem. 

Zrealizowana 

87. 
Nr 
II/7/2018 
04.12.2018 r. 

w sprawie powołania Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy  
Krościenko nad Dunajcem. 

Zrealizowana 

88. 
Nr  
II/8/2018 
04.12.2018 r. 

w sprawie powołania Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji 
Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem. 

Zrealizowana 

89. 
Nr  
II/9/2018 
04.12.2018 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Komisji Infrastruktury 
i Rozwoju Gospodarczego. 

Zrealizowana 
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90. 
Nr 
II/10/2018 
04.12.2018 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia. Zrealizowana 

91. 
Nr  
II/11/2018 
04.12.2018 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej. Zrealizowana 

92. 
Nr 
II/12/2018 
04.12.2018 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Komisji Rolnej oraz Promocji, 
Agroturystyki i Ochrony Środowiska. 

Zrealizowana 

93. 
Nr  
II/13/2018 
04.12.2018 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Zrealizowana 

94. 
Nr  
II/14/2018 
04.12.2018 r. 

 
w sprawie powołania Komisji 
Budżetowej Rady Gminy Krościenko 
nad Dunajcem. 
 

Zrealizowana 

95. 
Nr  
II/15/2018 
04.12.2018 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Komisji Budżetowej. Zrealizowana 

96. 
Nr  
II/16/2018 
04.12.2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy 
Krościenko nad Dunajcem na rok 2018. 

Zrealizowana 

97. 
Nr  
III/17/2018 
28.12.2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy 
Krościenko nad Dunajcem na rok 2018. 

Zrealizowana 

98. 
Nr  
III/18/2018 
28.12.2018 r. 

 
w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Krościenko nad Dunajcem 
 

W trakcie realizacji 

99. 
Nr  
III/19/2018 
28.12.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy. Zrealizowana w 2019 r. 

100. 
Nr  
III/20/2018 
28.12.2018 r. 

 
w sprawie przekazania projektu 
regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Krościenko nad Dunajcem. 
 

Zrealizowana 

101. 
Nr  
III/21/2018 
28.12.2018 r. 

 
w sprawie podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnej pomocy  
w zakresie dożywiania w formie 
świadczenia pieniężnego na zakup 
posiłku lub żywności dla osób objętych 
wieloletnim rządowym programem 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019 - 2023. 
 

Program „Posiłek  
w szkole i w domu” na 
lata 2019 - 2023. 
realizowany  
od 01.01. 2019 roku 
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103. 
Nr  
III/23/2018 
28.12.2018 r. 

w sprawie dopłat dla wybranej grupy 
odbiorców usług określonej w taryfie 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 

Zrealizowana 

104. 
Nr  
III/24/2018 
28.12.2018 r. 

w sprawie Programu współpracy Gminy 
Krościenko nad Dunajcem z 
organizacjami pozarządowymi oraz 
z pozostałymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2019. 

Realizowana 
w 2019 r. 

105. 
Nr  
III/25/2018 
28.12.2018 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2019. 

Realizowana 
w 2019 r. 

106. 
Nr  
III/26/2018 
28.12.2018 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Wójta Gminy Krościenko nad 
Dunajcem. 

W trakcie realizacji 

107. 
Nr  
II/27/2018 
28.12.2018 r. 

w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy 
Krościenko nad Dunajcem na rok 2019. 

W trakcie realizacji 

108. 
Nr  
III/28/2018 
28.12.2018 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Krościenko nad 
Dunajcem. 

W trakcie realizacji 

 
 

2.2 Wójt Gminy  

Organem wykonawczym gminy jest Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem. Wójt 
kieruje sprawami Gminy, nadzoruje sprawy gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.  

Do zadań Wójta należy w szczególności: opracowywanie strategii, programów rozwoju, 
gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu. Wójt wykonuje swoje 
zadania przy pomocy Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, jest zwierzchnikiem 
wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.  

 

2.3 Urząd Gminy 

Urząd jest gminną jednostka organizacyjną przy pomocy, której wójt realizuje zadania 
wynikające z przepisów prawa oraz uchwał podejmowanych przez Radę Gminy. 
Podstawowym celem działalności urzędu jest zapewnienie klientom profesjonalnej 
i przyjaznej obsługi. Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację 
rządową. Do zadań własnych gminy należy dbałość o porządek publiczny, oświatę, kulturę, 
infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska. Natomiast zadania zlecone przez 
administrację rządową – dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów  
i obronności. 

Zakres działania Urzędu jest bardzo szeroki, począwszy od księgowości i prowadzenia 
różnego rodzaju ewidencji (w tym mieszkańców i przedsiębiorców), poprzez nadzór nad 
realizacją inwestycji, współpracę z podmiotami gospodarczymi, dbałość o dobry stan 
techniczny obiektów użyteczności publicznej, dróg, wodociągów i kanalizacji, działania na 
rzecz środowiska naturalnego, współpracę z organizacjami pozarządowymi, organizowanie 
wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych, a także działania informacyjne  
i promocyjne. 
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Urząd realizuje zadania należące do samorządu gminy i działa w oparciu o przyjęte 
dokumenty programowe:  
 

� Strategia Rozwoju Gminy Krościenko nad Dunajcem na lata 2015-2022, 
� Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko nad Dunajcem, 
� Aktualizowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krościenko nad Dunajcem 

obowiązująca w latach 2011-2030, 
� Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Krościenko nad Dunajcem, 
� Program ochrony środowiska dla Gminy Krościenko nad Dunajcem na lata wraz  

z perspektywą do 2020 roku. 
� Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krościenko nad Dunajcem na lata 

2016-2022, 
� Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy na lata 2015- 2032, 
� Program Rewitalizacji dla Gminy Krościenko nad Dunajcem na lata 2016-2023, 
� Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Krościenko nad Dunajcem na lata 

 2015 – 2018, 
� Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy, 
� Program współpracy gminy Krościenko nad Dunajcem z organizacjami  

pozarządowymi, 
� Program dla Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+”,  
� Program Wspierania Rodziny dla Gminy Krościenko nad Dunajcem na lata  

2016 – 2019, 
� Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii, 
� Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Krościenko 

nad Dunajcem na lata 2015-2020, 
� Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Krościenko nad Dunajcem na lata 2017-2020. 
 

Strategia Rozwoju Gminy Krościenko nad Dunajcem na lata 2015 – 2022 została przyjęta 
Uchwałą Nr XIV/106/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w dniu 22 grudnia 2015 
roku. Opracowana została z wykorzystaniem metod aktywnego planowania strategii, a cały 
proces był procesem uspołecznionym, na bieżąco poddawany konsultacjom społecznym. 

W procesie planowania wzięli udział: radni, sołtysi, przedstawiciele rad sołeckich, 
organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, młodzież, mieszkańcy, urzędnicy. Konsultacje te 
miały na celu zapewnienie możliwie szerokiego udziału społecznego, jak również 
mobilizowanie mieszkańców, przedstawicieli poszczególnych grup społecznych do 
bezpośredniego udziału w procesie tworzenia i realizacji strategii rozwoju gminy. Proces 
budowania strategii, chociaż bazował głównie na konsultacjach społecznych, uwzględniał 
również zapisy istniejących dokumentów programowych. 

Zebrane w ten sposób informacje na temat gminy, oczekiwań jego mieszkańców  
i problemów, z jakimi się borykają, pozwoliły na stworzenie dokumentu, w którym 
sformułowano misję, zdefiniowano podstawowe obszary strategiczne oraz cele rozwoju.  

Uwzględniając zasadę zrównoważonego rozwoju wypracowana misja brzmi następująco: 
„Gmina Krościenko nad Dunajcem, dzięki swojemu horyzontalnemu położeniu pomiędzy 
trzema pasmami górskimi - Pienin, Gorców i Beskidu Sądeckiego oraz wyspecjalizowanej 
kadrze i otwartemu społeczeństwu, rozwija się jako unikatowy w skali kraju ośrodek turystyki 
aktywnej, rodzinnej, „srebrnej gospodarki” oraz osób niepełnosprawnych. Zapewniając 
osobom tu przebywającym kontakt z naturą i nieskażonym środowiskiem, zaś swoim 
mieszkańcom – dzięki jasno zdefiniowanej specjalizacji – gwarantując tworzenie nowych, 
atrakcyjnych miejsc pracy, rozwój drobnej przedsiębiorczości oraz ekologicznego rolnictwa, 
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przyczyniając się tym samym do podniesienia konkurencyjności Gminy i stworzenia 
atrakcyjnych warunków do życia dla osób tu urodzonych oraz chcących związać swoją 
przyszłość z Gminą Krościenko”. 

Z tak sformułowanej misji zdefiniowano 5 obszarów strategicznych w ramach, których 
dokonywane są interwencje mające wpływ na zdynamizowanie procesów rozwojowych 
Gminy Krościenko nad Dunajcem. Są to:  

� Turystyka i przemysł czasu wolnego,  
� Gospodarka, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, 
� Środowisko naturalne i ekologia, 
� Dziedzictwo kulturowe i edukacja, 
� Społeczeństwo. 

 
Podział taki ułatwił ustalenie priorytetów i zadań strategicznych, których realizacja 

odbywa się w miarę posiadanych przez gminę środków finansowych. Jednak z uwagi na fakt, 
że rozwój Gminy ma charakter dynamiczny, cały czas zachodzą zmiany w wielu wzajemnie 
ze sobą powiązanych sferach funkcjonowania, strategia nie może być dokumentem 
zawierającym zbiór zadań i zaleceń, które raz sformułowane będą zawsze aktualne. 
Wymagają one nieustannego monitorowania i weryfikacji przyjętych na wstępie celów oraz 
sposobów ich osiągania. Strategia Rozwoju Gminy Krościenko realizowana jest zgodnie  
z przyjętymi kierunkami, które stanowią nadrzędne wytyczne do planowania poszczególnych 
działań. 
 
2.3.1 Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Krościenka nad Dunajcem, zarządzanie 
zasobami oraz doskonalenie zawodowe.  
 

Jednostka organizacyjna posiada graficzne ujęcie struktury organizacyjnej. Jej zaletą jest 
to, że przejrzyście ilustruje następujące aspekty: podział pracy, rodzaj wykonywanej pracy, 
grupowanie segmentów pracy, szczeble zarządzania (przełożeni i podwładni). 
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy obejmuje referaty i samodzielne stanowiska. 
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Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem w roku 2018: 
 

W roku 2018 kontynuowano zastosowaną w latach ubiegłych politykę zatrudnienia. 
Zatrudnienie w Urzędzie Gminy utrzymywano na tym samym poziomie, co w latach 
ubiegłych. W przypadku stanowisk urzędniczych pracownika przebywającego na urlopie 
wychowawczym zastąpiono osobą odbywającą staż w ramach umowy o organizację stażu dla 
bezrobotnych, skierowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. W Urzędzie 
Gminy w Krościenku nad Dunajcem na stanowiskach urzędniczych zatrudnionych jest 
obecnie 21 osób (19,5 etatu). Na stanowiskach pomocniczych i obsługi zatrudnione  
są 2 osoby – 2 etaty. 

 
Nasza kadra pracuje na samodzielnych stanowiskach, w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz 

w czterech referatach: 
� Finansowo- Podatkowym, 
� Inwestycji i Infrastruktury, 
� Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska, 

� Organizacyjno – Administracyjnym. 
 
Doskonalenie zawodowe 
  

Rozwijając potencjał naszych pracowników, w dalszym ciągu skupiamy się przede 
wszystkim na doskonaleniu ich kompetencji poprzez udział zarówno w dostępnych na rynku 
szkoleniach otwartych, jak i szkoleniach zamkniętych, odpowiadających potrzebom Urzędu. 
Współpracujemy z najlepszymi firmami szkoleniowymi, oferującymi doświadczonych  
i kompetentnych trenerów. Liczba uczestniczących w szkoleniach w 2018 r. – 18 osób.  
 
Staże z Urzędu Pracy 
 

Z tej możliwości mogą skorzystać osoby posiadające status bezrobotnego – spełniające 
warunki, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Staże 
organizujemy na okres od 3 do 6 miesięcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i możliwościami finansowymi właściwego Urzędu Pracy. W roku 2018 z tej formy 
zdobywania doświadczenia zawodowego skorzystała 1 osoba, z którą została podpisana 
umowa na zastępstwo. 
 
Praktyki uczniowskie i studenckie 
 

Na praktyki zapraszamy studentów wszystkich kierunków oraz uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. W roku 2018 w ramach praktyk przyjęliśmy łącznie 9 uczniów  
i studentów. 
 
Zarządzenia 
 

Zarządzenia Wójta podzielono na 2 kategorie. Pierwsza kategoria to akty normatywne 
organu gminy regulujące sprawy gminy, natomiast druga kategoria to akty normatywne 
własne regulujące pracę wewnętrzną urzędu. W roku 2018 Wójt wydał 121 Zarządzeń Wójta 
jako organu gminy oraz 68 Zarządzeń Wójta jako kierownika urzędu. 
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Informacja publiczna 
 

Informacja publiczna jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej, jeżeli nie jest 
opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. W roku 2018 do Urzędu Gminy wpłynęły 
52 wnioski o udzielenie informacji publicznej. Na wszystkie wnioski udzielono odpowiedzi. 
 
Obieg dokumentów 
 

Korespondencja wysyłkowa oraz wpływająca do Urzędu Gminy Krościenko nad 
Dunajcem w roku 2018: 

� Poczta zamiejscowa, wysłana wyniosła – 3418 przesyłek, 
� Korespondencja wpływająca wyniosła – 5104 przesyłek, 
� Przesyłki dostarczane przez pracownika Urzędu Gminy na terenie  Gminy Krościenko 

nad Dunajcem – 7846 przesyłek. 
  
Skargi i wnioski 
 

W 2018 r. do Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem nie wpłynęła żadna skarga. 
Do Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem wpłynęły dwie skargi. 

 

2. 4 Jednostki organizacyjne w Gminie Krościenko nad Dunajcem  

Jednostkami organizacyjnymi w Gminie Krościenko nad Dunajcem są: 
� Urząd Gminy,  
� Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  
� Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół,  
� Centrum Kultury i Promocji, 
� Gminna Biblioteka Publiczna, 
� Szkoły Podstawowe, 
� Zakład Gospodarki Komunalnej, 
� Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 

 

2.5 Jednostki pomocnicze w Gminie Krościenko nad Dunajcem 

W Gminie Krościenko nad Dunajcem jest osiem sołectw: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sołectwa Liczba mieszkańców 

Krościenko Zawodzie 1173 

Krościenko Centrum  1726 

Tylka - Biały Potok 459 

Dziadowe Kąty 317 

Kąty-Niwki 247 

Grywałd 1518 

Hałuszowa 281 

Krośnica 1126 

 6847 
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3. LUDNOŚĆ 
 

3.1. Struktura demograficzna 

Gminę Krościenko nad Dunajcem według danych z rejestru mieszkańców zamieszkuje 
6 787 stałych mieszkańców. Liczba mieszkańców na przestrzeni ostatnich czterech lat 
nieznacznie wzrosła. Ewidencja ludności polega na rejestracji określonych w ustawie  
z 24 września 2010 r. „o ewidencji ludności podstawowych danych identyfikujących 
tożsamość oraz status administracyjno - prawny osób fizycznych”. Ewidencja ludności 
prowadzona jest w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, który 
stanowi rejestr PESEL w rejestrach mieszkańców, prowadzonych w systemie 
teleinformatycznym. Rejestr mieszkańców jest prowadzony zgodnie z właściwością 
miejscową przez Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem. W rejestrze mieszkańców 
gromadzone są dane osób, które wykonały obowiązek meldunkowy na terenie danej gminy.  

    
Dane z rejestru mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem: 
 
Liczba stałych mieszkańców w latach 2015-2018 wynosiła: 
 

Rok Miejscowość Mężczyźni Kobiety Ogółem 
Ogółem  

w Gminie 

GRYWAŁD 907 913 1820 

HAŁUSZOWA 137 138 275 

KROŚCIENKO N.D 1704 1835 3539 
2015 

KROŚNICA 536 582 1118 

6752 

GRYWAŁD 919 913 1832 

HAŁUSZOWA 137 138 275 

KROŚCIENKO N.D 1684 1843 3527 
2016 

KROŚNICA 536 585 1121 

6755 

GRYWAŁD 915 919 1834 

HAŁUSZOWA 139 137 276 

KROŚCIENKO N.D 1693 1858 3551 
2017 

KROŚNICA 540 581 1121 

6782 

GRYWAŁD 920 916 1836 

HAŁUSZOWA 135 139 274 

KROŚCIENKO N.D 1693 1868 3561 
2018 

KROŚNICA 536 580 1116 

6787 

 
 
Wpływ na liczbę ludności w gminie, oprócz przyrostu naturalnego, ma saldo migracji. Fakt 
osiedlania się na terenie gminy nowych mieszkańców, świadczy o jej atrakcyjności i ma duże 
znaczenie dla perspektyw dalszego rozwoju. 
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Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy w latach 2015-2018 wynosiła: 
 

Rok Miejscowość Mężczyźni Kobiety Ogółem 
Ogółem  

w Gminie 

GRYWAŁD 907 913 1820 

HAŁUSZOWA 137 138 275 

KROŚCIENKO N.D 1704 1835 3539 
2015 

KROŚNICA 536 582 1118 

6752 

GRYWAŁD 919 913 1832 

HAŁUSZOWA 137 138 275 

KROŚCIENKO N.D 1684 1843 3527 
2016 

KROŚNICA 536 585 1121 

6755 

GRYWAŁD 915 919 1834 

HAŁUSZOWA 139 137 276 

KROŚCIENKO N.D 1693 1858 3551 
2017 

KROŚNICA 540 581 1121 

6782 

GRYWAŁD 920 916 1836 

HAŁUSZOWA 135 139 274 

KROŚCIENKO N.D 1693 1868 3561 
2018 

KROŚNICA 536 580 1116 

6787 

 

3.2. Urząd Stanu Cywilnego 

Urząd Stanu Cywilnego w Krościenku nad Dunajcem zajmuje się rejestracją urodzeń, 
małżeństw i zgonów, które nastąpiły na terenie gminy. Od 1 marca 2015 r. rejestracji 
dokonuje się w Rejestrze Stanu Cywilnego w formie aktów stanu cywilnego. Rejestr Stanu 
Cywilnego jest prowadzony w Bazie Usług Stanu Cywilnego przez ministra właściwego do 
spraw informatyzacji. Odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia można pobierać w 
dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Przed wydaniem odpisu dokonuje się migracji aktu 
stanu cywilnego, czyli przeniesienia do Rejestru Stanu Cywilnego. Od 1 marca 2015 r. 
istnieje możliwość zawarcia ślubu cywilnego poza lokalem urzędu stanu cywilnego na terenie 
gminy Krościenku nad Dunajcem. Gmina stanowi bowiem okręg rejestracji stanu cywilnego. 
Za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC pobiera się 
dodatkową opłatę w wysokości 1000,00 zł. 
 
Liczba urodzeń w Gminie Krościenko nad Dunajcem w latach 2015 – 2018 
 

 Rok    
2015   96    
2016   83 
2017   84 
2018   79 
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Liczba zgonów w Gminie Krościenko nad Dunajcem w latach 2015 – 2018 
 

Rok    

2015   65    

2016   70 

2017   58 

2018   75 

 
 
Liczba dzieci urodzonych w latach 2009 – 2018 i zameldowanych w Gminie Krościenko nad 
Dunajcem 
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Sporządzone akty małżeństwa w latach 2015 – 2018  

 
Rok Małżeństwa 

2015 37 

2016 41 

2017 51 

2018 51 

 
 

Zadania wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego są zadaniami zleconymi przez 
administrację rządową. Dodatkowo Urząd Stanu Cywilnego organizuje uroczystości związane 
z Jubileuszami Długoletniego Pożycia Małżeńskiego. Z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego 
Jubilaci otrzymują odznaczenia "Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" przyznawane 
przez Prezydenta RP.    
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Uroczystości związane z Jubileuszami Długoletniego Pożycia Małżeńskiego 
 
 
Przedstawiciele władz samorządowych i pracownicy USC odwiedzają z życzeniami  

tych mieszkańców gminy Krościenko nad Dunajcem, którzy ukończyli 100 lat i więcej. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 lat urodzin Pani Anna Zaziąbł, mieszkanki Krościenka nad Dunajcem 
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4.  PODMIOTY GOSPODARCZE  

 
Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, zwaną „CEIDG” 

prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki. Ewidencja 
Działalności Gospodarczej do dnia 29 kwietnia 2018 roku prowadzona była na podstawie 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Od dnia 30 kwietnia 
2018 roku ewidencja działalności gospodarczej prowadzona jest na podstawie następujących 
ustaw: 

� Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji 
dla Przedsiębiorcy, 

� prawo przedsiębiorców, 
� zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych  

w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
� Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. 
 
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. 

Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do 
CEIDG poprawnego wniosku. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony 
internetowej CEIDG. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku 
orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do 
CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia 
wniosku. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień 
złożenia (podpisania) wniosku o wpis do CEIDG. 

Ważną zmianą  od kwietnia 2018 roku jest fakt, iż osoba fizyczna nie ma obowiązku 
rejestrowania działalności jeśli osiąga przychody w każdym miesiącu nie wyższe niż 50% 
minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku ta kwota wynosi 1050 zł) oraz przez ostatnie  
60 miesięcy nie prowadziła swojej działalności gospodarczej (art. 5 ust. 1 Ustawa Prawo 
Przedsiębiorców). 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), 
według stanu koniec 2018 r. . ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają 
główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Krościenko nad Dunajcem obejmowała 
924 pozycji, z czego status „aktywny” posiadały 396 podmioty, status „wykreślony” 
posiadało 409 podmiotów, status „zawieszony” posiadały 91 podmioty, a liczba podmiotów 
do prowadzenia działalności wyłącznie w formie spółki cywilnej obejmowała 25 pozycji. 
Liczba ta z dnia na dzień jest ruchoma. Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie 
gminy to przede wszystkim małe przedsiębiorstwa.  
Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: 

� budownictwo,  
� handel,  
� zakwaterowanie,  
� usługi  gastronomiczne.  
 
Istotną rolę w rozwoju funkcji turystycznej odgrywa handel i gastronomia. Liczba 

przetworzonych wniosków w systemie CEIDG w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 
wynosiła 600 szt. 
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5. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE 
GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

 
 

Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi zawarte są w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, która nakłada na samorząd coroczny obowiązek 
uchwalania programu współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 
pozarządowych. Organizacje pozarządowe biorą aktywny udział w tworzeniu programu, 
składając propozycje realizacji zadań publicznych. 
 
Na terenie naszej gminy działają m. innymi niżej wymienione organizacje pozarządowe: 

� Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - koło  
w Szczawnicy, 

� Fundacja “Dzieci Pienin”, 
� Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "GORCE-PIENINY", 
� Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "Pieniny" w Krościenku nad Dunajcem 
� Stowarzyszenie Artystów Pienińskich w Krościenku nad Dunajcem, 
� Fundacja Promocji Artystycznej Pro-Classical, 
� Stowarzyszenie Kobiet Pienińskich w Krościenku nad Dunajcem, 
� Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Koło Terenowe Krościenko, 
� Klub Sportowy “Sokolica”, 
� Ludowy Klub Sportowy "Pieniny", 
� Ludowy Klub Sportowy "Juta", 
� Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku nad Dunajcem 
� Ochotnicza Straż Pożarna w Grywałdzie 
� Ochotnicza Straż Pożarna w Kątach 
� Ochotnicza Straż Pożarna w Hałuszowej 
� Ochotnicza Straż Pożarna w Krośnicy 
� Ochotnicza Straż Pożarna w Tylce. 

 
Każdego roku Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem ogłasza otwarte konkursy ofert  

na realizację zadania publicznego, dofinansowując ich działalność. Również, co roku  
(w terminie do końca listopada danego roku) Rada Gminy podejmuje stosowną uchwałę  
w sprawie Programu współpracy Gminy Krościenko nad Dunajcem z organizacjami 
pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok następny. Program ten jest konsultowany z organizacjami działającymi  
na terenie naszej gminy. 
 
W roku 2018 ogłoszono i przeprowadzono konkursy ofert na realizację zadań publicznych: 

� w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych: „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. 

� z zakresu pomocy społecznej: „Zapewnienie całodobowej opieki osobom z terenu 
gminy Krościenko nad Dunajcem w formie udzielenia czasowej pomocy w zakresie 
schronienia i wyżywienia oraz zabezpieczenie interwencyjnych miejsc noclegowych”. 
Dotację na realizację zadania otrzymał Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr 
Albertynek Posługujących Ubogim w wys.5 tys. zł. 
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6. WSPÓŁPRACA Z LGD „ GORCE-PIENINY” 
 
 

Gmina Krościenko nad Dunajcem od 2006 r. współpracuje ze stowarzyszeniem Lokalna 
Grupa Działania „ Gorce-Pieniny” z siedzibą w Krościenko nad Dunajcem sięgając po środki 
z programu Leader PROW2007-2013 i PROW 2014-2020. 

Stowarzyszenie  LGD „Gorce-Pieniny” działa na podstawie przepisów miedzy innymi 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 
z późn. zm.) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 
społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349) oraz statutu stowarzyszenia. W strukturach 
Stowarzyszenia Gorce-Pieniny spotykają się cztery grupy mieszkańców: przedstawiciele 
samorządu, organizacji społecznych oraz przedsiębiorców i mieszkańców. 

Obecnie w skład Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” wchodzą 4 małopolskie gminy 
położone w powiecie nowotarskim tj. Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Czorsztyn 
(od 2008 roku)  oraz Miasto i Gmina Szczawnica (od 2015 roku) 
Na podstawie opracowanej diagnozy oraz analizy SWOT, która wypracowana została przy 
czynnym udziale lokalnej społeczności wynika, iż największym potencjałem obszaru jest 
tożsamość regionalna oraz dziedzictwo kulturowe i naturalne. Słabą stroną jest brak 
wykorzystania atutów do rozwoju turystyki i przedsiębiorczości, zbyt mała ilość miejsc pracy 
oraz niski poziom integracji i aktywizacji społecznej.  

Konsekwencją takich wniosków jest postawiony w strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność cel ogólny to: 

� Tożsamość regionalna podstawą rozwoju przedsiębiorczości i turystyki oraz dwa cele 
szczegółowe, 

� Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gorców i Pienin do rozwoju 
przedsiębiorczości i turystyki, 

� Integracja i wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD. 
 
Postawienie rozwoju przedsiębiorczości jako cel główny wynika z faktu, iż ta wpłynie na 

pozostałe czynniki. Ujęcie w celu głównym również turystyki jest następstwem konieczności 
wykorzystania posiadanego potencjału. Wokół tych celów organizowane są przez LGD 
konkursy do których mogą aplikować o środki gminy, organizacje pozarządowe mieszkańcy 
którzy chcą założyć działalność gospodarcza, oraz przedsiębiorcy którzy już prowadzą 
działalność gospodarczą. 

 
W ramach współpracy z LGD wykonano dokumentację: 

� Dokumentacja projektowa zespołu boisk sportowych wraz z kompleksem kulturalno-
rekreacyjnym na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem, 

� Dokumentacja techniczna- projekt zagospodarowania wraz koncepcją funkcjonalno-
techniczną terenów wokół źródeł mineralnych w Krościenku nad Dunajcem, 

� Projekt zagospodarowania przestrzennego wraz z koncepcją funkcjonalno- 
przestrzenną terenów Bulwarów nad Dunajcem, położonych w Krościenku nad 
Dunajcem, 

� Dokumentacja projektowa plac zabaw wraz z kompleksem kulturalno-rekreacyjnym 
na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem, 

� Dokumentacja funkcjonalno-przestrzenna „Szlaku Kultury Wołowskiej”; 
zlokalizowanego na obszarze objętym działaniem LGD (obszar gmin Ochotnica Dolna 
i Krościenko nad Dunajcem). 
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� Dokumentacja techniczna ciągu ścieżek rowerowych zlokalizowanego na obszarze 
objętym działaniem LGD (obszar gmin Ochotnica Dolna i Krościenko nad Dunajcem) 

� Dokumentacja techniczna - koncepcja arch. schroniska turystycznego na Lubaniu wraz 
z zagospodarowaniem terenu. 

 
Wszystkie koszty związane z wyżej wymienionymi zadaniami zostały sfinansowane  
ze środków LGD „Gorce – Pieniny”  

 
Od 2009 roku z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem dotację otrzymali: 
 

 

Gmina Krościenko 
nad Dunajcem i jej 
jednostki 

Organizacje 
pozarządowe 

Osoby fizyczne 
podejmujące i 
rozwijające 
działalność 

Osoby fizyczne 
wnioskujące na 
działania społeczne 

w latach 2009-2015 
zrealizowano: 
12 zadań na kwotę 
ogółem 897 450,00 zł 

w latach 2009-2015 
zrealizowano: 
5 zadań na kwotę 
ogółem 150 025 zł 

w latach 2009-2015 
zrealizowano: 
4 zadania na kwotę 
ogółem 284 350  zł 

w latach 2009-2015 
zrealizowano: 
2 zadania na kwotę 
ogółem 52 044 zł 

w latach 2016-2018 
zrealizowano: 
2 zadania na kwotę 
ogółem 148 420,00 zł 

w latach 2016-2018 
zrealizowano: 
2 zadania na kwotę 
ogółem 124 300 zł 

w latach 2016-2018 
zrealizowano: 
6 zadań na kwotę 
ogółem 360 000 zł 

w latach 2016-2018 
nie realizowano  
zadań 

Razem 
1 045 870,00 zł 

274 325,00zł 644 350,00 zł 52 044,00zł 

 
 
Przykładowo tylko w 2018 roku z dotacji otrzymanej poprzez LGD, powstały na terenie 

Gminy „grzybki”, jako nowy produkt turystyczny. 
 
Sołectwo Krośnica wzbogaciło się o nową altanę - wnioskodawcą była OSP Krośnica. 

Sołectwo Kąty-Niwki wyposażyło kuchnie w budynku OSP i przeprowadziło warsztaty 
regionalne – wnioskodawcą była OSP Kąty. 

Odbiorcami w/w projektów są przede wszystkim mieszkańcy oraz turyści. Rozwój 
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej czy kulturowej oraz uatrakcyjnione produkty 
turystyczne wpływają na atrakcyjność obszaru. Wzmożony ruch turystyczny generuje 
zapotrzebowanie na usługi związane z zakwaterowaniem oraz gastronomią, czy 
zagospodarowaniem czasu wolnego. Wszystko to przyczynia się do wzrostu 
przedsiębiorczości mieszkańców. 

 Obecnie w ramach współpracy Gmina Krościenko nad Dunajcem wraz ze 
stowarzyszeniem LGD „Gorce – Pieniny” oraz ościennymi gminami rozpoczyna prace nad 
projektem pn.: „Strategia budowania marki turystycznej regionu pienińsko-gorczańskiego”. 
Projekt dąży do zwiększenia roli mieszkańców gmin: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, 
Ochotnica Dolna oraz Miasta i Gminy Szczawnica w decydowaniu o rozwoju społeczno – 
gospodarczym obszaru działania LGD „Gorce – Pieniny”. Zakłada partycypacyjne stworzenie 
strategii rozwoju i promocji marki turystycznej regionu pienińsko – gorczańskiego przy 
wykorzystaniu lokalnych zasobów kulturowych i przyrodniczych tj. opracowanie planu 
działania, przygotowanie do jego wdrożenia i społecznego monitorowania postępów. 
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Trwałym efektem będzie zawiązanie formalnego partnerstwa (NGO, biznes, administracja) na 
rzecz osiągnięcia celów strategii a zwieńczeniem prac nad marką lokalną będzie opracowanie 
znaku słowno-graficznego, którym oznaczone zostaną produktu i usługi charakterystyczne dla 
regionów Gorc i Pienin. 

Ciekawym działaniem współpracy jest także planowany na dzień 11 sierpnia 2019 r. 
pokaz plenerowy projektu pn.: „Zamek na Czorsztynie”, na który Stowarzyszenie otrzymało 
dotację od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach współpracy gmin 
częściowo będą partycypować w kosztach zadania. 

Obecnie w ramach poddziałań „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich trwają nabory do kolejnych konkursów ogłoszonych przez 
Stowarzyszenie. Po środki mogą ubiegać się Gminy, organizacje pozarządowe, 
przedsiębiorcy. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Występ zespołu podczas imprezy „Dzień Dziecka z Leaderem” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promocja książki „Twórcy ludowi pogranicza polski-słowackiego” podczas imprezy  
Dzień Dziecka z  Leaderem 
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7.1 Dochody Budżetowe 

Realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco: 
dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 30 555 015,24 zł tj. 99,85 % planu w tym: 

- dochody bieżące kwota 28 963 198,52 zł tj. 101,53 % planu 
- dochody majątkowe kwota 1 591 816,72 zł tj. 76,74 % planu 

 
Wydatki budżetowe 
 
Realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco: 
wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 30 405 256,66 zł, tj. 94,23 % planu w tym: 
wydatki bieżące kwota 26 130 743,35 zł, tj. 95,82 % planu 
wydatki majątkowe kwota 4 274 513,31 zł, tj. 85,54 % planu 
 
Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy. 
 

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie 

Dochody własne 7 362 501,73 7 855 086,92 

Subwencja ogólna 11 179 364,00 11 179 364,00 

Dotacje na zadania zlecone 9 202 138,91 9 156 489,32 

Dotacje na zadania własne 1 223 885,91 1 217 142,17 

Pozostałe dotacje 671 764,37 673 748,96 

Środki europejskie 962 080,72 473 183,87 

Ogółem dochody 30 601 735,64 30 555 015,24 

 
Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w przekroju poszczególnych 
grup dochodów. 
 

Lp. Treść Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

I Dochody własne 7 362 501,73 7 855 086,92 106,69 

1 
udziały we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych 

2 906 750,00 3 091 471,00 106,35 

2 
udziały we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych 

32 300,00 69 984,26 216,67 

3 podatek od nieruchomości 1 750 000,00 1 729 007,81 98,80 

4 podatek rolny 30 600,00 29 951,69 97,89 

5 podatek leśny 98 000,00 103 121,94 105,23 

6 podatek od środków transportowych 72 000,00 68 472,00 95,10 

7 
podatek od działalności gospodarczej osób 
fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej 

5 000,00 8 871,77 177,44 

7. SYTUACJA FINANSOWA GMINY 
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8 podatek od spadków i darowizn 30 000,00 90 231,42 300,77 

9 opłata skarbowa 17 000,00 27 680,50 162,83 

10 podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000,00 184 399,00 184,40 

11 
rekompensata utraconych dochodów w 
podatkach i opłatach lokalnych 

43 647,00 43 647,00 100,00 

11 

pozostałe opłaty ( targowa, miejscowa, 
planistyczna, opłaty za sprzedaż napojów 
alkoholowych, opłaty za śmieci, od 
posiadania psów ) 

975 505,00 1 023 294,73 104,90 

12 
pozostałe dochody ( odsetki, dzierżawy, 
pozostałe dochody, zwroty dotacji) 

538 699,73 634 610,55 117,80 

13 wpływy z usług 439 000,00 476 441,40 108,53 

14 
wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 

324 000,00 273 901,85 84,54 

     

II Różne rozliczenia 11 179 364,00 11 179 364,00 100,00 

1 część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 149 097,00 4 149 097,00 100,00 

2 część oświatowa subwencji ogólnej 6 530 639,00 6 530 639,00 100,00 

3 część równoważąca subwencji ogólnej 379 715,00 379 715,00 100,00 

4 środki na uzupełnienie dochodów gmin 119 913,00 119 913,00 100,00 

     

III Dotacje celowe 12 059 869,91 11 520 564,32 95,53 

III.1 Dotacje na zadania zlecone 9 202 138,91 9 156 489,32 99,50 

1 zwrot podatku akcyzowego 22 299,89 22 299,89 100,00 

2 
realizacja zadań z zakresu administracji 
rządowej 

80 061,00 77 134,00 96,34 

3 
powadzenie i aktualizacja stałego rejestru 
wyborców 

1 351,00 1 351,00 100,00 

4 wydatki obronne 350,00 350,00 100,00 

5 świadczenia wychowawcze 500 + 5 778 844,97 5 745 258,98 99,42 

6 świadczenia rodzinne 2 827 019,32 2 826 806,95 99,99 

7 składki na ubezpieczenia zdrowotne 11 441,00 11 041,71 96,51 

8 dodatki energetyczne 333,52 314,60 94,33 

9 karta dużej rodziny 254,28 240,61 94,62 

10 wspieranie rodziny – program „Dobry start” 292 050,00 286 910,00 98,24 

11 usuwanie skutków klęsk żywiołowych 12 000,00 12 000,00 100,00 

12 
wybory do rad gmin, powiatów i sejmików 
województw, wybory wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast 

100 723,00 97 610,93 96,91 

13 
zapewnienie uczniom prawa do 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub 
ćwiczeniowych 

75 104,93 74 864,65 99,68 
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14 ubezpieczenie 90-dniowe 306,00 306,00 100,00 

III.2 Dotacje na zadania własne 1 223 885,91 1 217 142,17 99,45 

1 pomoc materialna dla uczniów 36 303,00 36 303,00 100,00 

2 wychowanie przedszkolne 257 560,00 257 560,00 100,00 

3 realizacja zadań edukacyjnych 14 000,00 14 000,00 100,00 

4 składki na ubezpieczenia zdrowotne 9 709,31 9 596,58 98,84 

5 zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) 80 024,00 80 024,00 100,00 

6 zasiłki stałe 121 518,79 120 237,59  98,95 

7 ośrodki pomocy społecznej 72 908,00 72 303,59 99,17 

8 dożywianie dzieci 45 879,00 41 207,30 89,82 

9 wsparcie dostępu do książek  12 000,00 12 000,00 100,00 

10 
różne rozliczenia – refundacja wydatków 
poniesionych w ramach funduszu sołeckiego 

61 851,81 61 851,81  100,00 

11 

Dotacja na zadanie „Przebudowa odcinka 
drogi gminnej nr ewid. 415 i 459 w km. 
0+091 do 0+229,85 w Hałuszowej nr dr 
K362429. 

501 156,00 501 156,00 100,00 

12 
„Program asystent rodziny i koordynator 
pieczy zastępczej” 

10 531,00 10 531,00 100,00 

13 
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci  
i młodzieży – „Wyprawka szkolna”  

445,00 371,30 83,44 

III.3 Pozostałe dotacje 671 764,37 673 748,96 100,30 

1 
porozumienie z jst: Modernizacja/remont 
dróg dojazdowych do pól działka nr 118  
i 162 w miejscowości Grywałd 

30 000,00 30 000,00 100,00 

2 

porozumienie z administracją rządową: 
Program integracji społeczności romskiej  
w Polsce na lata 2014-2020 - Muzyczna 
podróż z Romami. 

45 000,00 45 000,00 100,00 

3 

porozumienie z administracją rządową:  
Program integracji społeczności romskiej  
w Polsce na lata 2014-2020 -Praca dla Roma 
- kontynuacja zatrudnienia Romów 

26 500,00 26 500,00 100,00 

4 

Dofinansowanie zadania „Dziadowe Kąty 
nowocześnieją na zadanie „Dziadowe Kąty 
nowocześnieją – budowa 
międzypokoleniowej strefy aktywności  
i relaksu”. 

50 000,00 50 000,00 100,00 

5 
pomoc finansowa między jst. na realizację 
małopolskiego projektu „Jeżdżę z głową” 

10 900,00 10 900,00 100,00 

6 

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska  na dofinansowanie zadania  
„A gdyby tak wszyscy „…EkoAktywni  
w Pieninach 2”  

31 661,00 31 661,00 100,00 

7 
dotacja z budżetu państwa „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Małopolsce II”  

839,37 839,37 100,00 
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8 

dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na 
dofinansowanie zakupu samochodu 
strażackiego oraz wyposażenia bojowego 
remiz strażackich 

472 723,00 469 819,89 99,39 

9 
„Program asystent rodziny i koordynator 
pieczy zastępczej” 

4 141,00 4 141,00 100,00 

10 

Dotacja z budżetu państwa - Rewitalizacja 
XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem 
historycznych funkcji rynku w Krościenku 
nad Dunajcem 

0,00 4 887,70 0,00 

IV. Środki europejskie 962 080,72 473 183,87 49,18 

1 
„Daj sobie szansę” aktywizacja społeczna  
i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 

120 732,81 119 936,64 99,34 

2 
 Modernizacja kształcenia zawodowego  
w Małopolsce II 

14 269,21 14 269,21 100,00 

5 

Podniesienie jakości i zwiększenie 
dostępności edukacji w zakresie wychowania 
przedszkolnego w Gminie Krościenko nad 
Dunajcem 

113 807,11 113 807,11 100,00 

6 

Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie 
gminy Krościenko nad Dunajcem poprzez 
wymianę źródeł ciepła w indywidualnych 
gospodarstwach domowych. 4.4.2 

422 996,19 135 579,30 32,05 

7 

Poprawa jakości powietrza na terenie gminy 
Krościenko nad Dunajcem poprzez wymianę 
źródeł ciepła w indywidualnych 
gospodarstwach domowych 4.4.3 

173 136,40 57 812,45 33,39 

8 

„Grzybek dla turysty” budowa małej 
infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej  
w miejscach widokowych na terenie gminy 
Krościenko- nad Dunajcem. 

117 139,00 0,00 0,00 

9 
Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz  
z odtworzeniem historycznych funkcji rynku 
w Krościenku nad Dunajcem 

0,00 31 779,16 0,00 

Ogółem dochody 30 601 735,64 30 555 015,24 99,85 

 
Tabela 3. Plan i wykonanie wydatków bieżących i majątkowych według uchwały budżetowej 
na dzień 31 grudnia 2018 roku. 
 

Wyszczególnienie 
plan po 

zmianach 
wykonanie % wykonania 

Wydatki bieżące: 27 269 992,14 26 130 743,35 95,82 

w tym:    

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 737 478,38 10 295 069,62 95,88 

Wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 

4 971 344,27 4 476 476,84 90,05 



     36 

Dotacje na zadania bieżące 1 259 500,00 1 257 081,96 99,81 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 596 553,47 9 485 426,97 98,84 

Wydatki z tytułu poręczeń  
i gwarancji 

44 350,00 0,00 0,00 

Obsługa długu  312 000,00 280 321,16 89,85 

Wydatki na programy finansowane  
z udziałem środków europejskich 

348 766,02 336 366,80 96,44 

Wydatki majątkowe: 4 996 889,33 4 274 513,31 85,54 

w tym:    

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 013 106,32 3 690 761,76 91,97 

Wydatki inwestycyjne na programy 
finansowane z udziałem środków 
europejskich 

983 783,01 583 751,55 59,34 

Ogółem wydatki 32 266 881,47 30 405 256,66 94,23 

 

7.2 Przychody i rozchody 

Poniższa tabela nr 4 zawiera zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy 
Krościenko nad Dunajcem na dzień 31 grudnia 2018 roku.  

Tabela 4. Przychody i rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2018  roku. 
 

Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie 

1. Dochody budżetowe 30 601 735,64 30 555 015,24 

2. Wydatki budżetowe 32 266 881,47 30 405 256,66 

3. Wynik (deficyt/nadwyżka budżetowa) - 1 665 145,83 149 758,58 

4. Przychody budżetu 3 065 145,83 3 065 145,83 

4.1 
Przychody z zaciągniętych pożyczek i 
kredytów 

0,00 0,00 

4.2 
Przychody z wolnych środków, o których 
mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o 
finansach publicznych 

3 065 145,83 3 065 145,83 

5. Rozchody 1 400 000,00 1 400 000,00 

5.1 Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek 1 400 000,00 1 400 000,00 
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7.3 Analiza zadłużenia gminy 

Informacja o aktualnym zadłużeniu Gminy Krościenko nad Dunajcem (stan na 31 grudnia 
2018 roku): 
Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem 

� 700 000,00 zł.    – umowa ZP/PN/342/90/2009 
� 780 000,00 zł.    – umowa ZP/PN/342/41/2010 
� 1 100 000,00 zł. – umowa ZP/PN/272/50/2011 
� 1 272 000,00 zł, – umowa ZP/272/52/2012 
� 1 549 000,00 zł. – umowa ZP/272/39/2014 
� 1 761 000,00 zł. – umowa ZP/272/27/2013 

 

Łączna kwota zadłużenia wynosi 7 162 000,00 zł. 
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8. STAN REALIZACJI INWESTYCJI 
 

8.1 Zadania inwestycyjne w Gminie Krościenko nad Dunajcem w 2018 r. 

 

Lp. 
Data 

realizacji 
Nazwa zadania 

Koszty 
poniesione 

w 2018r 

Uzyskane 
dofinansowanie 

PLN 
Uwagi 

1.  2018 
Przebudowa drogi 
gminnej  w Hałuszowej 

708 424,84 501 156,00 

Zadanie 
zakończone, 
dofinansowane 
przez Wojewodę 
Małopolskiego  

2.  2018 

Grzybek dla Turysty – 
budowa małej 
architektury turystyczno-
rekreacyjnej w miejscach 
widokowych na terenie 
gminy Krościenko nad 
Dunajcem 

170 039,55 116 605,22 

Zadanie 
zakończone, 
dofinansowane 
przez LGD 
„Gorce” 

3. 2018 

Budowa 
międzypokoleniowej 
strefy aktywności OSA  
w sołectwie Dziadowe. 
Kąty 

145 333,84 50 000,00 

Zadanie 
zakończone, 
dofinansowane 
przez Ministra 
Sportu i Turystyki 

4. 2018 

Przebudowa ścieżki 
pieszo-rowerowej wraz  
z infrastrukturą 
turystyczno-rekreacyjną 
wzdłuż Dunajca  
w Krościenku nad 
Dunajcem 

646 376,02 0,00 
Zadanie 
zakończone 

5. 2018 
Przebudowa drogi Jana 
Pawła II w sołectwie 
Dziadowe. Kąty 

122 055,64 0,00 Zakończone 

6. 2018r 
Budowa linii oświetlenia 
ulicznego ul. Jana III 
Sobieskiego 

32 938,60 0,00 
Zadanie 
zakończone 

7. 2018 

Przebudowa 
skrzyżowania  
ul. Pienińskiej  
i ul. Św. Kingi  
w Krościenku nad 
Dunajcem 

7 380,00  

Opracowano 
dokumentację 
projektową. 
Zadanie do 
realizacji. Gmina 
wystąpiła do 
Wojewody 
Małopolskiego  
o dofinansowanie  
z programu 
„Razem 
Bezpieczniej”  
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8. 2018 
Przebudowa drogi 
Pienińska w Grywałdzie 
– budowa chodnika  

24 035,82  

W 2018r 
wykonano I-szy 
odcinek, dalsza 
część po 
pozyskaniu 
dofinansowania  
z programu 
przebudowy dróg 
gminnych  

9. 2018 
Przebudowa drogi Biały 
Potok –Tylka (gabiony) 

57 832,14 20 000,00 

Zadanie 
zrealizowane przy 
współfinansowaniu 
PPN 

10. 2018 

Zmiana nawierzchni i 
budowa alejek na 
cmentarzu w Krościenku 
nad Dunajcem 

74 974,65 0,00 
Zadanie 
zakończone 

11. 2018 
Przebudowa parkingu 
przy ul. Źródlanej 

30 000,00 0,00 

Zadanie 
zakończone, 
realizowane w 
części ze środków 
funduszu 
sołeckiego 

12. 2018 
Bulwar spacerowy pod 
Księży Las w Krościenku 
nad Dunajcem 

17 082,41  

W 2018r 
Opracowano 
dokumentację. 
Zadanie do 
realizacji po 
uzyskaniu 
dofinansowania od 
Wojewody 
Małopolskiego. 

13. 2018 
Przebudowa Parkingu  
w Hałuszowej (k.mostu) 

5 000,00 0,00 
Zadanie 
zakończone 

14. 2018 

Przebudowa dróg 
dojazdowych do pól  
w Grywałdzie (dz.118 i 
162) 

112 375,97 30 000,00 
Zadanie 
zakończone 

15.  2018 
Remont drogi gminnej  
ul. Szkolna w Grywałdzie 

54 700,39 0,00 
Zadanie 
zakończone 

16.  2018 
naprawa nawierzchni 
drogi Grotowskiego 

25 000,00 0,00 
Zadanie 
zakończone 

17. 2018 

Opracowanie 
dokumentacji 
projektowej na 
rozbudowę i przebudowę 
budynku Szkoły 
Podstawowej w 
Grywałdzie 

39 300,00 0,00  

18. 2018 
 
Remont ul. Słonecznej w 

38 927,19   
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Krościenku nad 
Dunajcem 
 

19. 2018 

Opracowanie 
dokumentacji 
projektowo-
kosztorysowej na 
rozbudowę kanalizacji 
opadowej (przy budynku 
ul. Zdrojowa 80 
w Krościenku nad 
Dunajcem) 

4.920,00   

 

8.2  Fundusz  Sołecki  w 2018 roku 

Na zadania funduszu sołeckiego w 2018r wydatkowano środki w wysokości ogółem 
226 056,36 złotych. Wykonanie zadań i wydatków w poszczególnych sołectwach przedstawia 
poniższa tabela. 
 

Lp. Sołectwo 
Przedsięwzięcie w 
ramach funduszu 

sołeckiego 

Plan na 
2018r 

Wykonanie 
zadań   

za 2018r 

Podsumowanie 
wykonanych 
wydatków 
w podziale  
na sołectwa 

Modernizacja fontanny 2 000,00 2 000,00 37 445,30 
Utrzymanie  
i pielęgnacja zieleni 

4 000,00 4 000,00  

Zagospodarowanie placu 
przy bibliotece ul. 
Jagiellońska  

5 000,00 5 000,00  

Wykonanie elementów 
małej architektury oraz 
zagospodarowanie 
skwerów 

24 949,10 24 945,30  

1.  
Krościenko-
Centrum 

Wykonanie tablic 
informacyjnych 

1 500,00 1 500,00  

Przebudowa parkingu 
przy ul. Źródlanej 

20 000,00 20 000,00 37 426,88 

Zakup i montaż 
stacjonarnych leżaków 
plażowych na bulwarach 
obok mostu 

12 740,00 12 737,88  

Oznakowanie dróg do 
źródeł wód mineralnych  
Maria oraz Stefan  
i Michalina 

1 449,10 1 449,00  

2.  
Krościenko-
Zawodzie 

Odwodnienie ul. Polna  3 240,00 3 240,00  

3.  Grywałd 

Udrożnienie przepustów 
i rowów przydrożnych, 
równanie poboczy przy 
drogach gminnych 

13 449,10 13 440,00 37 242,00 
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Wykonanie ławo-stołu,   
ławek i koszy na śmieci 
wraz z montażem 

6 000,00 6 000,00  

Wykonanie i montaż 
barierek ochronnych  
na mostku i w okolicy 
ławo-stołu 

5 000,00 4 802,00  

  

Dofinansowanie OSP – 
zakup sprzętu do celów 
bojowych  

13 000,00 13000,00  

Pogłębienie rowu 
odwadniającego i 
ułożenie mulinek na 
drodze do pól Węgliska  

3 864,85 3 850,00 16 650,00 

Ułożenie mulinek 
odprowadzających wodę 
opadową z drogi w 
rejonie skrzyżowania 
przy OSP  

6 800,00 6 800,00  4. Kąty-Niwki 

Dofinansowanie OSP – 
przystosowanie Sali do 
ćwiczeń bojowych              
i szkoleń 

6 000,00 6 000,00  

Zakup i montaż urządzeń 
siłowni plenerowej, 
wykonanie zieleńca, 
uporządkowanie terenu 

20 000,00 18 204,00 35 652,88 

Zakup i montaż 
ogrodzenia do piłki 
plażowej 

9 546,89 9 546,89  
5. Krośnica 

Zakup defibrylatora i 
dysków świetlnych dla 
OSP 

7 902,21 7 901,99  

6. 
Tylka-Biały 
Potok 

Dofinansowanie OSP 2 000,00 2 000,00 24 350,00 

Zabezpieczenie 
odwodnienia drogi Tylka 

19 000,00 19 000,00  
  

Wykonanie i montaż 
pergoli 

3 529,16 3 350,00  

Położenie nawierzchni 
asfalt. na drodze do Kępy 

9 000,00 9 000,00 17 900,67 

7. Hałuszowa Nawierzchnia i krata 
ściekowa na drodze do 
Gronia 

8 900,67 8 900,67  

Zabezpieczenie korpusu 
drogi Jana Pawła II 
gabionami 

15 990,00 15 990,00 19 388,63 
8. 

Dziadowe 
Kąty 

Poszerzenie drogi na ul. 
Zagoń 

3 398,63 3 398,63  
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8.3 Pozostałe zadania remontowe w 2018 roku  

Utrzymanie infrastruktury gminnej 
 

� Remont drogi ul. Zamkowa w sołectwie Dziadowe Kąty wraz z pogłębieniem fosy.    
Wartość zadania ogółem wyniosła 3.000 zł brutto;  

� Remont przepustów w ciągu dróg gminnych w Grywałdzie - 8.000 zł; 
� Remont schodów przy budynku gminnym przy ul. Pienińska - 3.597 zł; 
� Utwardzenie działki przy ulicy Sobieskiego w Krościenku nad Dunajcem - 1.500 zł; 
� Utwardzenie terenu przy ul. Źródlanej w ramach zadania przebudowa parkingu – 

2.920 zł; 
� Nakładka asfaltowa na drodze Biały Potok i Tylka – 18.450 zł; 
� Uzupełnienie ubytków asfaltowych na terenie wszystkich sołectw gminnych (tzw. 

łatanie dziur) – 49.999,50 zł; 
� Roboty porządkowe Międzygórze – 8.000 zł; 
� Odbudowa kładki  w Łąkcicy – 4.920 zł; 
� Utwardzenie terenu w Hałuszowej – 5.000 zł; 
� Wykonanie balustrady ochronnej przy placu zabaw i siłowni zewnętrznej  

w Dziadowych Kątach – 3.500 zł; 
� Wykonanie dwóch tablic informacyjnych dla sołectwa Kąty-Niwki – 3.600 zł; 
� Czyszczenie korytek ściekowych przy drodze w Tylce – 2.500 zł; 
� Wykonanie odwodnienia przy drodze Kąty w sołectwie  Kąty-Niwki – 7.000 zł; 
� Czyszczenie korytek ściekowych i ścinanie poboczy w Katach-Niwkach przy drodze 

Niwki – 4.000 zł; 
� Remont częściowy kolektora burzowego przy ul. Blachnickiego – 5.000 zł; 
� Dobudowa odcinka linii oświetleniowej w Hałuszowej -2.549,61 zł; 
� Montaż dwóch opraw oświetleniowych i doświetlenie przejścia na drodze       

wojewódzkiej obrębie szkoły na Białym Potoku – 2.752,64 zł; 
� Remont oświetlenia przy pętli autobusowej w Grywałdzie – 1.827,51 zł; 
� Wymiana słupa w Tylce uszkodzonego w czasie kolizji drogowej – 5.517,36 zł; 
� Uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Katy – Niwki na drodze w kierunku „Grzybka” 

– 1.321,13 zł; 
� Dobudowa odcinka linii oświetleniowej przy ul. Pienińskiej w Grywałdzie koszt 

kapliczki – 5.274,67 zł; 
� Dobudowa odcinka linii na drodze w kierunku Węglisk w Kątach-Niwkach – 4.000 zł; 
� Montaż lampy na słupie przy skrzyżowaniu Polna-Słoneczna w Krościenku – 650 zł; 
� Wymiana słupa przy ul. Jagiellońskiej w Krościenku n.D uszkodzonego w czasie 

kolizji - 4,500,00 zł; 
� Dobudowa odcinka linii oświetleniowej w Tylce – 4.800 zł; 
� Słup i lampa w Katach-Niwkach – 4.700 zł; 
� Rozwiezienie destruktu drogowego z Łąkcicy  na drogi gminne na terenie wszystkich      

sołectw  –  11.952 zł; 
� Utwardzenie działki gminnej nr 11324 – 1.500 zł; 
� Zabezpieczenie wyrw przy przepuście Zakopie w Grywałdzie – 4.500 zł; 
� Naprawa nawierzchni drogi gminnej pod Tylką w Grywałdzie – 4.000 zł; 
� Naprawa kraty drogowej na drodze do Rokitek w Tylce – 3.000 zł; 



     43 

� Uzupełnienie znaków drogowych na terenie gminy – 3.700 zł; 
� Naprawa poboczy dróg gminnych asfaltowych i uzupełnienie ubytków w nawierzchni 

dróg (Nowotarska boczna, O. Leona, Parkowa w Krośnicy, Lipowa, Pienińska, Lubań, 
Wymyśle, Łąkowa, Gielniarz, Kwiatowa, Podzagonie, Pod Tylką w Grywałdzie oraz 
Biały Potok Tylka oraz Łącznik i do Wsi w  Hałuszowej – 23.000 zł; 

� Zakup lustra drogowego – 866,76 zł; 
� Naprawa drogi do osiedla Pod Tylką (dz. nr 14) – 6.500 zł; 
� Wykonanie balustrady drogowej wraz z gzymsem żelbetowym przy mostku Biały 

Potok – 3.900zł; 
� Naprawa nawierzchni drogi Ogrody w Krośnicy – 12.000 zł; 
� Wymiana uszkodzonego przepustu drogowego przy ul. Ojca Leona w Krośnicy – 

2.500 zł; 
� Wykonanie balustrad stalowych na moście i przepuście drogowym w ciągu drogi       

Biały Potok – 2.950 zł;  
� Remont drogi na .Lubań w Krościenku nad Dunajcem – 12.500 zł; 
� Odtworzenie oznakowania poziomego dróg – malowanie pasów przejść dla pieszych,       

i ścieżek rowerowych, uzupełnienie ubytków drogowych masą na zimno, naprawa 
studni zbiorczej w Krośnicy, remont kraty na ul. Trzech Koron w Krościenku nad 
Dunajcem– 14000 zł; 

� Naprawa nawierzchni drogi Graniczna w Grywałdzie – 13.500ł zł; 
� Naprawa drogi rolnej w Grywałdzie – boczna na Lubań – 2.500 zł. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przebudowa drogi w Hałuszowej                  Międzypokoleniowa Strefa Aktywności  
                 w sołectwie Dziadowe Kąty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oświetlenie uliczne na ul. Jana III Sobieskiego   Budowa ścieżki pieszo-rowerowej 
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9. GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
 

9.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 
Gmina posiada dla całego obszaru Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego.  
− uchwalenie studium: uchwała Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 

28.02.2000r. nr XX/138/2000, 
− zmiana studium: uchwała Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30.06.2006r.  

nr XL/250/2006, 
− zmiana studium uchwała Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27.05.2010 r.  
− nr XXXVII/270/10. 

 

9.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.  

Na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem obszar o powierzchni 1839,32 ha jest objęty 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, co stanowi 32,1% ogólnej 
powierzchni gminy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  
na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem: 

1. Plan „Toporzysko” – uchwała Rady Gminy Krościenko n/D z  dnia 28.12.2000r.  (Dz. 
U. woj. Małopolskiego z 2001 nr 10 poz. 56) - dla części działek przy ulicy Trzech 
Koron, 

2. Plan „Przystań – Piaski”- uchwała Rady Gminy Krościenko n/D z  dnia 02.03.2001r.  
(Dz. U. woj. Małopolskiego z 2001 nr 42 poz. 656), 

3. Plan „ Łąkcica” - uchwała Rady Gminy Krościenko n/D z  dnia 31.01.2005r.  (Dz. U. 
woj. Małopolskiego z 2005 nr 160 poz. 1023), 

4. Plan „Zawodzie” - uchwała Rady Gminy Krościenko n/D z  dnia 28.04.2005r.  (Dz. U. 
woj. Małopolskiego z 2005 nr 376 poz. 2759), 
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5. Plan „Hałuszowa” - uchwała Rady Gminy Krościenko n/D z  dnia 28.03.2006r. (Dz. 
U. woj. Małopolskiego z 2006 nr 305 poz. 2163), 

6. Plan „Tylka” - uchwała Rady Gminy Krościenko n/D z  dnia 31.05.2006r. (Dz. U. 
woj. Małopolskiego z 2006 nr 521 poz. 3283), 

7. Plan „części sołectwa Zawodzie” - uchwała Rady Gminy Krościenko n/D z dnia 
21.08.2006r.  (Dz. U. woj. Małopolskiego z 2006 nr 638 poz. 3931), 

8. Plan „Biały Potok” - uchwała Rady Gminy Krościenko n/D z  dnia 31.08.2007r.  (Dz. 
U. woj. Małopolskiego z 2007 nr 781 poz. 5144), 

9. Zmiana planu „Biały Potok” - uchwała Rady Gminy Krościenko n/D z dnia 
30.11.2009r.  (Dz. U. woj. Małopolskiego z 2009 nr 780 poz. 6122), 

10. Plan „Zawodzie II”- uchwała Rady Gminy Krościenko n/D z  dnia 27.05.2010r.  
nr XXXVII/271/10  (Dz. U. woj. Małopolskiego z 2010 nr 366 poz. 2537), 

11. Plan „Grywałd- Krośnica 1”- uchwała Rady Gminy Krościenko n/D z dnia 
27.05.2010r.  nr XXXVII/269/10 (Dz. U. woj. Małopolskiego z 2010 nr 366 poz. 
2536), 

12. Zmiana planu „Toporzysko” - uchwała Rady Gminy Krościenko n/D z dnia 
29.03.2011r.  nr VI/48/2011 (Dz. U. woj. Małopolskiego z 2011 nr 240 poz. 1926), 

13. Plan zagospodarowania „Tylka II” - uchwała Rady Gminy Krościenko n/D z  dnia 
29.03.2011r.  nr VI/49/2011 (Dz. U. woj. Małopolskiego z 2011 nr 240 poz. 1927), 

14. Zmiana planu zagospodarowania „Hałuszowa” -  uchwała Rady Gminy Krościenko n/D  
z  dnia 29.03.2011r.  nr VI/50/2011 (Dz. U. woj. Małopolskiego z 2011 nr 240 poz. 1928), 
15. Zmiana planu zagospodarowania „Zawodzie” (dopuszczenie szamb)- uchwała Rady 

Gminy Krościenko n/D z dnia 29.12.2011r. nr XIV/128/2011 (Dz. U. woj. 
Małopolskiego z 2012 z dnia 09.01.2012 poz. 49), 

16. Plan „Grywałd- Krośnica 2” - uchwała Rady Gminy Krościenko n/D z dnia 
16.08.2012r. nr XX/162/2012  (Dz. U. woj. Małopolskiego z dnia 04.09.2012 poz. 
4277), 

17. Zmiana planu zagospodarowania „Łąkcica” (dopuszczenie szamb)- uchwała Rady 
Gminy Krościenko n/D z  dnia 30.12.2013r. nr XXXIII/268/2013 (Dz. U. woj. 
Małopolskiego z dnia 09.01.2014 poz. 130), 

18. Zmiana planu zagospodarowania „Grywałd- Krośnica 2” - Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego Lubań - uchwała Rady Gminy Krościenko n/D  
z dnia 30.12.2014r.  Nr IV/17/2014 (Dz. U. woj. Małopolskiego z dnia 15.01.2015 
poz. 240), 

19. Zmiana planu „Toporzysko” - uchwała Rady Gminy Krościenko n/D z dnia 
29.12.2016r.  nr XXV/205/2016 (Dz. U. woj. Małopolskiego z 16.01.2017 poz. 514) - 
zmniejszenie powierzchni działek podziałowych,  

20. Zmiana planu „Łąkcica” - uchwała Rady Gminy Krościenko n/D z  dnia 29.12.2016 r.  
nr XXV/206/2016 (Dz. U. woj. Małopolskiego z 16.01.2017 poz. 515) – tereny 
budowlane na zalewach, 

21. Zmiana planu zagospodarowania „Zawodzie” (rejon Słoneczna- Jarek)- uchwała Rady 
Gminy Krościenko n/D z dnia 26.10.2017r. nr XXXIII/274/2017 (Dz. U. woj. 
Małopolskiego z 2017 z dnia 09.11.2017 poz. 7227), 
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22. Plan Zagospodarowania przestrzennego „Niwki (DPS)”- uchwała Rady Gminy 
Krościenko n/D z dnia 26.10.2017r.  nr XXXIII/273/2017 (Dz. U. woj. Małopolskiego 
z 2017 z dnia 09.11.2017 poz. 7226), 

23. Zmiana planu „Biały Potok”- uchwała Rady Gminy Krościenko n/D z dnia 
25.05.2017r.  (Dz. U. woj. Małopolskiego z 2017  poz. 3849) - teren 2UC/MN oraz 
część zabudowy jednorodzinnej. 

Opracowania planistyczne w toku. 
1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kąty- Palenicka-

Niwki”. 
2. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Grywałd- Krośnica 2”. 
3. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

"Zawodzie”. 
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10. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 
 

10.1 Grunty 

Łączna powierzchnia gruntów Gminy Krościenko nad Dunajcem wynosi: 230,0807 ha  
w tym grunty:  
- przekazane w użytkowanie wieczyste: 1,16 ha, w tym osobom fizycznym: 0,04 ha 
- grunty oddane w trwały zarząd: 2,54 ha 
 
 

Zestawienie klaso użytków Pow. w ha 

użytki rolne 24,87 

grunty leśne 92,88 

grunty zabudowane i zurbanizowane 13,24 

tereny komunikacyjne 95,48 

grunty pod wodami 1,96 

tereny różne 1,64 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Krościenko nad Dunajcem posiada udziały w Podhalańskim Przedsiębiorstwie 

Komunalnym Sp. z o.o. w Nowym Targu – wartość udziałów: 12.203.000,00zł, co stanowi 

11,36% ogólnej wartości kapitału. 
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Grunty stanowiące własność Gminy Krościenko nad Dunajcem w tym zostały ujęte grunty 
oddane w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd. 

Położenie pow. w ha 

SZKOŁY 

Szkoła Podstawowa w Grywałdzie 0,9520 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Krościenku nad Dunajcem 0,8754 

Szkoła Podstawowa w Krośnicy 0,1982 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Krościenku nad Dunajcem 0,5057 

Razem 2,5313 

DROGI  

Grywałd 43,4249 

Hałuszowa 3,1668 

Krościenko nad Dunajcem 26,9221 

Krośnica 10,5426 

Tylka 0,4919 

Razem 84,5483 

TERENY ZIELENI 

Grywałd 1,8044 

Hałuszowa 6,3474 

Krościenko nad Dunajcem 56,8225 

Krośnica 3,9538 

Tylka 0,2348 

Razem 69,1629 

LASY I GRUNTY LEŚNE 

Grywałd 0,0753 
Hałuszowa 4,7600 
Krościenko nad Dunajcem 31,5529 
Krośnica 20,5188 
Tylka 0,3934 
Razem 57,3004 

TERENY BUDOWLANE I ZABUD. (z wyłącz. szkół) 

Grywałd 0,1288 
Krościenko nad Dunajcem 1,9811 
Razem 2,1099 
 
RAZEM POW. GRUNTÓW UREGULOWANYCH wynosi: 215,6528 ha 
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Grunty będące w posiadaniu Gminy Krościenko nad Dunajcem 
 
Położenie pow. w ha 

DROGI  

Hałuszowa 4,1085 
Krościenko nad Dunajcem 1,1493 
Krośnica 5,1967 
Tylka 2,0613 

Razem 12,5158 

TERENY ZIELENI 
Hałuszowa 0,0600 
Krościenko nad Dunajcem 1,1192 
Krośnica 0,0382 
Tylka 0,0998 

Razem 1,3172 

LASY I GRUNTY LEŚNE 

Hałuszowa 0,3300 
Krościenko nad Dunajcem 0,1738 

Razem 0,5038 

TERENY BUDOWLANE I ZABUD. (z wyłącz. szkół) 

Krościenko nad Dunajcem 0,0911 

Razem  0,0911 

 
RAZEM POWIERZCHNIA GRUNTÓW NIEUREGULOWANYCH wynosi:    15,4279 ha 
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Nabycie nieruchomości w roku 2018: 
� nabyto grunt pod drogę przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krościenku nad Dunajcem: 

działki ewid. nr 416/33 i 416/31 o łącznej pow.0,0404 ha oraz 1/2 udziału w działkach 
416/7 o pow.0,0313 ha za kwotę 16.000 zł, 

� nabyto grunt na Toporzysku  w Krościenku nad Dunajcem tj. działki 8667/1 i 8668/3  
o łącznej  pow.0,1059 ha za kwotę 65.000 zł, 

� w drodze darowizny Gmina otrzymała dz.3238 o pow.0,0266 ha położoną  
w Krościenku nad Dunajcem przy ulicy Zdrojowej, 

� dokonano zamiany gruntów pod planowaną drogę na Toporzysko w Krościenku nad 
Dunajcem tj. dz. 10390/8, 10390/9, 10390/10 o łącznej pow.0,0054 ha za dz.8430/9  
o pow.0,0050 ha, dz.8619/12 o pow.0,0082 ha i 8430/20 o pow.0,0055 ha, 

� w drodze darowizny Gmina otrzymała dz.8451/3 i 8430/12 o łącznej pow. 0,0054 ha  
i dz.8439/1 o pow.0,0050 ha położone w Krościenku pod planowaną drogę na 
Toporzysko, 

� dokonano zamiany gruntów pod planowaną drogę na Toporzysko w Krościenku nad 
Dunajcem tj. dz.10390/4 o pow.0,0022ha za dz.8465/2 i 8478/4 o pow.0,0156 ha,  

� w drodze darowizny Gmina otrzymała dz.1386/43 o pow.0,0262 ha położoną  
w Krościenku nad Dunajcem przy ulicy Jana III Sobieskiego,  

� w drodze darowizny Gmina otrzymała dz.8502/2 o pow.0,0092 ha położoną  
w Krościenku pod planowaną drogę na Toporzysko, 

� nabyto grunt pod planowaną ścieżkę (Zdrojowa pętla spacerowa) w Krościenku nad 
Dunajcem tj. dz.4338 o pow.0,1194 ha za kwotę 8.350 zł, 

� nabyto grunt z przeznaczeniem pod poszerzenie parkingu przy ul. Źródlanej  
w Krościenku nad Dunajcem - dz.4146/1 o pow.0,0345 ha  za kwotę 27.000 zł, 

� w drodze darowizny Gmina otrzymała dz.740/2 i 742/7 o łącznej pow.0,0095 ha 
położone w Krośnicy pod ul. Św. Józefa Robotnika, 

� nabyto grunt pod ul. Zamkową w Grywałdzie -  dz.1599/5 o pow.0,0080 ha za kwotę: 
3.500 zł,  

� dokonano zamiany gruntów pod planowaną drogę na Toporzysko w Krościenku nad 
Dunajcem: dz.11316 i 11320 o łącznej pow.0,0425 ha za dz.11324 ha o pow.0,0596ha, 
dz.11318 o pow.0,0181 ha za dz.8663/11 o pow.0,0236 ha, 

� w drodze darowizny Gmina otrzymała dz.8669/18 o pow.0,0023 ha, dz.8646/2  
i dz. 8647/11 o łącznej pow.0,0116 ha oraz dz.11322 o pow.0,0131 ha, 
 

Ogólna powierzchnia działek zajętych pod planowaną drogę na Toporzysko wynosi: 0,5233ha 
(65 działek). Do dnia dzisiejszego Gmina przejęła 41 działek o łącznej pow. 0,3622ha.  
Do przejęcia pozostały jeszcze 24 działki o łącznej pow.0,1611ha są to głównie grunty  
o nieuregulowanym stanie prawnym. 

 
Z mocy prawa Decyzją Wojewody Małopolskiego Gmina Krościenko nad Dunajcem  

nabyła grunty zajęte pod ulicę Jarek w Krościenku nad Dunajcem:  
� dz.3387/6 o pow.0,0024ha,   
� dz.3387/7 o pow.0,0036ha, 
� dz.3387/10 o pow.0,0061ha,  
� dz.3403/12 o pow.0,0105ha, 
� dz.3525/26 o pow.0,0088ha,   
� dz.3531/15 o pow.0,0003ha, 
� dz.3433/5 o pow.0,0005ha,  
� dz.3451/13 o pow.0,0023ha, 
� dz.3454/18 o pow.0,0039ha, 
� dz.3458/39 o pow.0,0010 ha,  
� dz.3485/4 o pow.0,0032ha,   
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� dz.3485/6 o pow.0,0034 ha, 
� dz.3496/26 o pow.0,0059 ha, 
� dz.3531/18 o pow.0,0089 ha,  
� dz.3514/10 o pow.0,0011ha,  
� dz.3565/30 o pow.0,0028ha,  
� dz.3590/8 o pow.0,0031ha,  
� dz.3638/28 o pow.0,0003ha, 
� dz.3638/30 o pow.0,0009ha, 
� dz.3655/16 o pow.0,0033ha.  

 

10.2 Lokale mieszkalne  

 
Wg stanu na 31.12.2018 r. Gmina Krościenko nad Dunajcem. posiadała w swoich zasobach  
19 lokali mieszkalnych komunalnych o łącznej powierzchni 746,47 m2, oraz 1 mieszkanie 
chronione o pow.39,87 m2. W Krościenku nad Dunajcem zlokalizowane jest 16 lokali (w 7-
mu budynkach), w Grywałdzie zlokalizowane są 2 lokale mieszkalne i jeden lokal chroniony 
(w jednym budynku). 
 
Wszystkie budynki podłączone są do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 6 lokali 
mieszkalnych posiada centralne ogrzewanie, 5 etażowe ogrzewanie i 8 ogrzewanie piecowe. 
Przeciętny wiek budynków komunalnych,  w których mieszczą się lokale mieszkalne wynosi 
82 lata. 
 
Miesięczne prognozowane dochody z czynszu mieszkaniowego wynoszą 2110,46 zł 
(25325,52 zł/rok). Średnia stawka czynszu za 1m2 powierzchni wynosi 2,83 zł, co stanowi 
0,069% wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni 
użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa małopolskiego (4109 zł). 

10.3 Lokale użytkowe 

Wg stanu na 31.12.2018 r. Gmina Krościenko nad Dunajcem. posiadała 21 lokali użytkowych  
o łącznej powierzchni 1182,90 m2. Przeciętna cena najmu 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu 
na miesiąc w 2018 roku wyniosła 18,75 zł.  
 
Wydatki na remonty budynków i usługi związane z utrzymaniem lokali w zł/rok 
    
 2016 2017 2018 
lokale mieszkalne 13 802 17 594 11 927 
lokale usługowe 0 58 191 3 948 

razem 13 802 75 785 15 875 
 
Dochody z najmu z lokali użytkowych i mieszkalnych w zł/rok 
    
 2016 2017 2018 
lokale mieszkalne 23 890 23 842 24 544 
lokale usługowe 269 707 258 710 263 247 

razem 293 597 282 553 287 791 
 



     52 

10.4 Las gminny 

 
Gmina Krościenko nad Dunajcem jest właścicielem lasu o łącznej powierzchni 

83,25ha, położonego w miejscowości Krościenko nad Dunajcem – 3 kompleksy o łącznej 
pow.55,35ha, m. Krośnica – 3 kompleksy o łącznej pow.19,88ha i m. Hałuszowa – 2 
kompleksy o łącznej pow.8,02ha. 
 
Struktura wiekowa i gatunkowa: 
 

� w Krośnicy dominują lasy jodłowo-świerkowo bukowe w VI i VII klasie wieku (100-
140 lat), 

� w Krościenku nad Dunajcem w uroczysku Tchoń – dominują lasy sosnowo –
modrzewiowe w IV klasie wieku (60-80 lat) z domieszką jodły, buka, świerka. 

� w Krościenku nad Dunajcem w uroczysku Koszarnik dominują lasy bukowo-
modrzewiowe w IV klasie wieku (60-80 lat) z domieszką jodły, świerka, 

� w Hałuszowej dominują lasy jodłowe w IV, V, VI klasie wieku (80-120 lat)  
z domieszką świerka. 

 
Ograniczona dostępność jest do lasu w Koszarniku (nad Łąkcicą). Pozostałe powierzchnie 
leśne mają dostateczną dostępność. 
 
Dochody i wydatki związane z gospodarką leśną w latach 2016-2018 
 

 2016 2017 2018 

dochody 80 206,36* 71 612,94 273 856,85 

wydatki 27 912,85 32 316,47 94 267,04 

*Uwzględnione dochody z drewna pozyskanego w IV kwartale 2015 

 
Ze względu na intensywne cięcia przeprowadzone w m. Krośnica (cięcia rębne) oraz  
w miejscowości Krościenko (Tchoń-trzebież późna) powierzchnie te powinny pozostać 
wyłączone z cięć na najbliższe 10-20 lat. 
Cięcia rębne w wymiarze ok.150 m3 można przeprowadzić w lesie w m. Hałuszowa,  
a trzebież późną w wymiarze ok.100 m3 w lesie w Koszarniku.  
 

Ilość pozyskanego drewna w m3 w latach w 2016-2018 

     

  2016 2017 2018 

 ilość pozyskanego drewna w m3 209,45 394,46 1 032,53 
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11.1 Sieć szkół w Gminie Krościenko nad Dunajcem 

 
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Krościenko nad Dunajcem zatrudniał  
w 2018 r.: 
 
Kierownik – 4/5 etatu, 
Główny Księgowy – 1 etat, 
Inspektor – 1 etat, 
 
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Krościenko nad Dunajcem prowadzi 
wspólną obsługę administracyjną, organizacyjną, finansową, księgowo-rachunkową oraz 
płacową oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Krościenko nad Dunajcem, tj.: 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Krościenku nad Dunajcem 
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Krościenku nad Dunajcem 
3. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie 
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Krośnicy  

 

11.1 Sieć szkół w Gminie Krościenko nad Dunajcem 

 
1. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie z oddziałami 

przedszkolnymi – obejmuje sołectwa Grywałd z wyłączeniem ul. Pod Tylką oraz 
Dziadowe Kąty: ul. Zamkowa; 
 

2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krościenku nad Dunajcem   
z oddziałami przedszkolnymi i punktem przedszkolnym – obejmuje sołectwa: 
Krościenko-Centrum z wyłączeniem ul. Jagiellońskiej od nr 122 w górę, Krościenko-
Zawodzie,  

 
3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Krościenku nad Dunajcem z punktem 

przedszkolnym i klasami gimnazjalnymi – obejmuje sołectwa: Tylka-Biały Potok, Kąty-
Niwki, Dziadowe Kąty: ul. Przylasek, ul. Palenicka, ul. Jana Pawła II, Grywałd: ul. Pod 
Tylką, Krościenko-Centrum: ul. Jagiellońska od nr 122 w górę 

 
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Krośnicy z oddziałami przedszkolnymi – 

obejmuje sołectwa: Krośnica oraz Hałuszowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE 
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Organizacja punktów przedszkolnych w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 
 

 

Organizacja oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 
 
 

 
 
 
 

Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba 
wychowanków 

2017/2018 

Liczba 
wychowanków 

2018/2019 

Punkt przedszkolny w SP1 Krościenko  

1. Liczba dzieci 3-letnich 6 17 

2. Liczba dzieci 4-letnich 9 8 

3. Liczba dzieci 5-letnich 10 - 

Razem 

1 

25 25 

Punkt przedszkolny w SP2 Krościenko  

3. Liczba dzieci 3-letnich 15 16 

4. Liczba dzieci 4-letnich 14 19 

5. Liczba dzieci 5-letnich 18 14 

6. Liczba dzieci 6-letnich 23 17 

Razem 

4 

70 66 

 Ogółem 5 95 91 

Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba 
wychowanków 

2017/2018 

Liczba 
wychowanków 

2018/2019 

Oddziały przedszkolne w SP Grywałd  

1. Liczba dzieci 3-letnich 8 7 

2. Liczba dzieci 4-letnich 15 10 

3. Liczba dzieci 5-letnich 14 18 

4. Liczba dzieci 6-letnich 22 18 

Razem 

3 

59 53 

Oddziały przedszkolne w SP1 Krościenko  

6. Liczba dzieci 5-letnich 10 14 

7. Liczba dzieci 6-letnich 26 31 

Razem 

2 

36 45 

Oddziały przedszkolne w SP Krośnica  

8. Liczba dzieci 4-letnich 3 5 

9. Liczba dzieci 5-letnich 12 9 

10. Liczba dzieci 6-letnich 21 18 

Razem 

2 

36 32 

 Ogółem 7 131 130 
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Organizacja szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 
(wg stanu na 30.09.2017) 

 
Klasy 

Szkoła podstawowa 
Gimna
zjum 

Ogółem 
Lp
. 

Placówka Wyszczególnienie 
Średnia 

liczebność 
oddziału 

I II III IV V VI VII VIII III  

Liczba uczniów w 
klasie 

18 19 21 20 21 24 24 - - 147 
1. 

SP 
Grywałd 

Liczba oddziałów 

21 

1 1 1 1 1 1 1 - - 7 

Liczba uczniów w 
klasie 

28 16 55 27 37 36 20 - - 219 
2. 

SP 1 
Krościenko 

Liczba oddziałów 

18,3 

2 1 3 1 2 2 1 - - 12 

Liczba uczniów w 
klasie 

8 - - 19 - - 24 - 153 204 
3. 

SP 2 
Krościenko 

Liczba oddziałów 

22,7 

1 - - 1 - - 1 - 6 9 

Liczba uczniów w 
klasie 

23 13 16 30 19 17 16 - - 134 
4. 

SP 
Krośnica 

Liczba oddziałów 

16,8 

1 1 1 2 1 1 1 - - 8 

Liczba uczniów w klasie 704 
Razem 

Liczba oddziałów 
19,6 

36 
 
 
Organizacja szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 
(wg stanu na 30.09.2018) 

 
Klasy 

Szkoła podstawowa 
Gimnaz

jum 
Ogółem Lp. Placówka Wyszczególnienie 

Średnia 
liczebność 
oddziału 

I II III IV V VI VII VIII III  

Liczba uczniów w 
klasie 

25 19 20 23 20 21 24 24 - 176 
1. 

SP 
Grywałd 

Liczba oddziałów 

22 

1 1 1 1 1 1 1 1 - 8 

Liczba uczniów w 
klasie 

30 27 16 33 25 37 19 20 - 207 
2. 

SP 1 
Krościenk

o Liczba oddziałów 

18 

2 2 1 2 1 2 1 1 - 14 

Liczba uczniów w 
klasie 

21 8 - 20 20 - 17 23 70 179 
3. 

SP 2 
Krościenk

o Liczba oddziałów 

19,9 

1 1 - 1 1 - 1 1 3 9 

Liczba uczniów w 
klasie 

22 24 13 16 31 19 16 16 - 157 
4. 

SP 
Krośnica 

Liczba oddziałów 

17,4 

1 1 1 1 2 1 1 1 - 9 

Liczba uczniów w klasie 719 Razem 
Liczba oddziałów 

19,1 
40 
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Placówki dotowane przez Gminę Krościenko nad Dunajcem 

Rok szkolny 2017/2018 
 

Lp. Placówka 
Liczba 

uczniów/wychowanków 

1. 
Niepubliczne Przedszkole Ochronka Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych  
w Krościenku nad Dunajcem 

54 

2. 
VI Gimnazjum Małopolskiego Centrum Edukacji 
 

15 

 
Rok szkolny 2018/2019 
 

Lp. Placówka 
Liczba 

uczniów/wychowanków 

1. 
Niepubliczne Przedszkole Ochronka Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych  
w Krościenku nad Dunajcem 

53 

 

11.2 Kadra pedagogiczna 

 
Kadra pedagogiczna w szkołach w roku szkolnym 2017/2018 
(wg stanu na 30.09.2017) 

 

Stopień awansu zawodowego (w osobach) 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 
Placówka 
oświatowa 

liczba % ogółu liczba % ogółu liczba % ogółu liczba % ogółu Liczba 

Punkty 

przedszkolne 
- - 6 75 1 12,5 1 12,5 8 

SP Grywałd 2 8 6 22 9 33 10 37 27 

SP1 
Krościenko 

- - 6 20 4 13 20 67 30 

SP2 
Krościenko 

1 4 5 22 7 30 10 44 23 

SP Krośnica 2 9 3 14 5 23 12 54 22 

Razem 7 6 26 23 25 22 54 49 110 
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Kadra pedagogiczna w szkołach w roku szkolnym 2018/2019 
(wg stanu na 30.09.2018) 

 

Stopień awansu zawodowego (w osobach) 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 
Placówka 
oświatowa 

liczba 
% 

ogółu 
liczba 

% 
ogółu 

liczba 
% 

ogółu 
liczba 

% 
ogółu 

Liczba 

Punkty 
przedszkolne 

1 12,5 6 75 1 12,5 - - 8 

SP Grywałd 2 7,4 6 22,2 9 33,4 10 37 27 

SP1 
Krościenko 

2 5,9 7 20,6 5 14,7 20 58,8 34 

SP2 
Krościenko 

2 10 2 10 5 25 11 55 20 

SP Krośnica - - 5 21,7 5 21,7 13 56,6 23 

Razem 7 6,3 26 23,2 25 22,3 54 48,2 112 

 

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 
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11.3 Realizowane projekty  

 

 
 

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 

Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności edukacji w zakresie wychowania 
przedszkolnego w Gminie Krościenko nad Dunajcem 
 
Projekt realizowany w Punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Krościenku nad 
Dunajcem w okresie od 01.04.2017 r. do 30.06.2019 r. w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Wiedza 
i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 
Wychowanie Przedszkolne.  

Całkowita wartość projektu: 475.043,38 zł.  
Dofinansowanie z EFS: 401.193,38 zł.  
Wkład własny Gminy: 73.850,00 zł. 
 
W ramach projektu: 
1) utworzono 1 oddział przedszkolny dla 16 dzieci w wieku 3 lat i zatrudniono 2 nauczycieli 

wychowania przedszkolnego, 
2) od 01.09.2017 r. do 30.11.2018 r. zrealizowano łącznie 1012 godzin zajęć dodatkowych 

dla dzieci: logopedycznych (417 godz.), z gimnastyki korekcyjnej (198 godz.), z rytmiki 
(193 godz.) i z języka angielskiego (204 godz.) 

3) zmodernizowano plac zabaw za kwotę: 156.223,25 zł (w tym: 63.560,00 ze środków EFS 
oraz 92.663,25 zł ze środków Gminy) 

4) dostosowano pomieszczenia za kwotę 13.020,00 zł 
5) zakupiono: 

� urządzenia multimedialne, wielofunkcyjne, tablety, zestawy do nauki, 
� programowania (LEGO WeDo), laptop z oprogramowaniem za kwotę  

73.951,25 zł, 
� wyposażenie, meble i sprzęt za kwotę 31.066,45 zł, 
� pomoce dydaktyczne, gimnastyczne, muzyczne, plastyczne, logopedyczne  

i zabawki za kwotę 51.086,77 zł, 
� środki czystości za kwotę 3.268,94 zł. 

6) zorganizowano dla dzieci 3 wycieczki: do Kopalni soli w Bochni, Parku Miniatur 
i Rozrywki w Niedzicy oraz Teatru Nowego w Nowym Sączu, 

7) 5 nauczycieli zatrudnionych w punkcie przedszkolnym ukończyło studia podyplomowe,  
8) 7 nauczycieli zatrudnionych w punkcie przedszkolnym wzięło udział w szkoleniach. 
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Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II 

Projekt realizowany w latach 2017-2019 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Wiedza 
i kompetencje Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów. 

We wrześniu 2017 w Szkole Podstawowej nr 2 w Krościenku nad Dunajcem utworzony 
został Szkolny Punkt Informacji i Kariery, tzw. SPiNKA, w ramach którego został 
zapewniony uczniom dostęp do poradnictwa edukacyjno-zawodowego.  W ramach projektu 
odbywają się zajęcia warsztatowe, indywidualne z doradcą zawodowym, spotkania  
z przedsiębiorcami oraz wyjazdy na Targi Edukacyjne - Festiwal Zawodów w Małopolsce. 

Projektem zostali objęci uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej  
nr 2 oraz klas VII i VIII w 4 szkołach na terenie gminy.  

Całkowita wartość projektu: 54.204,73 zł  
Dofinansowanie z EFS: 48.784,26 zł  
Wkład własny Gminy: 5.420,47 zł  
Kompetencje - klucz do sukcesu 

Projekt zrealizowany przez Instytut Badawczo-Szkoleniowy z Olsztyna w ramach Osi 
Priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje Działania 1 Rozwój kształcenia ogólnego 
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Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Projekt został zrealizowany w 3 szkołach podstawowych: w Grywałdzie oraz w szkole nr 1  
i nr 2 w Krościenku nad Dunajcem w okresie 01.05.2017 r. - 30.04.2018 r.  

Celem projektu było podniesienie poziomu edukacji w szkołach podstawowych i szkołach 
gimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego poprzez wprowadzenie do nauki 
innowacyjnych metod kształtujących kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy. 

W ramach projektu: 

�  123 uczniów wzięło udział w zajęcia dodatkowych z zakresu przedmiotów 
przyrodniczych, matematyki i informatyki, 

�  36 nauczycieli wzięło udział w szkoleniach z zakresu doskonalenia umiejętności 
pracy metodą eksperymentu w oparciu o narzędzia TOC i metody aktywizacyjne,  
z zakresu technik multimedialnych oraz z obsługi wyposażenia dydaktycznego firmy 
Phywe Systeme 

�  szkoły otrzymały wyposażenie do pracowni przyrodniczych i informatycznych, 
cyfrowe  systemy pomiarowe oraz po 10 szt. laptopów z systemem operacyjnym, 
pomoce dydaktyczne (mikroskopy,  lodówkę z zamrażalnikiem, mapy, globusy, 
szkielety człowieka, fantomy, mierniki uniwersalne, program Meassure, moduły 
bazowe, teleskop, zestawy skał i minerałów) oraz atlasy i książki za łączną kwotę 
584.213 zł. 

Eksperci programowania w podregionie nowotarskim 

Projekt zrealizowany przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu w zakresie wsparcia 
rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania w ramach Działania 
3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Polska Cyfrowa. 

Projekt został zrealizowany w  4 szkołach podstawowych w Gminie Krościenko nad 
Dunajcem. Celem projektu było zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania 
programowania wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, podniesienie umiejętności 
programowania wśród uczniów klas 1-3 szkół podstawowych oraz zwiększenie potencjału 
techniczno-dydaktycznego szkół objętych wsparciem. 

W ramach projektu:  

� 214 uczniów klas 1-3 szkół podstawowych wzięło udział w zajęciach z podstaw 
programowania z użyciem programów Scratch, Scratch Jr lub Baltie, maty 
edukacyjnej i klocków LEGO WeDo 2, 

� przeprowadzono szkolenia dla 13 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z zakresu 
prowadzenia zajęć z podstaw programowania,  

� szkoły otrzymały sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć, taki jak tablety, maty 
edukacyjne, klocki LEGO WeDo 2, kamery, zestawy bluetooth. 

Pozostałe projekty i programy dofinansowane ze środków zewnętrznych 

A gdyby tak wszyscy….Ekoaktywni w Pieninach 2 
 
Projekt współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska został 
zrealizowany w Szkole Podstawowej nr 2 w Krościenku nad Dunajcem w okresie  
IV-IX.2018. W ramach projektu zrealizowano zadania mające na celu propagowanie działań 
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dotyczących ochrony środowiska takie jak: rozbudowa "Ogrodu doświadczeń", organizacja 
cyklu spotkań, prelekcji, warsztatów, zajęć w terenie dotyczących szerzenia wiedzy  
o ochronie środowiska, organizacja kampanii społecznej i konkursów (w tym zakup nagród), 
organizacja wycieczek połączonych z zajęciami edukacyjnymi. 

 
Całkowita wartość projektu: 41.647,50 zł  
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska: 31.661,00 zł  
Wkład własny Gminy: 9.986,50 zł 
 

 

 

Aktywna tablica 
 

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-
2019 –"Aktywna tablica" zakupiono do Szkoły Podstawowej nr 1 w Krościenku nad 
Dunajcem 3 interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu 55 cali. Koszt zakupu 
wyniósł 17500,00 zł, z czego 14000,00 zł stanowiło dofinansowanie, 3500,00 zł wkład 
własny Gminy. 
 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
 

W ramach wieloletniego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”  
Szkoła Podstawowa nr 2 w Krościenku nad Dunajcem zakupiła 1070 pozycji książkowych 
(lektury szkolne oraz nowości wydawnicze) do biblioteki szkolnej. Koszt zakupu wyniósł 
15000,00 zł, z czego 12000,00 zł stanowiło dofinansowanie z Województwa Małopolskiego, 
3000,00 zł wkład własny Gminy. 
 
Jeżdżę z głową 
 

Projekt nauki jazdy na nartach/snowboardzie współfinansowany przez Województwo 
Małopolskie, po raz siódmy zrealizowany został w okresie styczeń-luty 2018 r. W programie 
uczestniczyło 72 uczniów z 4 szkół podstawowych z terenu naszej Gminy. Zajęcia nauki 
jazdy na nartach/snowboardzie odbywały się na wyciągu narciarskim „Stajkowa” w 
Krościenku nad Dunajcem w okresie styczeń-luty 2018 r., w postaci 8 jednodniowych 
wyjazdów. Jeden kurs nauki trwał 20 godzin i obejmował 6 grup po 12 osób.  Prowadzony 
był przez  instruktorów, a dowóz na zajęcia odbywał się busami pod nadzorem dwóch 
opiekunów. Do przeprowadzenia zajęć wypożyczany był sprzęt narciarski i snowboardowy 
wraz z kaskami. 
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Całkowita wartość projektu: 30.780,00 zł  
Dofinansowanie z Województwa Małopolskiego: 10.900,00 zł  
Wkład własny Gminy: 12.680,00 zł 
Wpłaty rodziców: 7.200,00 zł 
 

 

   
   

Polsko-niemiecka wymiana młodzieży gimnazjalnej. 
 

Uczniowie klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Krościenku nad Dunajcem 
brali po raz kolejny udział w projekcie Wymiany Międzynarodowej w Meningen. Projekt był 
współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.  
 

Całkowita wartość projektu: 9.619,00 zł  
Dofinansowanie z Fundacji:  9.619,00 zł  
 

Zwiększenie subwencji z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 

Gmina Krościenko nad Dunajcem wystąpiła do Ministerstwa Edukacji Narodowej  
o zwiększenie subwencji oświatowej w ramach 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej na rok 2018 i otrzymała: 

� 14.205,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce 
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 
przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych, 

� 24.910,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego  
na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych  
o naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok. 

11.4 Finansowanie oświaty 

 
Źródła środków finansowych na oświatę w Gminie w roku 2018  

 

Lp. Rodzaj źródła  Dochody 

1. Subwencja oświatowa 6.491.524 

2. Zwiększenie części oświatowej subwencji z 0,4% rezerwy 39.115 
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3. 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
jednostek budżetowych 

47.725 

5. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 13.931 

6. Dotacja na wychowanie przedszkolne 257.560 

7. Dożywianie dzieci, pomoc materialna  77.882 

8. 
Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 

74.865 

9. Rządowy program „Aktywna Tablica” 14.000 

10. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 12.000 

11. 
Program współfinansowany przez Województwo Małopolskie 
„Jeżdżę z głową” 

10.900 

12. Program „Polsko-Niemiecka wymiana młodzieży” 9.619 

13. 
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na 
realizację programu „A gdyby tak wszyscy…Ekoaktywni w 
Pieninach 2”  

31.661 

14. 

Dofinansowanie ze środków UE na realizację projektu 
„Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności edukacji w 
zakresie wychowania przedszkolnego w Gminie Krościenko 
nad Dunajcem” 

113.807 

15. 
Dofinansowanie ze środków UE oraz krajowych na realizację 
projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w 
Małopolsce II”  

15.108 

16. 
Wpłaty rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka na kolonii 
oraz za udział w projektach „Jeżdżę z głową”  

45.946 

Ogółem  7.255.643 

 
Wydatki na oświatę w Gminie w roku 2018  

 

Lp. Rodzaj wydatków Wykonanie 

1. Szkoły Podstawowe 5.930.561 

2. Gimnazja 714.573 

3. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 464.719 

4. 
Przedszkola (w tym dotacja dla przedszkola 
niepublicznego)  

384.983 

5. Inne formy wychowania przedszkolnego  653.692 

6. 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki, metod pracy dla dzieci i młodzieży w 
przedszkolach, innych formach wychowania 

308.472 
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przedszkolnego, szkołach podstawowych i gimnazjach 

7. Świetlice szkolne 284.353 

8. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 18.935 

9. 
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 
lub materiały ćwiczeniowe 

74.865 

10. Pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne 36.674 

11. Dożywianie dzieci 41.207 

12. 
Pozostała działalność (w tym, m.in. Fundusz Świadczeń 
Socjalnych dla nauczycieli, rencistów, emerytów) 

84.161 

13. Dowożenie uczniów do szkół 124.945 

14. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 299.644 

15. 
Kolonie oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży  

40.092 

Wydatki ogółem  9.461.876 

 

Wydatki poszczególnych szkół w 2018 r. w zł 

 

Lp. Wydatki  SP 
Grywałd 

SP1 
Krościenko 

SP2 
Krościenko 

SP 
Krośnica 

Ogółem 

1. Wydatki bieżące  1.684.361 2.798.243 2.518.765 1.426.673 8.428.042 

2. Liczba uczniów  229 277 245 189 940 

3. 

Koszt 
utrzymania 
szkoły 
przypadający 
na ucznia 

7.355 10.102 10.281 7.549 8.966 

4. 
Liczba 
oddziałów  

8 14 9 9 40 

5. 

Koszt 
utrzymania 
szkoły 
przypadający 
na oddział 

210.545 199.875 279.863 158.519 210.701 
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Udział budżetu gminy w finansowaniu oświaty w 2018 r. 
 

Roczne  wydatki 
poniesione na 
funkcjonowanie 
oświaty  
w zł 

Subwencja 
oświatowa 
w zł 

Dotacje 
na 
zadania 
własne, 
zlecone, 
dochody   

Razem 
(subwencja 
+dotacje i 
dochody) 

Udział  
gminy 
(kol. 3-6) 

Wskaźnik 
procentowy 
udziału  
gminy w 
finansowaniu 
oświaty 
w% 

3 4 5 6 7 8 

9.461.876 6.491.524 764.119 7.255.643 2.206.233 23% 
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12.1. Zatrudnienie 

 
Stan osobowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem na 
koniec 2018 r.: 

� Kierownik – 1 etat, 
� Główny Księgowy – 1 etat, 
� Starszy Specjalista pracy socjalnej – 1 etat, 
� Starszy pracownik socjalny – 2 etaty, 
� Asystent rodziny – 1 etat, 
� Inspektor ds. świadczeń – 2 etaty, 
� Referent ds. świadczeń – 1 etat, 
� Starszy Opiekun środowiskowy – 2 osoby po ¾ etatu. 

 

12.2. Zadania 

 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Krościenku nad Dunajcem realizuje wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) finansowanego ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze 
środków krajowych (budżet państwa). Zakończono przyjmowanie wniosków. W 2018 roku z 
Programu skorzystało 149 rodzin, w tym 533 osoby. Wartość pomocy to 126 190,41 zł, waga 
przekazanej pomocy żywnościowej to 25 493,08 kg. 
 
Stypendia szkolne: Program „Stypendia szkolne” finansowany ze środków Wojewody 
Małopolskiego – Małopolskiego Kuratora Oświaty. Program obejmuje częściową refundację 
wydatków przeznaczonych na zakup artykułów szkolnych i podręczników (m.in.: przyborów 
szkolnych, stroju i obuwia sportowego, pomocy dydaktycznych). Program jest realizowany  
w cyklu „roku szkolnego”. W okresie styczeń-czerwiec z pomocy skorzystały 93 osoby na 
ogólną kwotę 22 336,00 zł; wrzesień-grudzień: 41 osób na ogólną kwotę 18 020,00 zł.  
 
Zespół interdyscyplinarny: W dalszym ciągu funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach, którego przedstawiciele odpowiednich 
służb (GOPS, Policja, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Pedagodzy, Kuratorzy, Opieka Medyczna) współpracują ze sobą, w celu rozwiązywania 
problemów związanych z przemocą w rodzinach na terenie gminy. W 2018 roku odbyły się 
4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.  
 
Projekt „Daj sobie szansę!” W 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył 
realizację Projektu „Daj sobie szansę!” w ramach 9 osi priorytetowej Region Spójny 
społecznie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – 
projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. Program pozwolił na realizację 
kompleksowych programów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przez ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe 
centra pomocy rodzinie. W ramach Programu wykorzystany został szeroki katalog 
instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym i zawodowym, których dobór jest 
uzależniony od indywidualnych potrzeb osób, rodzin i społeczności objętych wsparciem. 

12 .POMOC SPOŁECZNA 
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Wartość złożonego wniosku: 562 500,00 złotych, w tym wkład własny 15%. W 2018 r. 
wsparciem objęto 12 osób, wydatkowano 124 384,45 zł (dofinansowanie UE: 96 199,73 zł, 
wkład własny: 28 184,72 zł). 
 
Rozwój pomocy społecznej: W 2018 r. Ośrodek realizował Program „Rozszerzenie zakresu 
wsparcia dla mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem”. Zadanie zostało 
dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego. Koszt zadania 
wyniósł 29 078,79 zł (dotacja Wojewody: 23 262,94 zł, wkład własny 5 815,85 zł) 
Zrealizowano następujące formy wsparcia:  

1. szkolenia, w tym: 
� „Współpraca asystenta rodziny, pracownika socjalnego oraz koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej. Rola kierownika w pracy asystenta rodziny.” 
� „Dziecko w procedurze Niebieskiej Karty.”  
� „Praca z trudnym klientem. Wypalenie zawodowe- jak się przed nim chronić. 

Asertywność oraz zarządzanie stresem.” 
� „Procedura administracyjna w pomocy społecznej.”  
� ”Postępowanie administracyjne w pomocy społecznej- zastosowanie  

w praktyce-warsztaty”. 
� „Podstawy Dialogu Motywującego oraz mediacji w zastosowaniu w pracy  

z klientem pomocy społecznej.” 
� „Wsparcie superwizora dla pracowników socjalnych.” 

2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców Gminy, polegającego na 
współpracy ze specjalistą w zakresie pomocy osobom doświadczającym przemocy.  

3. Realizacja usług opiekuńczych w celu zwiększenia ilości godzin usług opiekuńczych 
(z ½ do ¾ etatu). 
 

Dodatki mieszkaniowe: W 2018 r. realizowano dodatki mieszkaniowe dla 4 rodzin,  
w wysokości 7009,24 zł. (zadanie własne gminy) oraz dodatki energetyczne dla 3 rodzin, 
w wysokości 314,60 zł (zadanie finansowane z budżetu państwa). 
 
Asystent rodziny (inaczej: zindywidualizowana praca z rodzinami posiadającymi dzieci, 
mająca na celu towarzyszenie klientowi w pokonywaniu życiowych trudności oraz pomoc 
w usamodzielnieniu się) pracujący na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wsparciem 
asystenta rodziny w 2018 r. z obu wyżej wymienionych ustaw było objętych 9 rodzin. 
 
Karta Dużej Rodziny: Do końca grudnia 2018 roku 20 rodzin złożyło wnioski o wydanie 
Karty Dużej Rodziny. Ogółem wydano 87 kart dla członków rodzin. 
 
Niebieska Karta: W 2018 roku założono cztery „Niebieskie Karty” oraz prowadzono 11 
procedur „Niebieskich Kart”. 
 
Wigilia 2018 oraz paczki mikołajkowe: Jak co roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia, 
Ośrodek zorganizował Wigilię dla osób starszych i samotnych oraz zakupił paczki 
mikołajkowe dla osób niepełnosprawnych korzystających z usług środowiskowego Domu 
Samopomocy w Szczawnicy, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szczawnicy oraz 
Uczestniczących w zajęciach Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego  
w Krościenku nad Dunajcem.  
 
Świadczenia z ustawy o pomocy społecznej: 
Ośrodek wypłaca na bieżąco świadczenia społeczne w formie zarówno finansowej, jak  
i rzeczowej, odprowadza składki zdrowotne przy zasiłku stałym, ponosi koszty pobytu 
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w Domu Pomocy Społecznej i rodzinie zastępczej. Poniższa tabela przedstawia rodzaje 
świadczeń oraz kwoty przeznaczone na ich wypłatę za 2018r. 
 

 
Formy pomocy 

Liczba 
osób/rodzin 

Kwota 
świadczeń 
w złotych 

Zasiłek stały 21 rodzin 120 237,59 
Zasiłek okresowy 51 rodzin 88 266,11 
Zasiłek celowy i w naturze 67 rodzin 48 430,54 
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych 
w wyniku zdarzenia losowego 

1 rodzina 
2000,00 

Zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego 1 osoba 33,00 
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych 
z klęską żywiołową lub ekologiczną 

2 rodziny 
12 000,00 

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 
posiłek 

41 rodzin (91 osób) 
51 050,50 

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 
– zasiłek celowy 

25 rodzin 
18 436,00 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby 
pobierającej zasiłek stały 

18 osób 
9 596,58 

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 5 osób 105 213,46 
Usługi opiekuńcze 18 rodzin 81 186,72 
 
Świadczenia realizowane przez Referat Świadczeń Rodzinnych: Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem – Referat Świadczeń Rodzinnych realizuje 
świadczenia wynikające z następujących ustaw: 

� O świadczeniach rodzinnych, w ramach której wypłacane są zasiłki rodzinne wraz 
z dodatkami, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie 
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie; 

� O zasiłku dla opiekunów; 
� O pomocy państwa osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 
� O pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 
� O wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.  

 
W 2018 roku uprawnionych do: 

� Świadczeń rodzinnych było 506 rodzin, 
� Świadczeń 500+: 596 rodzin, 
� Dobrego Startu: 585 rodzin, 
� Funduszu Alimentacyjnego: 16 rodzin. 
 

 
Formy pomocy 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 
w złotych 

zasiłek rodzinny 7879 921 877 
   

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO, z tytułu:   
- urodzenia dziecka 28 28 000 

- korzystania z urlopu wychowawczego 232 89 674 
- samotnego wychowywania dziecka 129 26 817 
- kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 
452 47 200 
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- rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę: 448 44 800 
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania 
632 44 004 

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 1549 147 155 
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na podstawie art. 

5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych 
1471 60 510 

zasiłek pielęgnacyjny 1766 278 776 
świadczenie pielęgnacyjne 372 546 740 
świadczenie rodzicielskie 145  133 199 

specjalny zasiłek opiekuńczy 99 52 434 
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 53 53 000 

zasiłek dla opiekuna 132 69 769 

Świadczenie wychowawcze 500+ 10 354 5 162 569 
Świadczenie „Za życiem” 1 4 000,00 
Świadczenie „Dobry Start” 926 277 650 

   
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 230 85 630 

   
składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające 

świadczenia opiekuńcze 
377 117 479 

składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 
opiekuńcze 

138 11 042 

 
12.3. Programy i strategie:  
 
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem realizowane są 
następujące programy i strategie: 
� Program wspierania rodziny dla Gminy Krościenko nad Dunajcem na lata 2016 – 

2019 (uchwała Nr XXI/168/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia  
25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu). Sprawozdanie z realizacji „Programu” 
jest corocznie składane Radzie Gminy. Sprawozdanie za 2018 rok zostało złożone  
w miesiącu marcu 2019 roku. Realizacja zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej była poddana ocenie przez Małopolski Urząd Wojewódzki w 
2018 roku. Realizacja zadań przebiega poprawnie. Podstawowym zadaniem, wymaganym 
do zrealizowania, jest stworzenie placówki wsparcia dziennego. 

� Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Krościenko 
nad Dunajcem na lata 2015-2020 (uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy Krościenko nad 
Dunajcem z dnia 1 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii zmieniona: 
Uchwałą Nr XXVI/222/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 stycznia 
2017 r. w sprawie zmiany Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 
Gminy Krościenko nad Dunajcem na lata 2015-2020). Wójt Gminy Krościenko nad 
Dunajcem powołał zarządzeniem Komisję do spraw oceny realizacji zadań wpisanych do 
„Strategii”. Zadania są realizowane w sposób systematyczny. Sprawozdanie z realizacji 
„Strategii” jest corocznie składane Radzie Gminy. Sprawozdanie za 2018 rok zostało 
złożone w miesiącu marcu 2019 roku. 

� Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Krościenko nad Dunajcem na lata 2017-2020 (Program 
przyjęty Uchwałą Nr XXIX/246/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem  
z dnia 25 maja 2017r). Celem głównym Programu jest przeciwdziałanie przemocy  
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w rodzinie, ochrona ofiar przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności  
i skuteczności profesjonalnej pomocy, między innymi poprzez: Skuteczne i efektywne 
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez wzmacnianie rozwoju systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie; Zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar  
i świadków przemocy w rodzinie; Edukację społeczną i promocję działań na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Krościenko n. D; Podnoszenie  
i doskonalenie umiejętności kadry, rozwijanie współpracy interdyscyplinarnej; Zapobieganie 
stosowaniu przemocy w rodzinie. Przewidywane efekty realizacji Programu: 

� Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie. 
� Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie. 
� Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.       
� Sprawne funkcjonowanie instytucji i służb pracujących z osobami i na rzecz osób 

dotkniętych przemocą (w tym Zespół Interdyscyplinarny i Grupy robocze).            
� Usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą.              
�  Zwiększenie zaangażowania społeczności w sprawy przeciwdziałania przemocy.          
� Zbudowanie systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętym 

przemocą. 
�  Niwelowanie skutków zjawiska przemocy. 
� Zmniejszenie skali występujących w rodzinach dysfunkcji wynikających z przemocy.  

 
Programy profilaktyczne  
Gmina Krościenko nad Dunajcem podejmuje wiele działań oraz realizuje programy 
profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.  
 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałania Narkomanii. 
Program określa działania realizowane w ramach zadań własnych gminy w obszarze 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Gmina prowadzi szereg inicjatyw 
mających na celu zapobieganie negatywnym zjawiskom alkoholizmu, adresowanych do całej 
społeczności. Uchwałą nr V/38/2019 z dnia 7 marca 2019r.Rada Gminy przyjęła. Raport  
z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018. Program był realizowany między innymi 
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOPS, CKiP, szkoły, 
Punkty Konsultacyjne  
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:  
� podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego  
� kierowanie osób na badanie diagnostyczne w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia  
� przeprowadzanie kontroli w placówkach handlowych i lokalach gastronomicznych  
 
Wnioski z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018 
Działania profilaktyczne i pomocowe w głównej mierze powinny być skoncentrowane na 
dzieciach i młodzieży, zarówno uczącej się, jak i pracującej. W zakresie przeciwdziałania 
narkomanii szczególną uwagę należy też zwrócić na działania w obszarze ograniczania 
ryzyka związanego z okazjonalnym używaniem narkotyków, w szczególności w miejscach 
spędzania czasu wolnego przez młodzież (boiska szkolne, parki, imprezy okolicznościowe, 
festyny, bulwary nad Dunajcem) oraz zaktywizowanie i uaktywnianie placówek oświatowych 
i kulturalnych do podejmowania działań dotyczących profilaktyki narkotykowej oraz 
alkoholowej. 
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W myśl ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zabezpieczenie 
dostępności do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, położnictwa  
i ginekologii oraz stomatologii zgodnie z minimalnym planem zabezpieczenia ambulatoryjnej 
opieki zdrowotnej.  
Według danych na koniec 2018 r. na terenie gminy usługi medyczne w ramach Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej świadczone były w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem. 
 
Gabinety i Poradnie 
 
SP ZOZ w Krościenku nad Dunajcem prowadzi swoją działalność w budynku                                
przy ul. Esperanto 2. 
Udziela świadczeń zdrowotnych w następujących poradniach i gabinetach: 
 

� Poradnia ogólna lekarza rodzinnego i pediatry - 5 lekarzy 
� Poradnia chirurgii ogólnej - 1 lekarz 
� Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej – 1 lekarz 
� Poradnia stomatologiczna - 2 stomatologów   
� Poradnia otolaryngologiczna - 1 lekarz   
� Pracownia fizjoterapii - 3 osoby 
� Gabinet zabiegowo – diagnostyczny -  7 pielęgniarek 
� Punkt szczepień  
� Pracownia radiologiczna - 2 osoby 

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem                    

ma zawarte umowy na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Stomatologii i Rehabilitacji Leczniczej.  

Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 2 543 866,26 zł, a koszty z działalności 
operacyjnej 2 311 440,81 zł. 
W 2018 r. w ramach podniesienia jakości świadczonych usług medycznych                             
z programu profilaktycznego „Wczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia                     
i cukrzycy” skorzystało 100 osób (kontynuacja w następnym roku kalendarzowym), 
prowadzono program „Profilaktyki gruźlicy”. Wśród uczniów szkół podstawowych z Gminy 
Krościenko nad Dunajcem wykonano badanie stomatologiczne (przegląd z diagramem  
i planem leczenia). W ramach zawartego porozumienia z PSzS im. Jana Pawła II w Nowym 
Targu kierowano pacjentów na bezpłatne badanie profilaktyczne jelita grubego. Doposażono 
Poradnię Otolaryngologiczną w audiometr - urządzenie akustyczne, służące do diagnostyki 
zaburzeń narządu słuchu o wartości 10 999,99 zł. Zakupiono aparat EKG, defibrylator AED 
(ogólnodostępny) o łącznej wartości 8 400 zł. Zakupiono nowoczesną centralę telefoniczną  -  
o wartość 10 692,39 zł. Ze względu na dostosowanie do przepisów RODO oraz 
prowadzeniem dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, zakupiono sprzęt 
komputerowy z oprogramowaniem, zmodernizowano serwerownię oraz rejestrację. 
 

W grudniu 2018 r. w ramach Umowy Partnerskiej przystąpiono do realizacji programu na 
rzecz projektu ZAOPIEKOWANI - program opieki długoterminowej dla mieszkańców gminy 
Krościenko nad Dunajcem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

13. OCHRONA ZDROWIA 
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Społecznego. W projekcie uczestniczy 16  osób niesamodzielnych z gminy Krościenko nad 
Dunajcem objętych kompleksowymi usługami pielęgniarsko-opiekuńczymi, 
rehabilitacyjnymi oraz 16 opiekunów faktycznych. Utworzono wypożyczalnię sprzętu 
rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego. Zakupiono sprzęt do wypożyczalni  
za kwotę 18 450 zł. 
 
Rada Społeczna    
 

Przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad 
Dunajcem działa Rada Społeczna. Zadania Rady Społecznej określa ustawa o działalności 
leczniczej. W roku 2018 Rada Społeczna zebrała się na dwóch posiedzeniach na których 
między innymi zaopiniowała sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem za 2017 rok oraz plan finansowo - rzeczowy 
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem  
na 2018 rok. 
 

W roku 2018 Wójt Gminy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej podpisał 
umowę najmu lokalu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  
w Krościenku nad Dunajcem z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego. 
Została również przedłużona umowa najmu lokalu na prowadzenie Indywidualnej Praktyki 
Położnej. 
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14.1 Ochrona środowiska 

Dla obszaru Gminy sporządzony został Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, z którego 
wynika, iż w Gminie występuje nadmierne zużycie energii do celów grzewczych i związana  
z tym emisja gazów cieplarnianych. W opracowaniu wskazano, iż sektor budynków 
mieszkalnych należy do obszarów problemowych i konieczne jest podjęcie działań mających 
na celu ograniczenie zużycia energii końcowej, poprzez między innymi, podwyższenie 
sprawności spalania paliw, a także niezbędne jest podjęcie działań wpływających na redukcję 
emisji gazów cieplarnianych. Obecnie, większość budynków mieszkalnych posiada niską 
klasę efektywności energetycznej, a także nie spełniają one wymogów izolacyjności cieplnej. 
Równocześnie, na obszarze Gminy stosowane są wciąż niskoefektywne piece i kotły na 
paliwa stałe, które wymagają modernizacji. W związku z powyższym Gmina Krościenko nad 
Dunajcem przystąpiła do realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa  
4 Regionalna polityka energetyczna, 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza: 
Poddziałanie 4.4.2 – Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego pt. "Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Krościenko 
nad Dunajcem poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach 
domowych" oraz Poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe  
pt." Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem poprzez wymianę 
źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych". Głównym celem działania jest 
poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów 
cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań. W wyniku wsparcia likwidacji źródeł 
niskiej emisji nastąpi obniżenie stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Interwencja  
w działaniu jest skierowana na wymianę systemu ogrzewania, w tym starych kotłów, pieców, 
urządzeń grzewczych na biomasę, paliwa gazowe i paliwa stałe. Wsparcie jest uwarunkowane 
zapewnieniem odpowiedniej efektywności energetycznej w budynkach, w których 
wykorzystywana będzie energia ze wspieranych urządzeń. W rezultacie spowoduje to 
zmniejszenia zapotrzebowania na energię budynku, a tym samym zastosowanie urządzeń 
grzewczych mniejszej mocy. Wsparcie udzielane jest na  inwestycje w źródła ciepła spalające 
biomasę oraz na pompy ciepła (Poddziałanie 4.4.2), wykorzystujące paliwa stałe (Podziałanie 
4.4.3). 

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 w pok. nr 4. 
 
Uzyskaliśmy dotację na wymianę piecy tzw. „kopciuchów” na nowe źródło ogrzewania tj.:  

� ekogroszek - dotacja na wymianę 100 piecy,  
� pellet - dotacja na  wymianę 50 piecy, 
� pompę ciepła - dotacja na 20 pomp.  
 
Głównym celem projektu jest dążenie do znaczącego ograniczenia niskiej emisji  

i wpłynięcie na poprawę jakości życia w najbliższym środowisku.  
W 2018 roku wymieniono piece w 36 budynkach. Nowe źródło ciepła zainstalowano:  
na ekogroszek - 13 piecy, na pellet - 20 i 3 pompy ciepła. Głównym celem projektu jest 
dążenie do znaczącego ograniczenia niskiej emisji i wpłynięcie na poprawę jakości życia  

14. ŚRODOWISKO 
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w najbliższym środowisku. W ramach realizacji projektów corocznie przeprowadzane  
są konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem 
mające na celu edukację ekologiczną. W roku 2018 przeprowadzono konkursy  
pn. „Ekologiczny węgiel” oraz „Ogrzewanie w przyszłości”.  
 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych  
na terytorium Polski". Zakłada on oczyszczenie do 2032 roku terytorium Polski z azbestu  
i usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest. W związku  
z powyższym w 2011 roku Gmina przyjęła Program usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem do roku 2032. W 2017 r. 
dokonano „Aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Krościenko nad Dunajcem na lata 2017-2032” wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji tych 
wyrobów występujących na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz aktualizacją Bazy 
Azbestowej. Począwszy od 2007 roku Gmina dokonuje refundacji 50 % kwoty za utylizacje 
eternitu.  

W roku 2007 r. dofinansowano usunięcie 4,97 Mg, w roku 2008 r. dofinansowano 
usunięcie 5,99 Mg, w roku 2009 r. dofinansowano usunięcie 10,93 Mg, w roku 2010 r. 
dofinansowano usunięcie 2,70 Mg, w roku 2011 r. dofinansowano usunięcie 11,73 Mg,  
w roku 2012 r. dofinansowano usunięcie 11,69 Mg, w roku 2013 r. dofinansowano usunięcie 
9,80 Mg, w roku 2014 r. dofinansowano usunięcie 1,70 Mg, w roku 2015 r. dofinansowano 
usunięcie 27,48 Mg, w roku 2016 r. dofinansowano usunięcie 10,00 Mg, w roku 2017 r. 
dofinansowano usunięcie 22,75 Mg. W roku 2018 dofinansowano usunięcie 24,74 Mg – koszt 
refundacji wyniósł: 9.812,07 zł.  

Uchwałą Nr XXIII/140/2004 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia  
25 października 2004 uchwalono Program Ochrony Środowiska Gminy Krościenko nad 
Dunajcem oraz Plan Gospodarki Odpadami. Uchwałą Nr XXVIII/233/2013 Rady Gminy 
Krościenko nad Dunajcem z dnia 20 maja 2013 roku przyjęła aktualizację Programu ochrony 
środowiska dla gminy Krościenko nad Dunajcem na lata 2012-2015 wraz z perspektywą  
do 2020 roku. 

Uchwałą Nr XV/112/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 3 lutego 2016 
przyjęła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krościenko nad Dunajcem. 

Uchwałą Nr XXXVIII/334/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 marca 
2018 roku przyjęto regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.  

Uchwałą Nr XXXVIII/336/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 marca 
2018 roku przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. W związku z realizacją 
w/w programu podpisano umowy: ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Nowym 
Targu na zabieranie, przewożone i umieszczanie w schronisku bezpańskich psów,  
z Przychodnią Weterynaryjną w Szczawnicy na zapewnienie całodobowej opieki 
weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych oraz  
z gospodarstwem rolnym na pozostanie w gotowości do zapewnienia przyjęcia i sprawowania 
opieki oraz nadzoru nad przekazanymi przez gminę zwierzętami gospodarskimi. 

W budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem corocznie zabezpiecza się kwotę  
na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz opieki 
weterynaryjnej nad zwierzętami uczestniczącymi w wypadkach drogowych. W roku 2018  
na realizację w/w zadań Gmina przeznaczyła kwotę: 17.269 zł. 
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14.2  Gospodarka Komunalna   

14.2.1 Gospodarka odpadami komunalnymi 

 
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowany 

jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku n.D. będący gminą jednostką 
organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej. Wg obowiązujących przepisów 
zadanie to  powinno być powierzone podmiotowi wyłonionemu w drodze przetargu. Odbiór 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości innych niż zamieszkałe realizowany jest 
przez podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej (na postawie art. 9b ust.2 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) lub jednostkę organizacyjną.  
 
Łączną ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Krościenko n.D. przedstawia 
tabela1.

 
 
Odbiór odpadów komunalnych odbywa się z następującą częstotliwością: 

� zmieszane odpady komunalne- co 2 tygodnie (26 razy w roku) 
� tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe, szkło – 1 raz w miesiącu  
� papier -4 razy w roku 
� zużyty sprzęt elektryczny, odpady wielkogabarytowe, opony – 1 raz w roku 
� popioły – w okresie zimowym -1 raz na tydzień, w lecie 1 raz na miesiąc (łącznie  

24 zbiórki w roku.) 
 
Do chwili obecnej Gmina nie utworzyła Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK).  
 

Realizacja obowiązków w zakresie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 
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Tabela 1.2.1 

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła, wyszczególnienie 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

poziom wymagany [%] 16 18 20 30 40 50 
poziom osiągnięty przez 
Gminę Krościenko 
n.D.[%] 

45,4 46,1 39,34 38,00 n.o. n.o. 

 
Tabela 1.2.2 

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i 
odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne wyszczególnienie 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

poziom wymagany [%] 40 42 45 50 60 70 
poziom osiągnięty przez 
Gminę Krościenko n.D. 
[%] 

100 19,8 100 89 n.o. n.o. 

 
Tabela 1.2.3 

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania 

wyszczególnienie 
2015 2016 2017 2018 2019 

do dnia  
16 lipca 

2020 
poziom wymagany [%] 40 45 45 40 40 35 
poziom osiągnięty przez 
Gminę Krościenko n.D. 
[%] 

100 19,8 100 89 n.o. n.o. 

 
Szczegółowe dane dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w gminie zawarte są w 
corocznych analizach stanu gospodarki odpadami komunalnymi  (http://kroscienko-nad-
dunajcem.pl/samorzad/ gospodarka-komunalna/) 
 
 

14.2.2  Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 

 
Zaopatrzenie w wodę 
 
Zaopatrzenie w wodę realizowane jest w 14 spółkach wodnych (działających na podstawie 
ustawy z 20 lipca 2017 Prawo wodne) oraz przez Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Krościenku nad Dunajcem będący gminną jednostką organizacyjną działającą w formie 
jednostki budżetowej. Łączna długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi  
ok. 45,7 km, w tym długość sieci spółek wodnych ok.40km, długość sieci gminnej 5,7km.  
Wg danych Urzędu Gminy (stan na 31.12.2018) do sieci spółek wodnych podłączonych jest 
1200 budynków, a do sieci gminnej (miejscowość Krośnica)-145 budynków. Urząd Gminy 
nie posiada informacji dotyczącej wydajności ujęć wody posiadanych przez spółki wodne. 
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Wydajność wodociągu gminnego w Krośnicy, wynikająca z pozwolenia wodnoprawnego, 
wynosi 80m3/dobę. 

Każdego roku Gmina udziela dotacji dla Spółek Wodnych działających na terenie naszej 
gminy. W roku 2018 dotację otrzymały: 

� Spółka Wodna "Lubań" w Grywałdzie - na wymianę linii sieci wodociągowej   
zasilającej zbiornik główny z przebudową przerzutu nad rzeką - w wysokości: 13.000 zł, 
� Spółka Wodno-Kanalizacyjna „Krościenko-Kingi” - na rozbudowę zbiornika (projekt 
rozbudowy zbiornika, prace wstępne) - w wysokości: 6.000 zł, 
� Spółka Wodno-Wodociągowa w Krościenku nad Dunajcem, ul. Zdrojowa - na 
zamontowanie urządzeń do dezynfekcji wody na instalacji wodociągowej, zamontowanie 
liczników przepływu wody ze studni głębinowych i źródeł oraz licznika wypływu ze 
zbiornika głównego - w wysokości: 13.000 zł. 

 
 
Zbiorowe odprowadzanie ścieków 
 

Odprowadzanie ścieków realizowanej jest przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu (PPK Sp. z o.o.) w której gmina posiada 11,209% 
udziałów oraz przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem będący 
jednostką organizacyjną gminy (ZGK). ZGK świadczy usługi na podstawie postanowienia 
dokonanego w statucie jednostki, uchwalonym przez Radę Gminy uchwałą  
nr XXXVII316/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 8 marca 2018 r. w 
sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem. 

Obszar działalności PPK Sp. z o.o. i ZGK nie pokrywa się. Sieć kanalizacyjna 
eksploatowana przez ZGK (m. Grywałd) połączona jest z siecią PPK Sp. z o.o., która 
przyjmuje ścieki odprowadzane siecią gminną na podstawie umowy zawartej pomiędzy PPK 
Sp. z o.o. i ZGK. Ścieki z całości gminy odprowadzane są do oczyszczalni ścieków  
w Krościenku nad Dunajcem przy ul. Jana III Sobieskiego, będącej własnością PPK Sp. z o.o. 
(typ: SBR, RLM=7700, qmax = 1000m3/d). 
Łączna długość sieci kanalizacji (bez przyłączy) w gminie Krościenko nad Dunajcem. wynosi 
47,25 km, w tym 38,75 km eksploatowane jest przez PPK Sp. z o.o., 8,5 km przez ZGK.  Na 
sieci PPK Sp. z o.o. wbudowane są 2 pompownie ścieków. Wg danych zawartych w taryfach 
na odprowadzanie ścieków na 2018 rok (stan na 31.12.2017 r.) 
PPK Sp. z o.o. posiada 1110 odbiorów (przyłączy), a ZGK 133 odbiorców.  
 
 
Szczegółowe dane dotyczące systemu kanalizacyjnego zawiera tabela 2.  
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Tabela 2. Gmina Krościenko nad Dunajcem - zestawienie budynków podłączonych do kanalizacji   

aglomeracja Krościenko nad Dunajcem 

powiat nowotarski 

miejscowość  Grywałd Hałuszowa Krośnica Krościenko nad Dunajcem 

sołectwo Grywałd Dziadowe Kąty Hałuszowa Krośnica 
Krościenko-

Centrum 
Kąty-Niwki 

Tylka-  
Biały Potok 

Krościenko-
Zawodzie 

 w gminie ogółem 

1835 275 1119 3556 6785 da
ne

 p
od

st
aw

ow
e 

liczba mieszkańców stałych wg stanu na 31.12.2018 
1515 320 275 1119 1686 248 460 1162 6785 

  liczba budynków ogółem 436 107 87 268 553 69 125 382 2027 

  w aglomeracji ogółem     428 100 80 268 533 66 122 373 1970 

  liczba budynków ogółem podłączonych do 
kanalizacji    (w aglomeracji) 

  169 21 10 240 462 33 50 257 1242 

  liczba budynków bez kanalizacji (w aglomeracji)   259 79 70 28 71 33 72 116 728 

  % skanalizowanych budynków w obrębie 
aglomeracji 

  39,5 21,0 12,5 89,6 86,7 50,0 41,0 68,9 63,0 

  % budynków do skanalizowania   60,5 79,0 87,5 10,4 13,3 50,0 59,0 31,1 37,0 

ogółem 10,73 0,55 0,44 11,89 14,66 2,07 0,70 6,23 47,25 długość istniejącej sieci 
kanalizacyjnej ogółem  
(sanitarnej i ogólnospławnej)   
stan na 31.12.2018        w km 

w tym sieci grawitacyjnej 
10,73 0,20 0,44 12,16 14,66 2,07 0,70 

5,24 46,18 

przykanaliki i przyłącza   
0,00 0,00 0,00 3,64 10,43 0,67 0,00 

0,01 14,75 

ogółem sieć i przyłącza   
10,73 0,55 0,44 15,53 25,09 2,74 0,70 6,24 62,00 

ogółem 6,5 4,8 4,5 0,0 3,5 1,6 5,3 4,1 30,3 

sy
st

em
y 

ka
na

liz
ac

ji
 z

bi
or

cz
ej

 

długość sieci kanalizacyjnej  
planowanej do wykonania                                                                               
w km 

długości sieci do 
wykonania 

fi≥200mm+fi 
≤200mm 

w tym 
grawitacyjnej 

6,5 4,8 4,5 0,0 2,0 1,6 5,3 4,1 
28,8 

 obszary do skanalizowania     

ul.Lubań, 
ul.Podzagonie, 
ul.Kwiatowa, 
ul.Wymyśle, 
ul.Łąkowa 

ul.Jana Pawła II 
od nr 8, 
ul.Zamkowa 

Hałuszowa - 
88% 

pojedyncze 
budynki w 
nowych 
obszarach 
budowlanych 

Łąkcica, 
u.Potoczki, 
ul.Pryczków 

Niwki-
całość 

Tylka 
całość, 
B.Potok od 
nr 34 

ul.Jarek, 
ul.Słoneczna, 
ul.Karola 
Wojtyły-od nr 
20, ul.Polna (4 
domy), 
ul.Źródlana (5 
domów) 
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14.2.3 Cmentarze  

Na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem. funkcjonują trzy cmentarze: 
� wyznaniowy cmentarz w Grywałdzie, administrowany przez Parafię Rzymskokatolicką 

pw. Św. Marcina Biskupa w Grywałdzie, 
� wyznaniowy cmentarz w Krośnicy, administrowany przez Parafię Rzymskokatolicką 

pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kluszkowcach 
� komunalny cmentarz w Krościenku nad Dunajcem, administrowany przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem. 
oraz dwa cmentarze nieczynne: 

� Stary cmentarz parafialny przy ul. Jagiellońskiej w Krościenku nad Dunajcem, 
� Żydowski cmentarz przy ul. Jana III Sobieskiego w Krościenku nad Dunajcem 

Po 75 latach upamiętniono żydowskich mieszkańców zamieszkujących gminę 
Krościenko nad Dunajcem, Szczawnicy, Ochotnicy i okolicznych miejscowości. 
Dzięki projektowi „Ludzie nie liczby” udało się z imienia i nazwiska wydobyć  
z zapomnienia zamordowanych tutaj w 1942 roku mieszkańców narodowości 
żydowskiej. 
 

Wydatki i przychody związane z prowadzeniem cmentarza komunalnego przedstawia tabela 
poniżej. 
 
Cmentarz Komunalny  w Krościenku nad Dunajcem-przychodu i wydatki w latach 2016-2018 

wyszczególnienie 2016 2017 2018 

liczba pochówków 43 35 39 

przychód ogółem 50310 61064 59768 

w tym    

wykup i prolongata miejsc 12810 19114 16968 

branie grobu 8250 12850 8800 

utrwalenie grobu nagrobkiem 9850 11900 18400 

wykup miejsca pod grobowiec 12600 13900 9200 

pozostałe usługi 6800 3300 6400 

wydatki ogółem 52318 59611 133428 

bieżące utrzymanie 52318 59611 62487 

wydatki majątkowe 781 500* 0 70941 

* wykup gruntów w latach 2014-2016   
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W latach 2014-2017 Gmina Krościenko nad Dunajcem wykupiła grunty przylegające  
do cmentarza przy ul. Św. Kingi za łączną kwotę 781 500 zł. Grunty te będą przeznaczone 
między innymi na poszerzenie istniejącego cmentarza. W 2018 roku wykonano utwardzenie 
alejek kostką brukową w starej części cmentarza za kwotę 61955 zł oraz wykonano 
inwentaryzację cmentarza i zakupiono program do prowadzenia spraw administracyjnych 
związanych z funkcjonowaniem cmentarza (8986,14 zł). 
 
Interaktywny cmentarz  

W 2018 r. opracowany został system GROBONET 2.6® umożliwiający odnalezienie bliskich 
w bazie osób pochowanych oraz zlokalizowanie ich grobu na dokładnej mapie cmentarza. 
Wyniki poszukiwań można wydrukować lub zapisać na komputerze. System umożliwia 
ponadto zdalne zlecenie opłacenia miejsca na cmentarzu.  

W serwisie znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące cmentarza. 

link do interaktywnego cmentarza: http://kroscienko.artlookgallery.com/ 
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 Bezpieczeństwo publiczne mieszkańców jest jednym z podstawowych zadań własnych 
jednostek samorządu terytorialnego. Gmina współpracuje ze służbami, które odpowiadają  
za bezpieczeństwo publiczne, wspierając ich działalność oraz udzielając dotacji. Instytucje  
te często współpracują ze sobą prowadząc wspólne akcje prewencyjne oraz podejmując 
działania na rzecz ratowania życia i mienia.  
W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego obsługę prewencyjną zapewnia 
Komisariat Policji w Krościenku nad Dunajcem. Natomiast bezpieczeństwo i ochronę 
przeciwpożarową zapewnia sześć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: 

� OSP Grywałd 
� OSP Hałuszowa 
� OSP Krościenko n.D. 
� OSP Krościenko – Kąty 
� OSP Krośnica 
� OSP Tylka 

Wszystkie jednostki są zrzeszone w Oddziale Gminnym Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Krościenku nad Dunajcem. 
W wyżej wymienionych jednostkach OSP działa 116 strażaków ochotników. Niosą oni 
pomoc głównie podczas pożarów i powodzi, wypadków komunikacyjnych oraz innych 
zdarzeń i klęsk żywiołowych. W 2018 roku wyjeżdżali do różnego rodzaju akcji 124 razy. 
Jednostka OSP Krościenko nad Dunajcem oraz OSP Tylka należą do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, co potwierdza wysoki stopień wyszkolenia oraz przygotowania  
do akcji ratowniczych. KRSG stanowi bowiem integralną część ogólnopolskiego systemu 
bezpieczeństwa, a jednostki w nim zrzeszone utrzymują wymaganą gotowość operacyjną  
do walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz realizacji zadań związanych  
z ratownictwem technicznym, poszukiwawczo-ratowniczym czy medycznym. 
Wszystkie jednostki z terenu gminy Krościenko nad Dunajcem są wyposażone w pojazdy 
przygotowane do działań ratowniczo-gaśniczych. W 2018 roku dzięki współfinansowaniu 
instytucji zewnętrznych, jednostki OSP Krościenko n.D., OSP Grywałd oraz OSP Krośnica 
zostały doposażone w nowoczesne samochody. 

 

15. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 
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Na skutek starań władz Gminy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych są doposażane  
w nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy. W 2018 roku ze środków Funduszu Sprawiedliwości 
zakupiono między innymi defibrylator, średni zestaw Holmatro, aparaty powietrzne, 
detektory wielogazowe, torbę medyczną PSP R1, agregat prądotwórczy, zestawy 
umundurowania bojowego.  
 
Przy większości jednostek działają Żeńskie oraz Męskie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.  
W 2018 roku na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem należało do nich 110 osób. Dla 
dzieci i młodzieży z MDP organizowane są corocznie zawody i turnieje, m.in. eliminacje 
gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz Gminne Zawody Sportowo-
Pożarnicze. 
 

 
 

Komisariat Policji w Krościenku nad Dunajcem obejmuje swoim działaniem także 
Gminę Ochotnica Dolna, Gminę Czorsztyn oraz Miasto i Gminę Szczawnica.  
W Komisariacie zatrudnionych było 32 funkcjonariuszy, którzy mieli do dyspozycji  
5 radiowozów.  

W 2018 roku Policja wszczęła 202 postępowania przygotowawcze o popełnienie 
przestępstwa, ujawniła 2 902 wykroczenia. Funkcjonariusze wyjeżdżali do wypadków 
drogowych 8 razy, odnotowali także 224 kolizje drogowe. Wykrywalność ogólna przestępstw 
wyniosła 77,92 %. Komisariat Policji w Krościenku nad Dunajcem podejmował również 
działania prewencyjne oraz działalność informacyjną  mające na celu poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców Gminy. 

Do podstawowych zadań własnych gminy należy również ochrona przeciwpowodziowa 
w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Do realizacji 
tych zadań powołany został Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.  
W 2018 roku został opracowany nowy „Plan zarządzania kryzysowego” oraz „Standardowe 
procedury operacyjne w zakresie wykonywania przedsięwzięć na wypadek sytuacji 
kryzysowych”.  

W 2018 roku Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego uczestniczył w akcji 
powodziowej, na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem ponadto na bieżąco przekazywał 
mieszkańcom ostrzeżenia o niekorzystnych warunkach atmosferycznych. 

Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenko nad Dunajcem działa orkiestra dęta, 
która uświetnia wszelkie uroczystości strażackie kościelne oraz regionalne. W 2018 roku 
orkiestra świętowało jubileusz 95 lecia istnienia. Ognisko muzyczne, które powstało w 2017 
roku rozbudza swą działalnością artystyczne pasje oraz przygotowuje młodzież do dalszego 
kształcenia muzycznego. Dzięki intensywnej pracy pedagogów znaczna część uczestników 
zajęć zasila szeregi miejscowej orkiestry dętej. 
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16.1 Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem 

Centrum Kultury i Promocji w Krościenku jest animatorem życia kulturalnego gminy, 
kieruje swą bogatą ofertę nie tylko do mieszkańców, ale również do turystów. W amfiteatrze 
„Pod Wierzbą” organizuje szereg  imprez plenerowych m.in.: w Noc Świętojańską (czerwiec) 
– Wianki na Dunajcu, w drugi weekend lipca – „Jarmark Krościeński”. Lipiec, sierpień –  lato 
Krościeńskie, w ostatni weekend lipca Biesiadę nad Dunajcem, w piątek po Bożym Ciele 
imprezę z okazji Międzynarodowego Spływu Kajakowego na Dunajcu. Sezon turystyczny  
w gminie rozpoczyna Majówka, która odbywa się w dniach 1 – 3 maja. Oprócz 
wymienionych wyżej imprez stałych w każdy weekend lata zawsze coś ciekawego dzieje się 
w amfiteatrze. Organizowane są tu występy zespołów regionalnych, rozrywkowych, 
dyskoteki, degustacje potraw regionalnych, kiermasze prac twórców ludowych, występy 
zespołów z kraju i zagranicy. W Galerii CKiP można oglądać wystawy, twórców nie tylko 
związanych z gminą, ale także z terenu całego kraju i z za granicy.  

Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem w roku 2018 organizowało 
szereg przedsięwzięć kulturalnych oraz inicjatyw mających na celu promocję obszaru naszej 
gminy. Do głównych wydarzeń kulturalnych należy zaliczyć - Pienińską Majówkę  
w Krościenku nad Dunajcem organizowaną w dniach 28 kwietnia do 6 maja 2018r. Był to 
szereg imprez o charakterze kulturalnym, sportowym oraz rodzinnym.  
W trakcie Pienińskiej Majówki w Krościenku nad Dunajcem odbyło się oficjalne Otwarcie 
Letniego Sezonu Turystycznego w Małopolsce organizowane wspólnie z Małopolską 
Organizacją Turystyczną. Gwiazdą wieczoru był zespół Skaldowie z Polish Wind Ensemble.  
W tym dniu nie zabrakło wydarzeń sportowych – odbyła się pierwsza edycja Rajdu Dolina 
Dunajca ze starterem i metą w Krościenku nad Dunajcem. Pienińska Majówka odbyła się 
dzięki wsparciu Fundacji Promocji Artystycznej Pro-Classical, jako główny organizator 
wydarzenia pozyskała na ten cel środki z programu Małopolska Gościnna. Ponadto głównymi 
sponsorami wydarzenia byli: ZEW Niedzica S.A oraz firma OSHEE.   
 
Jarmark Krościeński – wydarzenie odbyło się w dniach 21-22 lipca 2018 r. W pierwszym 
dniu imprezy gościliśmy wystawców prezentujących tradycyjne wyroby rękodzieła oraz 
zespoły: Teatr Lalek Pinokio, Orkiestra Dęta Łapsze Niżne, Małe Pieniny, Oktawki Pienińske, 
Muzyka Jaśka Kubika, Podhalańska Sekcja Akrobatyczna, Pozytywnie Nakręceni, 
Beti&Bobas. Podczas drugiego dnia imprezy jako gwiazda wieczoru wystąpił zespół 
Myslovitz. 
 
Piknik Rodzinny z Majką Jeżowską – wydarzenie odbyło się 15 sierpnia 2018 r. Centrum 
Kultury i Promocji prowadziło szereg przedsięwzięć skierowanych do dzieci i młodzieży 
z terenu gminy Krościenko nad Dunajcem. Były to liczne konkursy oraz zajęcia pozalekcyjne, 
tj.: gra na gitarze, gra na instrumentach dętych, zajęcia wokalne z podziałem na grupy 
wiekowe, zajęcia muzyczne dla najmłodszych, zajęcia plastyczne, zajęcia modelarskie, 
warsztaty muzyczne, warsztaty wokalne, warsztaty z emisji głosu, warsztaty z gry na 
skrzypcach, warsztaty dziennikarskie, zespół dziecięcy Małe Pieniny. 
 
Promocja w Gminie Krościenko nad Dunajcem 
 
Centrum Kultury i Promocji realizowało w 2018 r. zadania z zakresu promocji gminy 
Krościenko nad Dunajcem. Zadania te były realizowane poprzez: 

16. KULTURA 
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� Kampanie promocyjne w mediach, 
� program w TVP Podróże z Góralem, 
� kampania promocyjna w Radiu RDN, 
� liczne kampanie w mediach społecznościowych (facebook), 
� realizacja filmów promocyjnych, 
� w dniu 5 stycznia - Wywiad w Radiu Kraków,  
� w dniu 5 stycznia - Wydanie gminnego biuletynu informacyjnego,  
� w dniu 18 stycznia - Nagranie dla Telewizji Kraków,  
� w dniu 19 stycznia - Koncert noworoczny rozpoczynający obchody roku 

jubileuszowego,  
� w dniu 5 lutego - Nagranie dla Radia Kraków,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem prowadziło Biuro Informacji 
Turystycznej, czynne w trakcie sezonu (od maja do września) przez 7 dni w tygodniu. Poza 
sezonem (październik – kwiecień) 5 dni w tygodniu. 
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Przedsięwzięcia i imprezy organizowane oraz współorganizowane w roku 2018 
 
6/7 stycznia – Triada Zimowa 
11 stycznia – Gminne eliminacje do konkursu młodych recytatorów i gawędziarzy  
im. A. Skupnia Florka 
19 stycznia Koncert Noworoczny 
20/21 stycznia – Jasełka 
9 lutego - Konkursu młodych recytatorów i gawędziarzy im. A. Skupnia Florka 
16 marca – Konferencja Historyczna - "Wincenty Hlousek z Krościenka zasłużony, a 
zapomniany” 
28 kwietnia  - „Na góralską nutę” 
29 kwietnia - „Szanty” 
1 maja - „Rajd Doliną Dunajca” 
1 maja – Pienińska Majówka w Krościenku nad Dunajcem 
2 maja – Zlot Pojazdów Zabytkowych 
3 maja – 670-lecie Część oficjalna obchodów 670-lecia 
5 maja / 6 maja – Festyn w Krośnicy 
6 maja – Kameralna Majówka  

   Gminny Dzień Strażaka - Krośnica 
20 maja „Triada – etapowy bieg górski”-  
2 czerwca Spływ kajakowy Im. Pilawskiego 
3 czerwca „Dzień Dziecka” 
8 czerwca -  „Feel Da Streat”  
8–10 czerwca - IX Rajd Szlakami Żołnierzy 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK 
 – Krościenko nad Dunajcem – Pieniny – Beskid Sądecki 
17 czerwca  - Pieniny Cup Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego, Dworek 
Gościnny, Szczawnica, Park Górny 7 17 czerwca - Ludzie nie liczby.  Upamiętnienie Żydów 
z Krościenka nad Dunajcem  ofiar zagłady 1942 r. 
17 czerwca -  Festyn Parafialny w Krościenku nad Dunajcem 
Gwiazda wieczoru – Duet Antonio i Marina /przeboje włoskie/ 
24 czerwca - Wianki na Dunajcu Jubileusz Orkiestry Dętej OSP Krościenko 
8 lipca – Jubileusz OSP 
14 lipca – Turniej Piłki Plażowej 
14 lipca – Nocne Regaty Kajakowe 
19 lipca - Sporty Ulicy „Feel Da Streat” 
20 lipca – Kino letnie 
21 lipca – Jarmark Krościeński 
21 lipca – 9 Letni Festiwal Pieniny Kultura Sacrum 
22 lipca – Jarmark Krościeński ”zespół Alergen, zespół Myslovitz  
22 lipca 9 Letni Festiwal Pieniny Kultura Sacrum  
26 lipca – sporty ulicy Sporty Ulicy „Feel Da Streat” 
27 lipca – Pienińskie Kino Letnie  
28 lipca – Międzynarodowy Festiwal -  „Święto Dzieci Gór” 
28 lipca -Letni Festiwal Pieniny Kultura Sacrum  
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29 lipca – Dzień ze strażą pożarną  
4 sierpnia – Kabarety 
5 sierpnia – Festyn Ludowy w Grywałdzie: 
9 sierpnia - Sporty Ulicy „Feel Da Streat” 
9 sierpnia – Warsztaty Czwartkowe „Pastele”  
10 sierpnia –Pienińskie kino Letnie 
12 sierpnia – „Folk&Rock” 
15 sierpnia – Piknik Rodzinny z Majka  
17 sierpnia - Pienińskie Kino Letnie 
18 sierpnia – Feel da Street – Finał 
24 sierpnia - Pienińskie Kino Letnie 
1 września – Ognisko na zakończenie wakacji 
2-7 września -Pieniński Plener Malarski 
23 września- Zawody Pożarnicze  
29 września – Zawody o Puchar Wójta 
5 – 20 listopada – Pienińskie warsztaty Muzyczne 
11 listopada – obchody z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 
8 grudnia Spotkanie ze Świętym Mikołajem 
11 grudnia – Gminne Eliminacje w Konkursie Recytatorskim im. Andrzeja Skupnia-Florka  
14 grudnia Wernisaż Galeria „Stara Plebania” – zimowa opowieść 
22 grudnia – Kiermasz Bożonarodzeniowy – Galeria „Stara Plebania” 
30 grudnia – Kolędowanie przy Szopce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.2 Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem 

 
 
 
 
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem  jest samorządową instytucją 

kultury zaspokajającą potrzeby edukacyjne, kulturalne i informacyjne społeczeństwa.                 
Gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne, promuje czytelnictwo, 
upowszechnia wiedzę, kulturę i naukę, prowadzi działalność informacyjno- bibliograficzną, 
organizuje imprezy kulturalne. 
Sieć biblioteczną na terenie gminy tworzą: 

� Gminna Biblioteka Publiczna przy ulicy Jagiellońskiej 15, 
� Filia biblioteki w Grywałdzie przy ulicy Szkolnej 1. 
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Zbiory biblioteczne 
 

Podstawowym źródłem powiększania księgozbioru jest zakup książek z budżetu 
biblioteki oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu 
„Promocja czytelnictwa”. Księgozbiór wzbogacany jest także darami od czytelników  
i instytucji. 

Biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem regionalnym, uzupełnianym bieżącymi 
dokumentami z życia społecznego i wycinkami prasowymi. W zasobach biblioteki jest 
również niewielki zbiór literatury na kasetach audio i CD. W trosce o wysoką jakość 
księgozbioru systematycznie przeprowadza się selekcję i usuwa egzemplarze zniszczone  
i zdezaktualizowane. Stan księgozbioru na koniec 2018  roku wynosił 34 642 woluminów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W bibliotece udostępniane są również czasopisma (Gazeta Krakowska, Tygodnik 
Podhalański, Poradnik Domowy, Bibliotekarz, Dobre Rady, Kumpel). 
 
Usługi elektroniczne 
 

Biblioteka jest skomputeryzowana. Dostępny jest bezpłatny Internet. Na bieżąco 
prowadzona jest strona www.biblioteka.kroscienko-nad-dunajcem.pl  
Zbiory biblioteczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku nad Dunajcem opracowane 
są komputerowo w systemie SOWA SQL Standard. W 2018 r. wdrożyliśmy moduł 
automatycznego wypożyczania książek. Było to możliwe dzięki wsparciu finansowemu  
z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z programu „Kraszewski. Komputery dla 
bibliotek”. Projekt „Nowoczesne wypożyczanie w GBP w Krościenku nad Dunajcem” 
wpłynął bezpośrednio na poprawę infrastruktury informatycznej GBP. Dzięki pozyskanym 
środkom możliwe było tworzenie elektronicznego katalogu książek udostępnionego online 
oraz automatycznego wypożyczania zbiorów. Książki wypożycza się przy użyciu 
elektronicznych kart czytelniczych. 
 
Użytkownicy biblioteki i udostępnianie zbiorów 
 

Użytkownikami biblioteki są zarejestrowani czytelnicy oraz inne osoby odwiedzające: 
korzystające z czytelni, czytelni internetowej, uczniowie biorący udział w lekcjach 
bibliotecznych, uczestnicy organizowanych imprez oraz organizowanych zajęć cyklicznych. 
W 2018 r. zarejestrowano w placówkach ogółem - 1 428 czytelników, którzy wypożyczyli  
w ciągu roku 23 047 książek. 
Udostępniono na miejscu 4443 woluminów. 
Liczba czytelników na 100 mieszkańców wynosi – 20,94 
Łączna liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców wynosi 488,74 
Z komputerów w „ Czytelni Internetowej” skorzystało 748 osób.  
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Popularyzacja zbiorów i czytelnictwa 
 

W Gminnej Bibliotece Publicznej poza działalnością statutową, prowadzono działalność 
związaną z popularyzacją  książki i czytelnictwa. Współpracowano ze szkołami na terenie 
gminy, przedszkolem i ochronką. Zapraszano uczniów na lekcje biblioteczne. Po zapoznaniu 
z biblioteką, jej regulaminem i sposobem zapisu do biblioteki, mieliśmy okazję 
zaprezentować zbiory biblioteczne, zwłaszcza pięknie ilustrowane nowości wydawnicze. Była 
też okazja na wspólne czytanie, poezję, śpiew, konkursy literackie i zabawy przy książce. 
GBP co roku włącza się w organizowane imprezy ogólnokrajowe takie jak Tydzień bibliotek i 
Narodowe czytanie. Mają one za zadanie promocję książek, bibliotek oraz podkreślają rolę 
czytania i jego wpływ na rozwój społeczeństwa. Od marca do końca listopada 2018 r. GBP 
realizowano projekt pn. „Z pienińskiej biblioteki w świat”. Prowadzono działania animujące 
czytelnictwo w bibliotece publicznej. Zorganizowano 10 atrakcyjnych spotkań i warsztatów z 
książką podróżniczą: z czego 8 spotkań odbyło się dla dzieci i młodzieży, a 2 spotkania dla 
seniorów 60+. Na każde spotkanie wykonane zostały plakaty z informacją o zamierzonej 
akcji. Rezultatem tych warsztatów była wystawa fotograficzna i rozstrzygnięto konkurs na 
książkę reportaż ,,O takiej podróży marzę". Seniorzy uczestniczyli w spotkaniach autorskich: 
z poetką i malarką Krystyną z Lizoniów Aleksander i  pisarzem Arkadiuszem Niemirskim. 
W bibliotece działa „Klub Miłośników Książki”, odbywają się dyskusje na temat 
przeczytanych książek. 
 

 
 

Zdjęcie arch.bibl.„Dzieci z Ochronki w bibliotece” 
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Zdjęcie z arch. bibl.Spotkanie w ramach projektu 
„Z pienińskiej biblioteki w świat”  

Zdjęcie z arch. bibl.Teatr Bajdurka – Warsztaty 
teatralno- czytelnicze „Podróż z wyobraźnią” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcie arch. bibl.Spotkanie autorskie z poetką i  
malarką Krystyną z Lizoniów Aleksander 

Zdjęcie arch. bibl. Spotkanie autorskie z 
Arkadiuszem Niemirskim 
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Gmina Krościenko nad Dunajcem jest miejscowością turystyczną, doskonałą bazą 

wypadową dla wycieczek w Pieniny, Gorce i Beskid Sądecki. W miejscowości Krościenko 
nad Dunajcem znajduje się: końcowa przystań spływu Dunajcem, źródła szczawy alkalicznej, 
Dyrekcja i muzeum Pienińskiego Parku Narodowego, Kościół Wszystkich Świętych z XIV 
wieku, nowy kościół parafialny pw. Dobrego Pasterza z grobem Sługi Bożego ks. Franciszka 
Blachnickiego, kaplice i kapliczki, stary dwór rodziny Dziewolskich, pomnik Władysława 
Jagiełły postawiony w ramach obchodów jubileuszu 500-lecia bitwy pod Grunwaldem,  
w Grywałdzie kościół p.w. Św. Marcina. 

Gminę Krościenko nad Dunajcem według danych z rejestru mieszkańców zamieszkuje 
6 787 stałych mieszkańców. Liczba mieszkańców na przestrzeni ostatnich czterech lat 
nieznacznie wzrosła. Wpływ na liczbę ludności w gminie, oprócz przyrostu naturalnego, ma 
saldo migracji. Osiedlanie się na terenie gminy, nowych mieszkańców, świadczy o jej 
atrakcyjności i ma duże znaczenie dla perspektyw dalszego rozwoju. 

Dochody Budżetowe w 2018 roku zrealizowano w kwocie 30 555 015,24 zł. tj. 99,85 % 
planu. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 30 405 256,66 zł., tj. 94,23 % planu. 
Gmina Krościenko nad Dunajcem posiada kwotę zadłużenia, które powstało w latach 2009 – 
2014 w wysokości 7 162 000,00 zł. Pomimo takiego zadłużenia w 2018 roku na inwestycje 
oraz zakupy inwestycyjne wydano 3 690 761,76 zł oraz 583 751,55 zł na programy 
finansowane z udziałem środków europejskich. 

Na zadania funduszu sołeckiego w 2018 r. wydatkowano środki w wysokości ogółem 
226 056,36 złotych. Środki z funduszu sołeckiego zostały przeznaczone między innymi na: 
naprawę dróg w sołectwach, dofinansowanie OSP, wykonanie elementów małej architektury, 
udrożnienie przepustów i rowów oraz wyposażenie siłowni terenowej. 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, według stanu 
na koniec 2018 roku z statusem „aktywny” działały 396 firmy. Podmioty gospodarcze 
funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe przedsiębiorstwa. Istotną rolę  
w rozwoju tych podmiotów ma działalność na bazie funkcji turystycznej czyli handel, 
noclegi, oraz gastronomia. 

Warunki życia mieszkańców gminy Krościenko nad Dunajcem z roku na rok się 
polepszają Można to zauważyć poprzez ciągłe inwestycje w infrastrukturę drogowa oraz 
turystyczno – rekreacyjna. Co roczne gmina przeznacza środki finansowe na utrzymanie 
bieżące istniejących dróg oraz na remonty i naprawy infrastruktury gminnej. 
Na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem obszar o powierzchni 1839,32 ha jest objęty 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, co stanowi 32,1% ogólnej 
powierzchni gminy. 

Zadania wychowawczo-edukacyjne realizuja cztery jednostki oświatowe: w 
miejscowości Krościenko nad Dunajcem dwie szkoły podstawowe oraz ostatni rocznik 
gimnazjum, w Grywałdzie oraz w Krośnicy. Łączna ilość uczniów w roku szkolnym 
2018/2019 wyniosła 719 uczniów przy średniej liczebności oddziału 19,1%.W oddziałach 
przyszkolnych, przy szkołach podstawowych w Krościenku nad Dunajcem, Grywałdzie oraz 
Krośnicy w roku szkolnym 2018/2019 uczestniczyło 130 wychowanków a w punktach 
przyszkolnych przy SP 1 i SP 2 w Krościenku nad Dunajcem 66 wychowanków.  

Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem – Referat Świadczeń Rodzinnych 
realizuje świadczenia. W 2018 roku uprawnionych do świadczeń rodzinnych było 506 rodzin, 
świadczeń 500+: 596 rodzin, dobrego Startu 585 rodzin, funduszu Alimentacyjnego  
16 rodzin. 

17. PODSUMOWANIE 
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Na terenie gminy usługi medyczne w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
świadczone były w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krościenku 
nad Dunajcem. W 2018 roku udzielano świadczeń zdrowotnych w poradniach i gabinetach: 
ogólnej lekarza rodzinnego, pediatrii, poradnia chirurgii ogólnej, poradnia chirurgii urazowo 
– ortopedycznej oraz poradnia stomatologicznej, poradnia otolaryngologiczna, pracownia 
fizjoterapii, gabinet zabiegowo – diagnostyczny, punkcie szczepień, pracowni radiologicznej. 

W kalendarz corocznych imprez kulturalnych wpisał się Festiwal Pieniny- Kultura – 
Sacrum z muzyką dawną i celtycką. Osobliwością festiwalu jest fakt, iż naturalną scenerię dla 
sztuki tworzą nie tylko wnętrza dwóch jakże odmiennych, ale pięknych krościeńskich 
świątyń, lecz w dalszej perspektywie wspaniałość pienińskiej przyrody. Festiwal odbywa się 
dzięki pomocy finansowej udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu oraz 
Gminę Krościenko nad Dunajcem.  

Bardzo ciekawym elementem nawiązującym do historii Krościenka nad Dunajcem było 
wykonanie tablic historycznych. Montaż tablic z opisem co istniało w obecnym miejscu w 
latach przeszłych budzi wśród turystów zainteresowanie. Krościenko nad Dunajcem posiada 
bogatą historię, którą powinno się pielęgnować.  

Gmina Krościenko nad Dunajcem stało się mekką biegaczy górskich zarówno w okresie 
letnim jaki i zimowym. Głównym celem triady jest promocja walorów przyrodniczych 
Gorców, Pienin i Beskidu Sądeckiego, popularyzacja zdrowego trybu życia oraz wzrost 
świadomości ekologicznej i konieczności ochrony przyrody. Triady organizowane  
są corocznie i cieszą się coraz większą popularnością. Kolejnym elementem sportowym 
wprowadzonym na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem jest Rajd Doliną Dunajca. Celem 
rajdu jest popularyzacja i propagowanie kolarstwa oraz turystyki rowerowej w Dolinie 
Dunajca.  

W trosce o aktywność i relaks mieszkańców gminy w sołectwie Dziadowe Kąty w 
ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)   Gmina Krościenko nad Dunajcem 
zrealizowała   projekt pn: „Dziadowe Kąty nowocześnieją – budowa międzypokoleniowej 
strefy aktywności i relaksu „. Wybudowana została otwarta wielofunkcyjna plenerowa strefa 
aktywności i relaksu. Strefa ta  jest  miejscem spotkań i rekreacji dla wszystkich grup 
wiekowych, sprzyjającym międzypokoleniowej integracji społecznej. 

Zadania przedstawione w raporcie są zadaniami zrealizowanymi. Raport nie obejmuje 
zadań, które są w przygotowaniu lub też częściowo zrealizowane. Podsumowując rok 2018, 
rok jubileuszu 670-lecia lokacji Krościenka nad Dunajcem, był rokiem trudnym, ale pełnym 
inwestycji oraz zrealizowanych zadań. 


