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Szanowni Państwo, 

zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym         

(tj.  Dz. U. z 2020r. poz. 713) przedstawiam Państwu raport o stanie Gminy za 

2019 rok. 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i debatę nad nim na sesji 

absolutoryjnej. 

                                                                                     

                                                                         Piotr Ryba 

                                                            Burmistrz Krynicy-Zdroju     
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RADA MIEJSKA 
 

W 2019 roku odbyło się 13 sesji Rady Miejskiej, na których podjętych zostało 126 uchwał. 

 

BURMISTRZ KRYNICY-ZDROJU 
 

Burmistrz wydał 270 Zarządzeń, jako organ wykonawczy Gminy. 

Uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza opublikowane zostały w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 
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FINANSE GMINY 

 
Sytuacja finansowa Gminy w roku 2019 była stabilna, choć jak w większości 

samorządów w Polsce występowały problemy.  

Dochody budżetu zaplanowano początkowo na kwotę 122.039.455,94 zł , zaś plan na 

koniec roku zamknął się kwotą 112.040.873,61 zł . Dochody zostały wykonane w kwocie 

107.392.451,55 zł.  

Niższe wykonanie dochodów wynikało z dwóch podstawowych przyczyn :  

1) niższego niż planowano wykonania zadań inwestycyjnych w ramach programu Kurort 

Krynica, 

2) niższego niż planowano wykonania dochodów ze sprzedaży mienia.  

 

Program Kurort Krynica na który planowano otrzymanie środków w ramach finansowania 

między innymi środkami unijnymi w wielu sytuacjach był przesuwany w czasie , w związku z 

czym nie  wpływały też środki związane z prawidłową i terminową realizacją powyższych 

zadań.  

Istotnym problemem stało się nie rozliczenie zakończonego programu VELOKRYNICA, z 

którego w formie zwrotu do budżetu gminy miało trafić 3,7 mln zł . Do tej pory środki te nie 

zostały zwrócone i ich otrzymanie stoi pod ogromnym znakiem zapytania. Pokreślić należy, że 

problem ten występował już w budżecie poprzednim i do tej pory staram się wprowadzić 

działania naprawcze, których celem jest odzyskanie tych środków.  

Sprzedaż mienia nie osiągnęła planowanego poziomu w wyniku przesunięcia w czasie 

uzyskania zmian w planie zagospodarowania terenów przeznaczonych do sprzedaży. Sprzedaż 

w obecnej formie byłaby o wiele mniej korzystna finansowo dla Gminy, dlatego zdecydowano 

się na przesunięcie sprzedaży w czasie i jej dokonanie po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń. 

Gmina uzyskała już większość pozwoleń, jak również dokonano pomiarów działek, wycen co 

pozwoli na uzyskanie realnie wyższych środków, ale niestety dotyczyć to już będzie roku 2020.  

Na poziom niektórych dochodów Gmina nie ma bezpośredniego wpływu (np. wpływy z 

tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej, podatku od czynności cywilno-

prawnych, spadków i darowizn, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i 

prawnych ), niektóre dochody są wyłącznie planowane a ich realne wykonanie zależy od wielu 

czynników, często zewnętrznych (np. kary umowne , rozliczenia z lat ubiegłych).  

W roku 2019 nie podnoszono stawek podatków i opłat lokalnych. 
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Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat w 2019 r. 

Podatki – 14.373.399,24 zł 

w tym: osoby fizyczne : 3.542.263,36 zł 

 osoby prawne:  10.831.135,88 zł 

Opłata uzdrowiskowa 4.777.257,76 zł  

Opłata miejscowa – 49.436,00 zł 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.766.573,36 zł  

 Realizacja dochodów z tytułu innych opłat 

Dzierżawy –613.346,58 zł 

Użytkowanie wieczyste – 259.127,48 zł 

Bezumowne korzystanie z gruntu – 74.643,12 zł 

Sprzedaż mienia - 867.758,47 zł 

 

Realizując zadania dotyczące dochodów Gminy z tytułu podatków i opłat, w tym opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. do osób zalegających z płatnością 

podatków wystawiono 1415 upomnień. Wszczęto postępowania egzekucyjne wystawiając 309 

tytułów wykonawczych. Ponad to w 2019 r. w stosunku do osób przebywających w        

Krynicy-Zdroju, które odmówiły uiszczenia opłaty uzdrowiskowej wszczęto 60 postępowań 

podatkowych na kwotę 3.566,50 zł. Do zalegających z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie, 

dzierżawy, zajęcia pasa drogowego wydano 170 wezwań. 

Wydatki budżetu planowano początkowo na kwotę 118.389.455,94 zł,  plan na koniec 

roku wynosił 116.997.103,52 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 111.669.135,63 zł. (było o 10 

mln większe niż rok temu).  

Wydatki budżetu dzielą się na majątkowe i bieżące. Do wydatków majątkowych zgodnie z 

ustawą o finansach publicznych zalicza się kwoty przeznaczone  na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne, zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 

handlowego. Wszystkie pozostałe wydatki to wydatki bieżące.  

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 16.396.354,71 zł , zaś bieżące 95.272.780,92 zł.  

W roku 2019 wydatkowanie środków odbywało się zgodnie z uchwałą budżetową i 

zmianami dokonywanymi w trakcie roku w postaci uchwał budżetowych i zarządzeń. Zmiany 

w budżecie były wynikiem zapotrzebowania zgłaszanego przez Wydziały Urzędu lub jednostki 

organizacyjne. Stanowiły odpowiedź na bieżące , niezbędne potrzeby i zapewniały prawidłową 

realizację zadań stawianych przed Gminą.  
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Nie wszystkie zadania inwestycyjne zostały wykonane w 2019 (dotyczy to zwłaszcza 

programu Kurort Krynica), w związku z czym wykonanie wydatków nie zostało zrealizowane 

w całości.  

 

Szczegółowa informacja na temat wykonania budżetu znajduje się w obszernym materiale  

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRYNICA-ZDRÓJ ZA 2019 

ROK.  

W skład tego sprawozdania wchodzi : 

1) prezentacja realizacji dochodów i wydatków w podziale dział – rozdział – paragraf , 

2) szczegółowe, opisowe zaprezentowanie realizacji dochodów i wydatków budżetowych, 

3) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury,  

4) informacja o stanie mienia Gminy Krynica-Zdrój  na dzień 31 grudnia 2019 r.  

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu jest przedmiotem analizy na licznych spotkaniach 

Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Finansowej.  

Należy podkreślić także że Sprawozdanie z wykonania budżetu uzyskało pozytywną opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.  

 

W sprawozdaniu z wykonania budżetu zaprezentowano również wydatkowanie środków z 

Funduszu Sołeckiego. Jednak w sprawozdaniu poszczególne wydatki sołectw zostały 

zaprezentowane przy poszczególnych działach. Poniżej dla lepszej czytelności zaprezentowano 

wykorzystanie Funduszu Sołeckiego z podziałem na sołectwa. 

 

PODZIAŁ FUNDUSZU SOŁECKIEGO  

na 2019 r. 

WARTOŚĆ 

ZADANIA 

WYKORZYSTANE 

ŚRODKI 

BEREST 53 085,40 53 074,58 

Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 245/3 10 000,00 10 000,00 

Zakup i montaż korytek betonowych przy drodze gminnej 

dz. ew. nr 16 i 113 

6 000,00 5 999,99 

Zakup i montaż korytek ściekowych na placu przy remizie 2 500,00 2 500,00 

Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 221 10 000,00 10 000,00 

Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 140 8 000,00 8 000,00 

Wytyczenie i uporządkowanie działki ew. nr 222 5 000,00 5 000,00 

Zakup materiałów budowlanych służących odnowieniu 

wnętrza Domu Ludowego         

585,40 579,99 

Doposażenie OSP 2 000,00 2 000,00 
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Budowa oświetlenia ulicznego 6 000,00 6 000,00 

Zakup sprzętu sportowego dla KS Polany - Berest 3 000,00 2 994,60 

CZYRNA 27 179,72 22 179,72 

Remont  drogi na działce nr 32 6 179,72 6 179,72 

Wykonanie dokumentacji projektowej wodno-

kanalizacyjnej.                                            

5 000,00 0,00 

Wykonanie oświetlenia drogi na dz. nr 182 3 000,00 3 000,00 

Wykonanie oświetlenia drogi na dz. nr 12 3 000,00 3 000,00 

Wykonanie wiaty ogniskowej dla młodzieży na działce 

56/2 

10 000,00 10 000,00 

MOCHNACZKA NIŻNA 51 811,35 51 796,39 

Wykonanie nawierzchni betonowej na drodze dz. nr 319 8 000,00 8 000,00 

Wykonanie nawierzchni betonowej na drodze dz. nr 

327/11 

8 000,00 8 000,00 

Wykonanie nawierzchni betonowej na drodze dz. nr 292 8 000,00 8 000,00 

Wykonanie nawierzchni betonowej na drodze dz. nr 263 6 000,00 6 000,00 

Poprawa nawierzchni dróg wewnętrznych 5 000,00 5 000,00 

Modernizacja placu przyszkolnego wraz z nowo otwartym 

boiskiem 

10 000,00 9 986,40 

Poprawa oświetlenia ulicznego 5 000,00 5 000,00 

Organizcja imprezy wiejskiej 1 811,35 1 809,99 

MOCHNACZKA WYŻNA 50 112,62 50 057,12 

Remont dróg gminnych 30 112,62 30 112,62 

Remont budynku gminnego (świetlica Jutrzenka) 15 000,00 14 944,50 

Remont w budynku gminnym (szkoła) 5 000,00 5 000,00 

MUSZYNKA 34 293,17 34 287,80 

Remont dróg gminnych                                                                                                               12 000,00 12 000,00 

Zakup drzewek do nasadzeń na placu zabaw i przy WDK.                                                    1 000,00 999,00 

Zakup materiałów papierniczych dla świetlicy 

środowiskowej w Muszynce 

293,17 291,00 

Organizacja imprezy integracyjnej 1 000,00 1 000,00 

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wokół sceny w 

Muszynce 

15 000,00 15 000,00 

Poprawa ogrodzenia boiska sportowego.                                                                     5 000,00 4 997,80 

PIORUNKA 33 390,72 33 390,72 

Remont drogi na działce nr 49 20 000,00 20 000,00 

Remont drogi na działce nr 98 10 000,00 10 000,00 

Udrożnienie fos przy drogach gminnych 3 390,72 3 390,72 

POLANY 41 194,27 41 187,82 

Remont drogi na działce nr 91.                                                                                                     15 000,00 15 000,00 

Remont drogi gminnej na działce nr 127 3 000,00 3 000,00 

Remont drogi gminnej  3 000,00 3 000,00 

Zakup strojów dla MDP oraz sprzętu pożarniczego 5 000,00 5 000,00 
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Remont budynku szkoły podstawowej 10 000,00 10 000,00 

Utrzymanie zieleni   194,27 187,82 

Zakup strojów regionalnych                                                                                                                             3 000,00 3 000,00 

Zakup sprzętu sportowego  2 000,00 2 000,00 

TYLICZ 53 085,40 52 954,26 

Zakup tablicy informacyjnej, zamykanej 3 000,00 2 900,34 

Wykonanie nawierzchni betonowej na drodze dz. nr 718 9 000,00 9 000,00 

Remont drogi gminnej na dz. nr 1680 9 000,00 9 000,00 

Remont drogi gminnej na dz. Nr 453 8 000,00 8 000,00 

Remont dróg wewnętrznych 3 500,00 3 500,00 

Wykonanie nawierzchni betonowej drogi na działce ew. nr 

363 i 114 

9 000,00 9 000,00 

Zakup materiałów i uszycie strojów dla zespołu 

Pogranicze i Koła Gospodyń Wiejskich 

7 000,00 6 968,52 

Utwardzenie terenu wokół sceny w Muszynce                                                                        2 000,00 2 000,00 

Organizacja imprezy integracyjnej 2 585,40 2 585,40 

      

Plan na 2019 r. z uchwały budżetowej 344 152,65 338 928,41 
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PROGRAMY WIELOLETNIE 
 

1) Gminny Program Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2016 – 2023 

Gminny Program Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023 został opracowany na 

podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w korelacji z wytycznymi 

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016r.   

Proces rewitalizacji, zgodnie z wytycznymi, stanowi kompleksowy proces wyprowadzania ze 

stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Działania służące wspieraniu procesów 

rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy 

sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportowym, 

energetycznym, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i 

planistycznych).  

Na podstawie wskaźników wynikających z Narodowego Planu Rewitalizacji, po 

przeprowadzeniu badania we wszystkich miejscowościach naszej Gminy, wyznaczono obszar 

rewitalizacji, tj. teren który charakteryzuje się najwyższą koncentracją negatywnych zjawisk w 

sferze społecznej, współwystępowaniem zjawisk kryzysowych w pozostałych sferach, a także 

szczególnego znaczenia jednostek dla rozwoju lokalnego.  

2) Plan rozwoju uzdrowiska Krynica-Zdrój na lata 2016- 2023 

Plan rozwoju uzdrowiska Krynica-Zdrój na lata 216-2023 został opracowany z myślą o 

inwestycjach dotyczących budowy, rozbudowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej. Posiadając ten dokument gmina, bądź podmioty prywatne mogą aplikować o 

środki zewnętrzne w Urzędzie Marszałkowskim w ramach działania 6.3 Rozwój wewnętrznych 

potencjałów regionu poddziałania 6.3.2Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi 

priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne. 

3) Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krynicy-

Zdroju na lata 2015-2020 

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie prawa lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, do obowiązków gminy należy 

uchwalenie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 

Program taki został uchwalony przez Radę Miejską w Krynicy-Zdroju w 2014 roku.  



Strona 12 
 

Celem Programu jest określenie podstawowych kierunków działania Gminy w gospodarowaniu 

zasobem mieszkaniowym. Program zawiera propozycje działań Gminy w latach 2015-2020 

zmierzające do realizacji zapisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.   

Gmina licząc się z obowiązkami jakie na nią nakłada ustawodawca, oprócz wydzielania z 

zasobu Gminy lokali o najniższym standardzie i przeznaczaniu ich na lokale socjalne lub 

tymczasowe, planuje budowę budynku komunalnego przy ul. Wiejskiej w Krynicy-Zdroju.  

W planowanym obiekcie mieszkalnym znajdować się będzie 24 mieszkania,  o ogólnej 

powierzchni mieszkalnej 1082,34 m². W skład jednostki mieszkaniowej wchodzić będzie pokój 

z aneksem kuchennym, pokoje przedpokoje i łazienka o metrażach od 36 m² do 48 m² oraz 

jeden lokal o pow. 78 m². W mieszkaniach planuje się zainstalować indywidualne ogrzewanie 

etażowe. 

4) Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krynicy-Zdroju na lata 2012-2015            

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019 realizowane  są zadania:  

 

a) GKiOS.602 – programy, projekty, analizy z zakresu ochrony środowiska (kolektory 

słoneczne) 

W 2019 r. zostało złożonych 20 wniosków na zakup i montaż kolektorów 

słonecznych na budynkach mieszkalnych w ramach dotacji ze środków własnych 

Gminy Krynicy-Zdroju. Po rezygnacji 10 podmiotów zostało zrealizowanych 10 

instalacji solarnych, na które dotacja wyniosła 30 000,00 zł.   

Dofinansowanie na kolektory słoneczne realizowane jest zgodnie z uchwałą nr 

XIII.82.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie 

udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy Krynica-Zdrój na 

dofinansowanie zakupu  i montażu kolektorów słonecznych. 

b) GKiOS.602 – programy, projekty, analizy z zakresu ochrony środowiska 

(urządzenia grzewcze) 

W ramach zadania wymiany starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych na  

paliwa stałe na nowoczesne piece na paliwo gazowe i paliwa stałe prowadzone są 2 

równorzędne programy.  

Dofinansowanie na wymianę piecy realizowane jest w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zgodnie 

z uchwałą nr XLVI.338.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 
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2018 r. w sprawie Regulaminu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie 

kosztów wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych 

lokalach mieszkalnych w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie 

Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na biomasę i 

paliwa gazowe” oraz zgodnie z uchwałą nr XLVI.337.2018 Rady Miejskiej w 

Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielenia dotacji 

celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w budynkach 

mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu 

„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie 

urządzeń grzewczych na paliwa stałe” 

 

 

projekt RPMP.04.04.02-12-0210/17 

„Ograniczenie niskiej emisji na terenie 

Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie 

urządzeń grzewczych na biomasę i paliwo 

gazowe” 

 

projekt RPMP.04.04.03-12-0211/17 

„Ograniczenie niskiej emisji na terenie 

Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie 

urządzeń grzewczych na paliwo stałe” 

Docelowo wymiana : 

- 125 piecy na gaz 

- 1 na biomasę (pelet) 

Docelowo wymiana : 

- 70 piecy na paliwo stałe (ekogroszek) 

- 30 piecy na biomasę (pelet) 

 

W roku 2019 wymieniono: 

- 32 piece na gaz 

W roku 2019 wymieniono: 

- 22 piecy na paliwo stałe (ekogroszek) 

-11 piecy na biomasę (pelet) 
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PROGRAMY ROCZNE 
 

1) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 

 

Program  został uchwalony przez Radę Miejską w Krynicy-Zdroju w dniu 28 grudnia 

2019 roku – uchwała nr III.28.2018 – a jego realizacja. przedstawiała się następująco: 

 

a) W szkołach na terenie całej gminy przeprowadzone zostały następujące 

programy profilaktyczne: 

 

 „ABC uzależnień” -dla trzynastu klas V szkół podstawowych (213 uczniów), 

 „Zanim sięgniesz po…”” – dla dziewięciu klas VII szkół podstawowych (154 uczniów), 

 .„Mądra decyzja” – dla sześciu klas I szkół ponadgimnazjalnych (90 uczniów) , 

 „Żyj zdrowo” – dla uczniów ośmiu klas III szkół podstawowych (134 uczniów). 

 w trakcie zajęć w świetlicach środowiskowych prowadzone były następujące programy 

profilaktyczne: „ABC uzależnień” (papierosy, narkotyki), „Zaczarowany krąg” 

(integracja), „Ja Ty My” (uczucia), „Bawię się i uczę” (komunikacja) , „Zabawy wg 

Klanzy” (integracja poprzez zabawy ruchowe) oraz zajęcia profilaktyczne prowadzone 

przez Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

z Krynicy-Zdroju., 

 „Archipelag Skarbów” przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym młodzieży 

(uzależnienia behawioralne, substancje psychoaktywne, kontakty seksualne, przemoc) – 

479 uczniów kl. VII, VIII i III gimnazjum), realizacja programu odbywała się w trzech 

lokalizacjach  - szkoły w Krynicy-Zdroju i Tyliczu – do których pozostali uczniowie byli 

dowożeni transportem zorganizowanym, 

 NOE dot. problemów alkoholowych dla uczniów klas VI-VIII SzP nr 2 oraz III klas 

gimnazjum (93 uczniów). 

 

b) W ramach letniego wypoczynku dzieci z naszej Gminy miały możliwość 

skorzystania z następujących form wypoczynku: 

 dziesięciodniowej kolonii letniej do Ełku (skorzystało 83 dzieci), 
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 obozu letniego w Jarnołtówku (skorzystało 23 dzieci) 

 zajęć stacjonarnych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, 

 obozu szkoleniowego dla Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia 

w Sidzinie prowadzonego przez Nowosądeckie Stowarzyszenie Pedagogów na 

rzecz Promocji Zdrowia „STOP” – 35 uczestników ze szkoły ponadgimnazjalnej 

oraz gimnazjum. 

 

c) Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Komisja pracuje na posiedzeniach w każdy wtorek, na które zapraszane są osoby mające 

problem z alkoholem, a zgłoszone do Komisji przez kompetentne instytucje, bądź przez 

osoby najbliższe. Z osobami takim prowadzona jest rozmowa, która ma uświadomić 

problem alkoholizmu oraz zmotywować je do podjęcia leczenia. W roku 2019 wpłynęło do 

Komisji 43 wniosków, a 6 z nich zostało skierowanych do sądu z wnioskiem o zastosowanie 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.  

Duża część informacji o osobach nadużywających alkoholu pochodzi od Zespołu 

Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej, którego celem jest 

pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Do Zespołu tego kierowane są 

„Niebieskie Karty” założone na terenie Gminy przez uprawnione instytucje (Policję, 

szkoły, służbę zdrowia).  

Ze składu Komisji został wydzielony dwuosobowy zespół kontrolny, który w trakcie 

ubiegłego roku przeprowadził 43 kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych na 

terenie całej Gminy. Z uwagi na fakt, iż kontrole te są przeprowadzane systematycznie już 

od kilku lat nie stwierdza się w trakcie ich przeprowadzania większych nieprawidłowości. 

Osoby posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych znają  obowiązki z tym 

związane, a wiedząc, że mogą zostać skontrolowani pilnują, aby wszystko było zgodne 

z wymogami prawa. 

d) Działalność świetlic środowiskowych. 

Na terenie Gminy Krynicy-Zdroju w 2019 roku funkcjonowało  11 świetlic 

środowiskowych, a od lipca 10, z uwagi na wypowiedzenie wynajmu lokalu została 

zamknięta świetlice środowiskowa na Czarnym Potoku (w budynku parafialnym). 

Działalność ich trwa przez cały rok, w trakcie którego realizują wcześniej wymienione 

programy profilaktyczne oraz prowadzą zajęcia dostosowane do zainteresowań dzieci, pory 

roku oraz lokalnych potrzeb. W świetlicach odbywają się bale karnawałowe, andrzejkowe, 
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Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, zajęcia związane ze świętami, na których dzieci 

wykonują ozdoby oraz zajęcia związane z tradycją ludową. Obchody Dnia Babci i Dziadka 

czy Dnia Matki są okazją do spotkania się rodziców, dziadków oraz dzieci i wspólnego 

spędzenia czasu na występach artystycznych przygotowanych przez dzieci i poczęstunku 

oraz podarowania gościom prezentów własnoręcznie wykonanych przez dzieci. 

Świetlice środowiskowe współpracują ze szkołami i przedszkolami, dla których organizują 

warsztaty tematyczne. Zajęcia te pozwalają dzieciom zapoznać się z ofertą świetlicy 

środowiskowej, a opiekunka danej świetlicy ma możliwość zaprezentowania swoich 

umiejętności. 

Świetlice organizują również warsztaty dla społeczności lokalnych, może się tam spotkać 

kilka pokoleń i podzielić się swoim doświadczeniem. 

Ilość dzieci uczęszczających na zajęcia jest różna, w zależności od dnia tygodnia, tematyki 

zajęć, pory roku i np. pogody. Liczba ta nie jest stała w ciągu jednego dnia – dzieci wchodzą 

i wychodzą. W okresie ferii i wakacji liczba dzieci na zajęciach świetlicowych jest 

zdecydowanie wyższa, a świetlice czynne są w godzinach porannych i opiekunowie 

poszczególnych świetlic tak przygotowują zajęcia, aby jak największa liczba dzieci w nich 

uczestniczyła i aby były one różnorodne i ciekawe. W miarę możliwości organizowane są 

wycieczki wyjazdowe albo miejscowe np. kino, lodowisko, basen, do zakładów pracy – 

rozlewnie, albo do różnych instytucji – Policja, Straż Pożarna. 

W roku 2019 w trakcie ferii zimowych dzieci ze świetlic środowiskowych mogły skorzystać 

z seansu kinowego i ze ślizgawek.  

W trakcie wakacji dzieciaki miały możliwość skorzystania z seansu kinowego oraz 

wycieczek poza teren naszej Gminy: do Muszyny, Rabki, Grybowa, Nowego Sącza, 

Bóbrki, Chabówki, Stróż, Niedzicy, Krakowa, Zakopanego, Stobiernej, Regietowa oraz  na 

miejscu, które każda ze świetlic organizuje we własnym zakresie.  

 

e) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków. 

 

W roku 2019 udzielono pomocy finansowej w postaci dotacji celowej, na zwiększenie 

dostępności terapeutycznej dla osób z problemami alkoholowymi oraz narkomani. Pomoc 

tą otrzymał Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Krynicy-Zdroju działający 

w strukturach krynickiego szpitala, środki te zostały wykorzystane na doposażenie 

placówki oraz na organizacje grup terapeutycznych. Placówka objęła opieką 31 pacjentów 
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w Krynicy-Zdroju, 18 w Nowym Sączu i 8 w placówce dla dzieci i młodzieży w Nowym 

Sączu. 

 

f) Pozostałe działania 

Każda z placówek szkolnych działających na terenie Gminy realizuje własne programy 

profilaktyczne, które uzupełniane są programami finansowanymi przez Gminę. 

W działania profilaktyczne czynnie włącza się Komisariat Policji w Krynicy-Zdroju, 

który w placówkach szkolnych realizuje zajęcia z uczniami dotyczące  bezpiecznego 

korzystania z internetu i zagrożeń, jakie mogą z tego wynikać, bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym oraz w starszych klasach  zakresie odpowiedzialności prawnej młodego 

człowieka za popełnione wykroczenia.  

Również Straż Miejska w Krynicy-Zdroju prowadzi w placówkach szkolnych spotkania 

z dziećmi dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Corocznie grupa dzieci i młodzieży z Berestu z opiekunem p. Mariuszem Kłapaczem 

bierze udział w Przeglądzie Małych Form Teatralnych „Przebudzenie” organizowanego 

przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu. Tematyka przeglądu 

jest co roku inna, w 2019 była następująca: „Wartości młodzieży we współczesnym 

świecie – zagrożeniem czy szansą”. 

Pięć osób pracujących w świetlicach środowiskowych uczestniczyło w projekcie 

Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” -  „WIEM, ROZUMIEM, 

POMAGAM” - 120 godzinny cykl szkoleniowy dla osób  pracujących z dziećmi z 

rodzin z problemem alkoholowym. 

 

2) Program opieki nad zwierzętami 

Każdego roku na podstawie ustaw o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. oraz 

o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997, Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krynicy–Zdroju, który po 

zaopiniowaniu m.in. przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Towarzystwo 

Opieki nad Zwierzętami w Polsce powinien zostać uchwalony się do 30 marca. Program 

zawiera informacje o podmiotach zajmujących się opieką nad bezdomnymi 

zwierzętami. Są nimi schronisko dla bezdomnych zwierząt działające przy Miejskim 

Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Krynicy-Zdroju, Lecznica Weterynaryjna 



Strona 18 
 

Ars Vet przy ul. Reymonta 3 w Krynicy-Zdroju, z którymi Gmina ma podpisane 

stosowne umowy m. in. na odławianie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, zabiegi 

sterylizacji i kastracji, dokarmianie kotów wolnożyjących oraz zbiór padłych zwierząt 

z terenu Gminy. W 2019 roku na realizację w/w programu przeznaczono kwotę 

97.646,58 zł. 
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BUDŻET OBYWATELSKI 
 

W roku 2019 budżet obywatelski nie był realizowany. 
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 
 

W roku 2019 r. współpraca Gminy Krynicy-Zdroju z organizacjami pozarządowymi została 

określona w programie przyjętym Uchwałą Nr II.8.2018 RADY MIEJSKIEJ w KRYNICY-

ZDROJU z dnia 12 grudnia 2018 r. Program Współpracy został wypracowany w procesach 

partycypacyjnych, na które składały się spotkania z organizacjami pozarządowymi. Projekt 

Programu Współpracy został poddany konsultacjom na podstawie Uchwały nr LIV/382/10 

Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 września 2010 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 Cele nadrzędne programu to: 

- wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i budowanie partnerskich relacji między 

Gminą i organizacjami zapewniających lepsze zaspokajanie potrzeb społecznych oraz 

podnoszenie poziomu i jakości życia mieszkańców; 

- wzmacnianie roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.  

Cele szczegółowe programu: 

1. wzmocnienie wpływu mieszkańców i organizacji na proces tworzenia polityk publicznych 

oraz zwiększenie ich udziału w rozwiązywaniu lokalnych problemów, 

2. podniesienie efektywności wydatkowania publicznych środków finansowych, 

3. wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności w wykonywaniu zadań publicznych, 

4. podniesienie poziomu profesjonalizacji działań Organizacji i rozwój wolontariatu, 

5. integracja i upowszechnienie partnerstwa wśród Organizacji i innych podmiotów w zakresie 

działania na rzecz Gminy i społeczności lokalnej. 

 

WSPÓŁPRACA FINANSOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Ogłoszono 2 nabory wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury 

fizycznej. 

Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r., poz. 1263) oraz § 7 

i § 8 Uchwały Nr XLII.299.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2017 r. 
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w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu 

rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju oraz kontroli ich wykorzystania, zmienionej 

Uchwałą Nr XLIII.313.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2017 roku 

został ogłoszony konkurs projektów na zlecanie zadań publicznych w zakresie sprzyjania 

rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju w roku 2019. 

W wyniku rozstrzygnięcia ofert w pierwszym konkursie podpisano umowy z 8 podmiotami. 

 

Lp. Nazwa organizacji pozarządowej/  

Nazwa zadania  

Kwota dotacji 

1.  UKS ARCUS 
Poprawa warunków uprawiania taekwondo olimpijskiego i 

łucznictwa terenowego w UKS Arcus Krynica 

3.000,- 

2.  INFINITAS KH KTH 
Prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach II Ligi w 

hokeju na lodzie 

5.000,- 

3.  UKS GLADIATOR 
Szkolenie krynickiej sekcji pływackiej klubu UKS Gladiator 

3.000,- 

4.  UKS DWÓJKA 

Prowadzenie zajęć treningowych dla dzieci i młodzieży oraz udział 

w rozgrywkach i zawodach sportowych w piłce siatkowej dziewcząt 

4.000,- 

5.  KTH Klub Młodzieżowy 
Udział w rozgrywkach i treningach hokejowych dzieci i młodzieży 

60.000,- 

6.  KS Polany-Berest 
Sport dla każdego 

4.000,- 

7.  MUKS MINERALNI 
Wygraj wiedzę i spełniaj sportowe marzenia 

16.000,- 

8.  Klub Łyżwiarstwa Figurowego BIELLMANN 
Szkolenie dzieci i młodzieży w łyżwiarstwie figurowym 

5.000,- 

 Razem 100.000,- 

 

W drugim konkursie podpisano umowy z  10 podmiotami: 

 

Lp. Nazwa organizacji pozarządowej/  

Nazwa zadania  

Kwota dotacji 

1.  UKS ARCUS 
I ty możesz zostać mistrzem 

5.000,- 

2.  UKS GLADIATOR 
Szkolenie krynickiej sekcji pływackiej klubu UKS Gladiator 

6.000,- 
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3.  UKS DWÓJKA 

Prowadzenie zajęć treningowych dla dzieci i młodzieży oraz udział 

w rozgrywkach i zawodach sportowych w piłce siatkowej dziewcząt 

4.000,- 

4.  KS Polany-Berest 
Sport dla każdego cz. 2 

6.000,- 

5.  MUKS MINERALNI 
Wygraj wiedzę i spełniaj sportowe marzenia 

26.000,- 

6.  Klub Łyżwiarstwa Figurowego BIELLMANN 
Szkolenie z łyżwiarstwa figurowego 

20.000,- 

7.  UKS KTH Krynica-Zdrój 
Kontynuowanie tradycji hokejowych poprzez udział w treningach i meczach 

dzieci i młodzieży 

260.000,- 

8.  Fundacja Klub Kolarski Agnieszka Skalniak 
Puchar Doliny Popradu 2019 

2.000,- 

9.  Stowarzyszenie Sekcja Brydża Sportowego „ALF” 
Udział w rozgrywkach brydżowej ligi okręgowej oraz udział w 

turniejach brydża sportowego 

1.000,- 

10.  KS Korona Beskidu 
Upowszechnianie piłki nożnej poprzez prowadzenie zajęć 

treningowych oraz uczestnictwo w rozgrywkach sportowych 

20.000,- 

 Razem 350.000,- 

 

 

Zakup usług w trybie PZP 

W roku 2019 Gmina zakupiła u lokalnych organizacji pozarządowych usługi w trybie PZP na 

realizację 19 zadań na kwotę 54,205,99,- zł. 

Lp. Nazwa Organizacji Nazwa zadania Kwota 

1. Stowarzyszenie Miłośników 

Małej Ojczyzny Berest 

Przegląd Grup Kolędniczych 1.000,00 zł 

2. Stowarzyszenie Promocji i 

Rozwoju „Odkryj Tylicz” 

Jarmark Tylicki 1.000,00zł 

3. Krynickie Towarzystwo 

Społeczno - Kulturalne 

MODERATO 

Organizacja Małopolskich Spotkań 

Tanecznych „Moderato”  

1.000,00zł 
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4. Ochotnicza Straż Pożarna 

Mochnaczka Niżna 

Gminny Dzień Strażaka 3.000,00 zł 

5. Polski Związek 

Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów 

Światowy Dzień Inwalidy i Seniora 2.738,00zł 

6. Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny w 

Krynicy-Zdroju 

koncert „Królowej Krynickich 

Zdrojów” 

8.000,00 zł 

7. „Braterstwo” Małopolska 

Fundacja Przyjaźni Polsko-

Ukraińsko-Słowackiej 

Festiwal „Fontanna Talentów” 3.000,00 zł 

8. Stowarzyszenie Miłośników 

Małej Ojczyzny Berest 

Impreza  pn. „Święto Rodziny” Berest    500,00 zł 

9. Krynickie Towarzystwo 

Społeczno - Kulturalne 

MODERATO 

Dzień Dziecka w Krynicy-Zdroju – 

koncert taneczny 

1.000,00 zł 

10. Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Wsi Muszynka 

Dzień Dziecka w Muszynce 1.000,00 zł 

11. Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Wsi Muszynka 

Majówka Konfederacka  1.000,000zł 

12. Krynickie Towarzystwo 

Społeczno - Kulturalne 

MODERATO 

Małopolskie Spotkania Taneczne -   6.000,00zł 

13. PTTK Imprezy Turystyczne 2.000,00zł 

14. Stowarzyszenie Miłośników 

Małej Ojczyzny Berest 

Wakacyjna impreza dla dzieci Berest 2.000,00zł 

15. Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Wsi Polany 

Piknik rodzinny Polany  2.500,00zł 

16.  Polski Klub Ekologiczny w 

Krynicy-Zdroju 

Święto św. Franciszka 2.000,00zł 
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17. Parafia Prawosławna im. Św. 

Włodzimierza w Krynicy-

Zdroju 

Koncert Muzyki Cerkiewnej  3.500,00zł 

18. Stowarzyszenie Miłośników 

Krynicy 

Na tropach lokalnej historii 2.967,99zł 

19. Krynickie Towarzystwo 

Kulturalne im. Jana Kiepury 

Międzynarodowy Konkurs Wokalny 

im. Jana Kiepury  

10.000,00zł  

 

 

WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Gmina w 2019 r. wspierała sektor pozarządowy w następujących formach pozafinansowych:  

 promocja lokalnych organizacji pozarządowych – strona internetowa Gminy 

www.krynica-zdroj.pl, lokalne serwisy informacyjne; w ramach polityki informacyjnej 

na stronie internetowej Gminy istnieje zakładka przeznaczona dla organizacji 

pozarządowych, gdzie zamieszczona jest także baza lokalnych ngo; 

 współpraca przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych – upowszechnianie na bieżąco 

informacji o aktualnych, zewnętrznych konkursach dotacyjnych; udzielanie pomocy 

przy opracowaniu wniosków o dotacje, pomoc w składaniu wniosków aplikacyjnych 

o dotacje oraz w sprawozdawczości z wykonania zadań; 

 konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 

 udostępnianie zasobów materialnych Gminy na działania organizacji, np. udostępnianie 

gminnych obiektów; 

 organizacja szkoleń i doradztwa dla organizacji; 

 wpieranie organizacji w podejmowaniu współpracy z innymi podmiotami z terenu 

Gminy; 

 zbieranie informacji o organizacjach z terenu Gminy. 

 Gmina zgodnie z programem współpracy wspierała organizacje publiczne w formach 

finansowych i pozafinansowych. Organizacje pozarządowe wniosły duże zaangażowanie 

swoich wolontariuszy i członków organizacji oraz własne środki finansowe w realizację zadań 

publicznych. 
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 Realizacja Programu Współpracy Gminy Krynicy-Zdroju z organizacjami pozarządowymi na 

rok 2019 przyczyniła się do podniesienia wzmocnienia wpływu mieszkańców i organizacji na 

proces tworzenia polityk publicznych oraz zwiększenie ich udziału w rozwiązywaniu lokalnych 

problemów (utworzenie MRDPP, konsultacje społeczne aktów prawa miejscowego,) 

efektywności wydatkowania środków publicznych, wzmocnienia innowacyjności 

i konkurencyjności w wykonywaniu zadań publicznych. 

 Gmina stale wspiera organizacje pozarządowe w podnoszeniu poziomu profesjonalizacji ich 

działań, poprzez realizację szkoleń i spotkań tematycznych dla III sektora, konsultacje i 

doradztwo. Ponadto Gmina animuje działaniami, które dążą do integracji i upowszechnienia 

partnerstwa wśród organizacji w działaniach na rzecz lokalnej społeczności (przepływ 

informacji między organizacjami dzięki działaniom Gminy, skojarzenia organizacji przy 

odpowiednich działaniach). 

 Stale rozwijająca się współpraca Gminy z organizacjami przyczynia się do wzmacniania roli 

aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych, a w konsekwencji do 

wspierania społeczeństwa obywatelskiego i budowania partnerskich relacji. 
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PUNKT INFORMACJI 

TURYSTYCZNEJ 
 

Punkt Informacji Turystycznej czynny był przez cały rok, w okresach wysokiego sezonu (tj. 

styczeń, luty oraz okresu wakacji  - lipiec, sierpień) siedem dni w tygodniu, poza tymi 

miesiącami sześć dni w tygodniu. Oprócz podstawowej funkcji informacyjnej (udzielanie 

informacji w sposób szczegółowy i wyczerpujący o Krynicy-Zdroju i atrakcjach regionu) 

prowadzone były statystyki odwiedzalności Punktu. W 2019 roku Punkt został odwiedzony 

przez 20.800 turystów. 

 Działalność Punktu Informacji Turystycznej, poza funkcją informacyjną, dotyczyła 

następujących kwestii: 

 pomoc przy organizacji wydarzeń kulturalnych oraz imprez promocyjnych, 

 udział w szkoleniach organizowanych przez Małopolską Organizację Turystyczną, 

 współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się turystyką  

(Stowarzyszenie Krynicka Organizacja Turystyczna, Małopolska Organizacja 

Turystyczna, Polska Organizacja Turystyczna, Biuro Promocji w Starostwie 

Powiatowym w Nowym Sączu), 

 dystrybucja materiałów promocyjnych o Krynicy-Zdroju oraz materiałów 

Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej,  

 pomoc w sprawdzaniu poprawności i aktualizowaniu danych dotyczących Krynicy-

Zdroju w materiałach o Małopolsce, 

 opracowywanie treści materiałów promocyjnych (foldery i ulotki tematyczne) oraz 

wydanie 10 tys. szt. informatorów oraz 50 tys. szt. ulotek tematycznych. 

 przygotowanie treści do mapy Beskid Sądecki – pasmo Jaworzyny Krynickiej,  

 projektowanie zestawu grafik (zabytkowej architektury Krynicy-Zdroju) służących do 

wykorzystania  w przyszłych opracowaniach, 

 przygotowanie bieżących tłumaczeń na potrzeby Urzędu Miejskiego (ustne – na 

spotkaniach, pisemne - korespondencji), 

 pomoc w prowadzeniu profilu Moja Krynica w mediach społecznościowych, 

 aktualizowanie bazy noclegowej Gminy Krynicy-Zdroju, 
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 rozprowadzanie ankiet wśród osób odwiedzających Punkt Informacji w imieniu 

Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Ankiety dotyczyły ruchu turystycznego w 

województwie, 

 oprowadzanie grup turystycznych, 

 promocja Miasta i Gminy podczas Forum Ekonomicznego oraz Festiwalu Biegowego, 

 udział w targach turystycznych ( Poznań, Łódź, Szczecin, Katowice, Lublin, Nadarzyn). 
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MIENIE GMINNE 
 

1) Dzierżawa i sprzedaż mienia gminnego 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. ogólna powierzchnia dzierżawionych gruntów wynosiła 97,3 

ha, a łączna liczba dzierżawców to 411, w tym ogólna powierzchnia dzierżawionych 

gruntów w mieście wynosiła 28,7 ha z liczbą dzierżawców 326, a ogólna powierzchnia 

dzierżawionych gruntów na wioskach to 68,6 ha z liczbą dzierżawców 85. 

Z tytułu dzierżawy na dzień 31 grudnia 2019 r. dochód wyniósł 630 567,74 zł z czego 

341 082,69 zł z terenu miasta, a 71 863,60 z wiosek. Ponadto na dochód składały się jeszcze 

oprócz obiektów handlowych na deptaku, czynsze najmu w kwocie 147 504,41 zł oraz opłaty 

z tytułu trwałego zarządu 44 335,60 zł i trwałego zajęcia gruntu (służebności) 25 781,44 zł. 

Gmina na koniec 2019 roku z tytułu sprzedaży nieruchomości uzyskała 867 758,47 zł z 

czego 51 023,60 zł z tytułu sprzedaży mieszkań z zasobów komunalnych, 45 871,17 zł z 

tytułu spłat rat rocznych za sprzedane w latach poprzednich nieruchomości (zarówno 

lokalowe jak i gruntowe) oraz 770 863,70 zł z tytułu sprzedaży gruntów. 

2) Użytkowanie oraz użytkowanie wieczyste 

Zasady dokonywania opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynikają z przepisów ustawy 

o gospodarce nieruchomościami. Opłaty te uiszcza się przez cały okres użytkowania 

wieczystego w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok. Nadwyżka opłat 

rocznych w przypadku osób prawnych wynika z zapłaty zaległości za 2018 rok przez 

Ogólnokrajową Spółdzielnię Turystyczną „Gromada”, natomiast opłata roczna z tytułu 

użytkowania wieczystego - osoby fizyczne wieś, nie została wniesiona w terminie 

ustawowym tj. 31 marca br. 

Dokonywanie opłat z tytułu opłaty przekształceniowej w związku z wejściem w życie 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów od 1 stycznia 2019 

r. polega na wnoszeniu opłaty przekształceniowej  za dany rok, bez uprzedniego wezwania 

w terminie do 31 marca każdego roku. Wyjątek stanowi opłata za rok 2019, którą należy 

wnieść w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.  Właściciele gruntu w każdym czasie trwania 

obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar 

jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). 
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Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w 

roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat 

pozostałych do upływu okresu. Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku 

wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar wniesienia opłaty 

jednorazowej (np. w 2019 roku za okres 20 lat). Osiągnięta kwota, wyższa od planu wynika 

z ilości wniosków osób zainteresowanych wniesieniem jednorazowej opłaty 

przekształceniowej w 2019 roku. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu użytkowania, użytkowania wieczystego i opłaty 

przekształceniowej Gmina osiągnęła dochód w kwocie 388 298,99 zł w tym od osób 

prawnych i fizycznych z terenu miasta 255 777,24 zł, od osób prawnych i fizycznych z 

terenu wsi 3 349,74 zł, z tytułu wniesienia opłaty przekształceniowej 127 995,34 zł oraz w 

ramach odszkodowania za bezumowne korzystanie z mienia gminnego kwotę 74 643,12 zł. 
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DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 
 

Infrastruktura drogowa w Gminie obejmowała na 1 stycznia 2019 r. 33,83 km dróg. Na dzień 

31 grudnia 2019 r. długość dróg gminnych wynosiła 34,05 km. Długość dróg asfaltowych 

wynosiła na początku 2019 r. 29,34 km, co stanowiło 87 % wszystkich dróg, a pod koniec roku 

było to 29,56 km, co stanowiło 87 %. Długość dróg utwardzonych w roku 2019 wynosiła        

4,49 km, co stanowiło 13 % wszystkich dróg, a na dzień 31 grudnia 2019 r. tyle samo. 

Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, był następujący: 

 drogi gminne – stan dobry. 

Ponadto Gmina w roku 2019 wykonała przebudowy, remont dróg, i chodników za kwotę 

4 804 543,29 zł w tym otrzymała dofinansowanie ze źródeł krajowych w kwocie 1 615 446,00. 

Długość ścieżek rowerowych w 2019 r. się nie zmieniła i wynosiła 3,89 km. 

Najważniejsze inwestycji zrealizowane lub rozpoczęte w 2019 roku to: 

 Rozbudowa drogi gminnej ul. Halnej w Krynicy-Zdroju w km 0+360 – 0+580 

Zadanie inwestycyjne obejmowała rozbudowę ulicy Halnej na odcinku 220 mb wraz z 

budową kanalizacji opadowej, sanitarnej, sieci wodociągowej oraz budowę oświetlenia 

ulicznego. 

Wartość całkowita projektu wyniosła 1 015 742,95 zł 

 

 Remont drogi gminnej nr K291593 ul. Źródlanej w Krynicy-Zdroju w km 0+050 – 

0+270. Przebudowa przepustu na potoku Czerwonym w km 0+231 – 0+367 w ciągu 

drogi gminnej ulicy Źródlanej w Krynicy-Zdroju wraz z przebudową kolidującej 

infrastruktury technicznej. 

Inwestycja dotyczyła przebudowy przepustów w ciągu drogi gminnej ul. Źródlanej w 

Krynicy-Zdroju na długości ok 130 wraz z remontem nawierzchni jezdni i chodników. 

Zakończenie zadania nastąpi w I połowie 2020 r. 

Wartość całkowita projektu wynosi 3 030 682,18 zł z czego w 2019 r. wydatkowano kwotę 

1 725 830,39 zł. 
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 KURORT KRYNICA - rozwój infrastruktury uzdrowiskowej poprzez renowację 

Parku im. Mieczysława Dukieta w Krynicy-Zdroju. 

Zakończono realizację projektu w ramach, którego zrewitalizowany został Park Dukieta o 

pow. 1,10 ha, w sposób podkreślający jego specyficzne tarasowe ukształtowanie. 

Zmodernizowane zostały elementy małej architektury i wyposażenie parku m.in. fontanny, 

które zyskały nowoczesną formę, a przestrzeń parkowa została uzupełniona o nowe 

atrakcyjne elementy, takie jak schody terenowe z siedziskami oraz leżakami.  

Kompleksowej modernizacji poddane zostało oświetlenie parkowe, a nasadzenia zieleni 

pozwoliły stworzyć nowe aranżacje istniejących wnętrz parkowych. Zmodernizowana 

i rozbudowana została publiczna toaleta, która na górnej kondygnacji uzupełniona jest o 

funkcję galeryjno- wystawienniczą.  Projekt realizowany był do 30.09.2019r.  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

Całkowita wartość projektu wyniesie 8 909 064,61 zł w tym przyznane dofinansowanie w 

kwocie 5 985 085,66 zł, z czego w 2019 roku gmina otrzymała 1 695 447,63 zł. Wydatki na 

dzień 31 grudnia 2019 roku kształtowały się na poziomie  

4 012 995,56 zł. 

 KURORT KRYNICA - rozwój infrastruktury uzdrowiskowej poprzez przywrócenie 

zielonego salonu uzdrowiskowego na Polanie Janówka w Krynicy-Zdroju. 

W ramach projektu terenom parkowo-spacerowym (pow. 1,06 ha) pomiędzy Pl. Dietla, a 

Pijalnią Jana przywrócony zostanie charakter przestrzeni publicznej w jej historycznej 

formie tj. reprezentacyjnego salonu uzdrowiskowego, z zaakcentowaniem elementów 

ogrodu modernistycznego. układ komunikacyjny - w niezmienionej formie (wzdłuż al. 

Nikifora Krynickiego), nowe nasadzenia roślinności, powstanie reprezentacyjny plac przed 

pijalnią, całość zostanie oświetlona stylowymi latarniami i uzupełniona ławkami w 

atrakcyjnych formach architektonicznych. Odnowiona zostanie fontanna. Wyremontowany 

zostanie modernistyczny mostek na pot. Palenica, a także koryto potoku, które dzięki temu 

lepiej „wpisze się” w przestrzeń parkową. Wymienione zostaną niezbędne sieci elektryczne 

i sanitarne.  

Całkowita wartość projektu wyniesie  6 702 024,75 zł w tym przyznane dofinansowanie w 

kwocie 4 444 713,11 zł, z czego w 2019 r. gmina otrzymała 1 330 000,00 zł. Wydatki na 

dzień 31 grudnia 2019 roku kształtowały się na poziomie 5 492 127,20 zł. 
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 KURORT KRYNICA - rozwój infrastruktury uzdrowiskowej poprzez renowację 

Bulwarów Dietla w Krynicy-Zdroju 

W ramach projektu odnowione zostaną schody terenowe wraz z charakterystycznym 

skwerem o powierzchni 0,44 ha w rejonie wejścia na Bulwary Dietla w przedłużeniu ul. 

Henryka Ebersa. Zrewitalizowanych zostanie 1,76 ha Bulwarów Dietla i Bulwaru 

Krynickiego, wraz z przebudową koryta i otoczenia potoku Kryniczanka. Na odcinkach tych 

zrewitalizowana zostanie zieleń, powstaną też nowe nasadzenia. Bulwary i schody zostaną 

oświetlane z użyciem stylowych, energooszczędnych latarni. Całość zostanie uzupełniona 

stylowymi elementami małej architektury. Ponadto na całym odcinku Bulwarów Dietla 

wymienione zostaną sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Całkowita wartość projektu wyniesie: 13 312 999,00 w tym przyznane dofinansowanie w 

kwocie: 5 736 884,07 zł. Wydatki na dzień 31 grudnia 2019 roku kształtowały się na 

poziomie 23 985,00 zł. 

 KURORT KRYNICA – rozwój infrastruktury uzdrowiskowej poprzez renowację 

przestrzeni publicznej płyty głównej Krynickiego Deptaka  

W ramach projektu zrewitalizowany zostanie główny deptak uzdrowiskowy obejmujący 

skwer przy ul. Henryka Ebersa wraz z przebudową mostku, deptak w ciągu Alei inż. 

Nowotarskiego rozszerzający się na centralną płytę pomiędzy Pijalnią Główną, a Starym 

Domem Zdrojowym i dochodzący aż do styku z Bulwarami Dietla. Zrewitalizowana 

zostanie zieleń wokół Starego Domu Zdrojowego oraz Pijalni Głównej. Zabiegom 

konserwatorskim poddana zostanie Muszla Koncertowa pomiędzy Pijalnią Główną, a 

Nowym Domem Zdrojowym. Pod przebudowywanymi ciągami pieszymi wymienione 

zostaną sieci, a cały obszar zostanie wyposażony w estetyczne oświetlenie. Obszar objęty 

projektem to 3,5 ha przestrzeni publicznej o charakterze typowo uzdrowiskowym.  

Przeprowadzone pierwsze postępowanie przetargowe nie pozwoliło na wybór Wykonawcy 

zadania - oferta przekraczała szacunkową wartość o ponad 187%. Wnioskodawca 

przygotował kolejne postępowanie, licząc, że w kolejnym postępowaniu uda się uzyskać 

korzystniejszą cenę. W dniu 24 maja 2019r. po rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego Gmina unieważniła postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego. W postępowaniu cena złożonej oferty w wysokości 19 774 587,00 

zł przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na 
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sfinansowanie zamówienia kwotę 14 239 284,09 zł. Gmina przystąpi do ogłoszenia 

kolejnego postępowania przetargowego w roku 2020 oraz wystąpi z wnioskiem do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o wydłużenie terminu realizacji projektu 

pozwalającego na zrealizowanie zadania. Zawarta umowa o dofinansowanie przewiduje 

zakończenie projektu do dnia 31.10.2020r. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

 

 VeloKrynica – budowa uzdrowiskowej trasy turystyczno-rekreacyjnej w Krynicy –

Zdroju. 

Przedmiotem projektu jest budowa i oznakowanie 12,06 km trasy rowerowej  VeloKrynica, 

w tym 1,68 km oznakowania trasy na Bulwarach Dietla (od skrzyżowania  z ul. Kazimierza 

Pułaskiego do końca ul. Henryka Ebersa oraz fragm. ul. Granicznej) oraz bud. 3,89 km trasy 

od końca ul. Henryka Ebersa (z wyłącz. znakowanego fragm. na ul. Granicznej) do granicy 

z g. Muszyna w Powroźniku. Ponadto w porozumieniu w g. Muszyna na istniejących 

znakach kierunkowych dodane zostaną tabliczki znacznikowe i kierunkowe trasy 

VeloKrynica na dł. 6,49 km. Trasa VK została ujęta w „Koncepcji  budowy  zintegrowanej 

sieci tras rowerowych” pod nr 12 i klasyfikowana jako „pozostałe”. Dokument podkreśla jej 

łącznikowy charakter w stosunku do EV11, co oznacza, iż dzięki niej Krynica uzyska 

bezpośrednie połączenie z siecią główną tras rowerowych w Małopolsce. Projekt zakłada 

wyposażenie trasy w infrastrukturę towarzysząca, poprawiającą komfort i bezpieczeństwo, 

w tym altanę odpoczynkową, ławki, kosze, WC, plac rekreacyjny z siłownią. Trwają 

procedury naprawcze, których tryb i sposób postępowania uzgodniono z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Zwrócono się do Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o legalizację i wydanie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie trasy rowerowej zrealizowanej w ramach projektu. 

Z uwagi na czas niezbędny na dokonanie procesów naprawczych wystąpiono do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o wydłużenie terminu realizacji projektu 

do 31.08.2020r. 

Całkowita wartość projektu wyniesie 6 187 781,68 zł w tym planowane dofinansowanie w 

kwocie 4 022 058,07 zł. 
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 Budowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Muszynce. 

Przedmiotem projektu jest budowa budynku Wiejskiego Domu Kultury z bud. instalacji 

wew. instalacja gazu, wody, kanaliz. sanit., energii elektr., wody do celów p.poż, budową 

przyłączy energii elektrycznej, gazu, wody, kanaliz. sanit. i deszczowej z odprowadzeniem 

wód opadowych do potoku Muszynka, przebudową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz 

zagospodarowanie terenu, wraz z budową niekwalifikowanego w projekcie garażu dla 

tutejszego OSP, proporcja kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych: 87,40 do 12,60. 

W efekcie powstał budynek o wymiarach 24,92 x 19,90m, powierzchni zabudowy 

wynoszącej 316,50 m2 i powierzchni użytkowej wynoszącej 270,03 m2. Powierzchnia 

podjazdu i miejsc postojowych wynosi 264 m2. Budynek stanowi prostą, zwartą bryłę, 

założoną na planie zbliżonym do litery L. Budynek przykryty jest dachem o spadku 

głównych połaci dachowych wynoszą. 22 stopnie. Posiada jedną kondygnację nadziemną, 

nie posiada poddasza i piwnic. Placówka jest w pełni dostępna dla osób z 

niepełnosprawnością. Główne wejście do budynku dostępne jest z poziomu urządzonego 

terenu poprzez rampę dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi utwardzone 

dojście wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku znajduje się 5 miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej, 

miejsca postojowe wykonane z kostki brukowej. Teren wokół budynku utwardzono oraz 

zagospodarowano zielenią. Celem projektu było podniesienie standardu, atrakcyjności i 

dostępności przestrzeni spotkań dla mieszkańców obszaru uznanego za zdegradowany w 

rejonie miejscowości Muszynka, a poprzez to integrowanie mieszkańców, rozbudzanie 

więzi społecznych oraz zwiększanie poczucia lokalnej tożsamości i satysfakcji z miejsca 

zamieszkania. Obiekt pełni funkcję Wiejskiego Domu Kultury, jednocześnie wykorzystany 

jest jako świetlica środowiskowa, zaś garaż zlokalizowany w budynku przeznaczony jest na 

potrzeby lokalnej OSP. W roku 2020 zostanie zakupione zostanie wyposażenie Wiejskiego 

Domu Kultury. 

Całkowita wartość projektu  wyniosła 1 612 379,64 zł. w tym przyznane dofinansowanie w 

kwocie: 752 543,75zł. W 2019 roku gmina otrzymała z całkowitego dofinansowania kwotę 

114.673,66 zł. 

 OGRÓD ŻYWIOŁÓW – nowa przestrzeń przyrodniczo-uzdrowiskowa na Górze 

Parkowej w Krynicy-Zdroju 

Przedmiotem projektu jest utworzenie OGRODU ŻYWIOŁÓW przyrodniczo 

uzdrowiskowego parku na południowo- zachodnim stoku Góry Parkowej, w bezpośrednim 
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powiązaniu z istniejącym Parkiem Zdrojowym. W ramach planowanego ogrodu przewiduje 

się następujące elementy: park żywiołów: ziemia, woda, powietrze, ogień, metal, ekspozycję 

o charakterze edukacyjnym umożliwiającą poznanie praw i zjawisk rządzących naturą; 

wieżę widokową z punktem obserwacyjnym; park miniatur najważniejszych i 

charakterystycznych obiektów uzdrowisk świata; zagospodarowanie cieków wodnych 

kładki, oczka wodne, kaskady, ogród wody; wykonanie małej architektury sprzyjającej 

relaksowi i odpoczynkowi wśród przyrody ławki, leżaki; wytyczenie alejek spacerowych o 

nawierzchni parkowej; nasadzenia zorganizowanej wieloletniej bogatej szaty roślinnej w 

formie ogrodów zmysłów.  

W roku 2019 Gmina dokonała uszczegółowienia Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

poprzez opracowanie rozszerzonej koncepcji: koncepcji merytorycznej 15 eksponatów 

interaktywnych dla Ogrodu Żywiołów: 5 urządzeń w grupie „Woda” i 10 urządzeń w grupie 

„Powietrze” oraz - przeglądu drzewostanu i doboru gatunkowego do projektu zieleni dla 

północnego fragmentu działki nr 2265/1 zlokalizowanej na zboczach Góry Parkowej. 

Zgromadzona dokumentacja i zgoda IZ RPO na uszczegółowienie Programu Funkcjonalo - 

Użytkowego jest podstawą do ogłoszenia postępowania przetargowego w trybie 

"zaprojektuj i wybuduj" - realizacja projektu zostanie powierzona Wykonawcy, który 

odpowiedzialny będzie za inwestycję począwszy od jej zaprojektowania, uzyskania 

pozwoleń, budowę, aż do oddania do użytku.  

Projekt realizowany będzie do 31.10.2021r. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

 „D I A L O G – Działanie Innowacje Aktywność Ludzie Otwartość Gotowość”. 

Celem projektu jest stworzenie podstaw do budowy inteligentnego miasta tj. miasta, które 

jest realnie współzarządzane przez swoich mieszkańców, a podstawą podejmowanych 

decyzji i zgłaszanych opinii (zarówno przez samorząd, jak i mieszkańców) będą 

maksymalnie zobiektywizowane dane opisujące dzisiejszą pozycję rozwojową miasta oraz 

wynikające z analizy danych prognozy kierunków jego rozwoju. Projekt realizowany jest w 

partnerstwie z partnerem naukowym: Akademią Górniczo – Hutniczą im. Stanisława 

Staszica w Krakowie oraz społecznym: Fundacją Rozwoju Regionów. 
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W roku 2019 Gmina ogłosiła otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu.  Podjęta 

została Uchwała NR XI.109.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 września 

2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Krynica - Zdrój do partnerstwa 

na rzecz realizacji projektu „D I A L O G - Działanie Innowacje Aktywność Ludzie 

Otwartość Gotowość”. Zawarto umowę partnerską regulującą współpracę przy realizacji 

projektu oraz umowę o dotację z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.  Termin 

realizacji projektu to 31.12.2021r.  

Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 

3 715 524,00 zł, w tym dofinansowanie wynosi 3 342 896,78 zł. Wkłady własny jaki musi 

zabezpieczyć gmina na realizację projektu wynosi 220 600,00 zł. Pozostała kwota wkładu 

własnego zostanie zabezpieczone przez partnerów projektu tj. AGH i Fundację Rozwjou 

Regionów. 
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WODOCIĄGI I KANALIZACJA 
 

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2019 r. wynosiła 133 400 m, a na 

koniec 133 800 m. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco: 

157 500 m na początku oraz 158 000 m na koniec roku. Dostęp do sieci wodociągowej w 

Gminie posiada 85,5 % mieszkań. W przypadku  sieci kanalizacyjnej 98 %. 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. istniało 2450 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 

31 grudnia 2019 r.  2509 przyłączy. 

W 2019 r. doszło do 123 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem było uszkodzenie 

przewodów kanalizacyjnych wskutek zmiany naprężeń gruntu, co powodowało pęknięcia i 

nieszczelność sieci kanalizacyjnej . W związku z awariami podjęto decyzję o ich usunięciu 

poprzez wymiany uszkodzonych odcinków sieci i jej punktowe naprawy. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy–Zdroju działając jako  jednostka 

budżetowa prowadzi działalność obejmującą zbiorowe zapatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków dla Miasta i Gminy Krynica-Zdrój oraz dostawę wody dla wsi 

Powroźnik gm. Muszyna.  

             Zakład w ramach swojej działalności  w 2019 roku zrealizował  zadania inwestycyjne, 

służące zapewnieniu ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi oraz niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków. 

 

1. „Budowa zbiornika wody w Muszynce ”            729 133,47 zł – nakłady w 2019 roku 

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w grudniu 2017 roku.  

Na wykonanie w/w zadania poniesiono już wydatki związane z wydaniem decyzji sanitarnej 

przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nowym Sączu oraz 

 z zakupem dziennika budowy. 

W/w zadanie dotyczy budowy podziemnego, dwukomorowego zbiornika wody pitnej  

o pojemności 100m³ (2x50m³) z dwoma komorami technologicznymi, budową rurociągów 

technologicznych wody, budową kabli zasilająco – sterujących zalicznikowych, budową 

zbiornika do odpompowywania wody – studnia betonowa. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w dniu 17 maja 2019 r. 

została zawarta umowa Nr T.272.1.2019 z wykonawcą robót budowlanych Przedsiębiorstwem 

Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o. z siedzibą w Mochnaczce Wyżnej, 
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Mochnaczka Wyżna 118 , 33-380 Krynica-Zdrój. Wartość zadania została określona na kwotę  

865 726,93 zł brutto (słownie :osiemset  sześćdziesiąt pięć  tysięcy siedemset dwadzieścia sześć 

złotych 00/100) 

Zakres całego zadania obejmował budowę dwukomorowego zbiornika wody pitnej  

o pojemności 100m³ (2x50m³) z komorą technologiczną zasilanego z istniejących ujęć,  budowę 

trzech wodociągów technologicznych wraz z połączeniem z istniejącym zbiornikiem i 

istniejącą siecią wodociągową, montaż zestawu hydroforowego w istniejącej komorze 

technologicznej przy istniejącym zbiorniku oraz budowę kabli zasilania zalicznikowego  

i sterowania - całość inwestycji na działkach ewidencyjnych nr 218/10, 220/1, 220/2, 221 

położonych w miejscowości Muszynka gmina Krynica-Zdrój. 

Nadzór inwestorski dla w/w zadania prowadziła firma Stanisław Chrobak „BUDORZ” 

– Kompleksowa Obsługa Inwestycji, ul. Topolowa 10, 34-100 Limanowa  na podstawie umowy 

z dnia 24 maja 2019 r.  Koszt nadzoru wyniósł 12 300,00 zł brutto. 

Ponadto w 2019 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę w wysokości 5 096,46 zł  

co stanowiło pokrycie kosztów związanych z kosztami pracowniczymi pracowników Zakładu, 

zakupu niezbędnych materiałów, zużytego paliwa. 

Zakończenie  realizacji zadania zgodnie  z zawartą umową zaplanowano i zrealizowano na 

dzień 30 sierpnia 2019 roku. 

 Na całe zadanie w latach 2018 - 2019 jednostka przeznaczyła kwotę 749 917,52 zł. 

 

2. „Budowa studni technicznych wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną w Parku 

Słotwińskim w Krynicy-Zdroju ”                                110 207,74 zł, 

W dniu 01 lipca 2019 r. została zawarta umowa Nr AT-42-7/19 z wykonawcą robót 

budowlanych Panem Damianem Piszczkiem, zam. w Polanach 111, 33-380 Krynica-Zdrój, 

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą – Damian Piszczek PISZCZEK 

BUDOWNICTWO, Polany 111, 33-380 Krynica-Zdrój 

Wartość zadania została określona na kwotę  89 566,24 zł brutto (słownie :osiemdziesiąt 

dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 24/100 
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Nadzór inwestorski dla w/w zadania prowadziła firma Stanisław Chrobak „BUDORZ” 

– Kompleksowa Obsługa Inwestycji, ul. Topolowa 10, 34-100 Limanowa  na podstawie umowy 

z dnia 24 czerwca 2019 r.  Koszt nadzoru wynosi 1.000,00 zł netto - 1.230,00 zł brutto. 

Ponadto w 2019 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę w wysokości 18 241,50 zł  

co stanowiło pokrycie kosztów związanych z kosztami pracowniczymi pracowników Zakładu, 

zakupu niezbędnych materiałów, zużytego paliwa oraz kwotę 1 400,00 zł za usługi geodezyjne. 

Zakończenie inwestycji zaplanowano i zrealizowano na miesiąc sierpień 2019 roku, 

 a następnie przekazano do Urzędu Miejskiego. 

 

3. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Berest (Berest Górny) gm. 

Krynica-Zdrój ”           1 705,70 zł. 

Jest to kontynuacja rozpoczętego w 2018 roku zadania dotyczącego rozbudowy sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Berest (Berest Górny).  

Zakres całego zadania obejmuje wykonanie:  

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej  o łącznej długości ok. 1505 m. w tym : 

- budowę rurociągu o długości 1105 m z rur PVC  DN 160 SN8 – w wykopie otwartym  

- budowę rurociągu o długości 400 m z rur PE DN 200m SDR 11 – metodą przewiertu  

sterowanego, 

- budowę 52 studni inspekcyjnych DN 400 i DN 600. 

W  2019 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę w wysokości  1 705,70 zł,  co stanowiło 

pokrycie kosztów związanych z opłatami za wykonanie kosztorysów inwestorskich, 

przedmiarów robót i specyfikacji technicznych oraz kserokopii dokumentacji projektowej. 

 Zadanie jest obecnie na etapie  wydania pozwolenia na budowę, które planuje się uzyskać  

w pierwszym półroczu 2020 roku. 

 

4. „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie  ul. 

Nadbrzeżnej w Krynicy-Zdroju”       

1 834,98 zł 

W/w zadanie dotyczy rozbudowy  sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. 

Nadbrzeżnej w Krynicy-Zdroju. 
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W 2019 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę w wysokości  1 834,98 zł brutto, co 

stanowiło pokrycie kosztów związanych z opłatą za udostępnienie terenu na cele budowlane. 

Na kolejny rok planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na w/w zadanie. 

 

5. Rozbudowa sieci  kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Źródlanej w Krynicy-Zdroju ”  

1 181,57zł.  

W/w zadanie dotyczy rozbudowy  sieci  kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Źródlanej. 

W   2019 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę w wysokości  1 181,57 zł netto,                   

co stanowiło pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów.  

Na kolejny rok planuje się realizację w/w zadania. 

 

6. „Modernizacja  sieci wodociągowej w obrębie ul. J. I. Kraszewskiego w Krynicy-

Zdroju” 

20 193,58 zł. 

W/w zadanie dotyczy rozbudowy  sieci  wodociągowej w obrębie ul. J. I. Kraszewskiego. 

W   2019 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę w wysokości  20 193,58 zł netto,                

co stanowiło pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów do wykonania przewiertu 

sterowanego. 

7. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Mochnaczce Niżnej –Szkoła Podstawowa ”      

20,00 zł 

W/w zadanie dotyczy rozbudowy sieci wodociągowej w Mochnaczce Niżnej w rejonie Szkoły 

Podstawowej.  

Zakres całego zadania obejmuje wykonanie:  

Budowę  sieci wodociągowej z rur PE HD  SDR11 PN 16 o średnicy fi 110mm   o łącznej 

długości 160 mb, wykonanie przyłącza wodociągowego fi 50mm o długości 20mb do budynku 

Szkoły Podstawowej, zabudowanie zasuwy sieciowej fi 80mm wraz z hydrantem 

przeciwpożarowym nadziemnym fi 80mm. 
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W   2019 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę w wysokości  20,00 zł,  co stanowiło 

pokrycie kosztów związanych z opłatą dotyczącą wydania odpisu decyzji lokalizacyjnej. 

Realizację w/w zadania planuje się na kolejne lata. 

 

8. „ Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółka 

Jakubik w Mochnaczce Niżnej”      

14 011,87 zł. 

W/w zadanie dotyczy rozbudowy  sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie 

przysiółka Jakubik. 

W   2019 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę w wysokości  14 011,87 zł netto,               

co stanowiło pokrycie kosztów związanych z opłatą za wykonanie części dokumentacji 

projektowej. Z uwagi na bardzo duże nakłady inwestycyjne przy relatywnie bardzo małej ilości 

mieszkańców możliwych do podłączenia i braku możliwości w pełni grawitacyjnego 

podłączenia wszystkich budynków zlecono zakończenie prac projektowych na aktualnym 

etapie i nie kontynuowanie dalszych etapów zawartej umowy nr AT-440-4/19 z dnia 27 lutego 

2019 roku.(Porozumienie w przedmiocie rozwiązania umowy z dnia 20.11.2019 roku.) 

 

9. W ramach rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z własnych środków 

finansowych Zakład zrealizował następujące zadania:                    

57 907,22 zł, 

w tym: 

- Rozbudowa sieci  wodociągowej i kanalizacyjnej  w Krynicy-Zdroju        45 906,64 zł, 

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  w Tyliczu                      12 000,58 zł. 

 

 Zakupy inwestycyjne 

Zakup zagęszczarki 

Poniesiono wydatek w kwocie 27 575,36 zł na zakup zagęszczarki płytowej firmy Wacker 

Neuson DPU 5545 Heeap. Zakupu dokonano w firmie isprzęt.pl Spółka z o.o. w Brzesku. 
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Zakup był niezbędny zwarzywszy na fakt, że po pracach budowlano-montażowych oraz 

usuwaniu wszelkich awarii teren należy uporządkować i przywrócić do stanu sprzed 

rozpoczęcia  robót oraz odpowiednio zagęścić wykop. 

W 2019 roku Zakład w ramach swojej działalności zamontował 319 sztuk wodomierzy, z tego 

wodomierzy DN 15- 305 sztuk (207 sztuk na wodzie miejskiej, 98 sztuk na wodzie własnej) 

DN 20 – 6 sztuk (5 sztuk na wodzie miejskiej, 1 sztuka na wodzie własnej)  oraz wodomierzy 

w przedziale średnic DN 25 do DN 80 – 8 sztuk. Pracownicy Zakładu zamontowali również 

288 sztuk modułów radiowych do zdalnego odczytu.    
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UTRZYMANIE CZYSTOŚCI  

I PORZĄDKU W GMINIE  

ORAZ GOSPODARKA ODPADAMI 
 

Zgodnie z  uchwały Nr XXVII.187.2019  Rady Miejskiej w Krynicy - Zdroju z dnia 27 września 

2016 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółce 

z ograniczoną odpowiedzialnością w Krynicy - Zdroju realizacji niektórych zadań własnych 

Gminy Krynica - Zdrój i określenia wysokości rekompensaty z tego tytułu na letnie i zimowe 

utrzymanie czystości i porządku na publicznych i wewnętrznych drogach gminnych. W roku 

2019 wydatkowano środki finansowe w kwocie  - 1.400.000,00 zł.  

Zgodnie z  uchwały Nr XXVII.187.2016  Rady Miejskiej w Krynicy - Zdroju z dnia 27 września 

2016 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółce 

z ograniczoną odpowiedzialnością w Krynicy - Zdroju  realizacji niektórych zadań własnych 

Gminy Krynica - Zdrój i określenia wysokości rekompensaty z tego tytułu na administrację 

cmentarzy komunalnych w rok 2019 wydatkowano środki finansowe w kwocie    - 

120.000,00zł. 

Gmina również poniosła koszty na cmentarzach komunalnych związane z odbiorem odpadów 

komunalnych, energią elektryczną, wodą oraz bieżącymi remontami w kwocie  - 47.296,76  zł. 

  

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Marszałkiem Województwa Małopolskiego a 

Burmistrzem Krynicy-Zdroju w sprawie przekazania zadań w zakresie zimowego i letniego 

utrzymania dróg wojewódzkich nr 971 i 981 tj. ul. Piłsudskiego, ul. Zdrojowej i ul. 

Kraszewskiego  w Krynicy–Zdroju na podstawie w/w porozumienia w roku 2019 zostały 

wydatkowane środki finansowe w kwocie -  163 409,68  na letnie i zimowe utrzymanie w/w 

dróg.  

 

Zadaniem własnym gminy nałożonym przez ustawę z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach /t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010/ jest  zapewnienie czystości i 

porządku na swoim terenie i tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania, w 

szczególności poprzez objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy 

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Oznacza to, że gminy obowiązane są do 
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zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy. Powyższe materializuje się głównie poprzez udzielenie przez 

burmistrza zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

od właścicieli ww. nieruchomości. 

Gmina Krynica-Zdrój realizowała obowiązek zorganizowania odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  na podstawie 

rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  W dniu 28.06.2018 r. 

została podpisana umowa  Nr ZP.272.4.2018 z Wykonawcą, Konsorcjum firm w składzie:  

1) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, ul. J. I. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój, 

2) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, ul. Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa, 

zgodnie z którą odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzenie PSZOK realizowane były do dnia 

31.12.2019r. 

W opisie przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania podano, iż usługa odbioru odpadów 

komunalnych w roku 2019 r. z nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie zgodnie                       

z aktualnie obowiązującym harmonogramem tj. kalendarzem komunalnym na 2019 r. 

System gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonował zgodnie z następującymi 

uchwałami Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju: 

 Nr XXI.148.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 15 lutego 2016 roku  

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Krynica-Zdrój; 

 Nr XXII.157.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój; 

 Nr XLIX.284.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 4 grudnia 2013 r.  

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 

 Nr XVIII.123.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r.  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  

za gospodarowanie opłatami komunalnymi; 
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 Nr V.43.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze 

Gminy Krynicy-Zdroju; 

 Nr XVI.110.2015 z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na 

której zamieszkują mieszkańcy oraz stawki opłat. 

 

1. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy w 2019 roku 

Źródłem danych o ilości odebranych i przekazanych do unieszkodliwienia odpadów 

komunalnych z obszaru Gminy są sprawozdania przedsiębiorców prowadzących działalność w 

zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy. 

Na podstawie otrzymanych sprawozdań szczegółowy wykaz poszczególnych rodzajów 

odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy w 2019 r., przedstawia poniższa tabela: 
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Kod odpadów Rodzaj odpadów Masa odebranych odpadów 

komunalnych (Mg) 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 82,280 

20 01 01 Papier i tektura 17,300 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 303,840 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 129,640 

15 01 07 Opakowania ze szkła 144,460 

20 01 02 Szkło 51,200 

16 01 03 Zużyte opony 40,500 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione 

w 17 01 06 

7,680 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 12,700 

17 04 05 Złom stalowy gruby 0,305 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć 
0,035 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 10,886 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,200 

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i 

akumulatory zawierające te baterie 

0,020 

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 

zwierające niebezpieczne składniki 

18,942 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 

01 35 

13,121 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 16,680 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
5 168,540 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 731,920 
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Powyższe wyliczenia stanowią wartość szacunkową, gdyż termin składania sprawozdań z 

odpadów za 2019 rok przesunięto do 30 czerwca 2020 roku. Wskutek tego przedsiębiorstwo 

prowadzące działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy jest w trakcie opracowywania w/w sprawozdania*. 

*Podstawa prawna: Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2020r. o zmianie ustawy o odpadach 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150) art. 237ea. podmioty obowiązane do 

sporządzenia za 2019 r. sprawozdań, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75, składają je w 

terminie do dnia 30 czerwca 2020r. 

 

2. Możliwości przetwarzana zmieszanych opadów komunalnych, odpadów zielonych  

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

 Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego zmieszane odpady 

komunalne odebrane z terenu Gminy Krynicy-Zdroju powinny zostać przekazane  

do regionalnej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.   

Odpady były kierowane do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Gorlicach,  

ul. Przemysłowa 7 (Podmiot zarządzający PUK Empol, Os. Rzeka 133, 43-451 Tylmanowa). 

Odpady zielone zostały przekazane do kompostowni odpadów zielonych selektywnie 

zebranych i organicznych w Nowy Sączu, ul. Wiklinowa (Podmiot zarządzający Kompostech 

Sp. z o.o., ul. Wiklinowa 4A, 33-300 Nowy Sącz).  

Część pozostałości z sortowania selektywnie odebranych i zebranych odpadów 

komunalnych została przekazana do składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w 

Nowy Sączu przy ul. Tarnowska 120 (Podmiot zarządzający NOVA Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 

14, 33-300 Nowy Sącz). Pozostałe odpady zostały skierowane do produkcji paliwa 

alternatywnego. 

 

3. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

 Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego nie przewiduje potrzeb 

inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Krynicy-Zdroju. 

 

4. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000150/O/D20200150.pdf
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Na koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych składają się miesięczne wynagrodzenia 

przedsiębiorstwa odbierającego odpady.  

 

 

5. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości  

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych  

z terenu Gminy. 

W 2019 roku zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone odebrane  

od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krynicy-Zdroju poddane zostały 

procesowi przetworzenia w instalacjach wyszczególnionych w Planie Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi Województwa Małopolskiego. Natomiast pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych wyodrębnione ze zmieszanych odpadów komunalnych przekazywane były  

do ponownego przetworzenia lub składowania paliwa alternatywnego. 

 

6. Analiza stopnia wywiązania się z wymogów prawnych w zakresie poziomów 

zagospodarowania odpadów komunalnych 

Zgodnie z art. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach gminy są obowiązane: 

1) osiągnąć do 2019 roku poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych  

i szkła w wysokości, co najmniej 40% wagowo; 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia powyższych odpadów odebranych  

z Gminy Krynicy-Zdroju wyniósł – ze względu na wydłużenie terminu sporządzenia 

sprawozdania gmina nie posiada na dzień dzisiejszy odpowiednich danych. 

2) osiągnąć do 2019 roku poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  

w wysokości, co najmniej 60 % wagowo. 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia powyższych odpadów odebranych  

z Gminy Krynicy-Zdroju wyniósł – ze względu na wydłużenie terminu sporządzenia 

sprawozdania gmina nie posiada na dzień dzisiejszy odpowiednich danych. 

3) ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych  

do składowania do 2018 roku do nie więcej niż 40% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 
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Ze względu na wydłużenie terminu sporządzenia sprawozdania Gmina nie posiada na dzień 31 

grudnia 2019 r. odpowiednich danych umożliwiających wskazanie poziomu ograniczenia masy 

odpadów komunalnych kierowanych do składowania. 

 

7. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Krynicy-Zdroju: 

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 

Mieszkańcy Gminy Krynicy-Zdroju mogą dodatkowo przekazywać w ramach opłaty 

podstawowej selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące wyłącznie z gospodarstw 

domowych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krynicy-Zdroju - 

PSZOK nr 1 Teren składowiska odpadów Uroczysko Głębokie w Krynicy-Zdroju. 

 

Punkt zapewnia odbiór następujących rodzajów odpadów:  

1) papier i tektura 

2) szkło 

3) tworzywo sztuczne 

4) metale 

5) opakowania wielomateriałowe 

6) odpady wielkogabarytowe 

7) odpady zielone ulegające biodegradacji 

8) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

9) zużyte opony 

10)  odpady niebezpieczne stanowiące odpady komunalne, w szczególności:  

rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,  

urządzenia zawierające freony, oleje i tłuszcze, farby, tusze, detergenty zawierające 

substancje niebezpieczne, baterie i akumulatory. 

11)  przeterminowane leki i chemikalia 

12)  odpady budowlane oraz rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 

nieprzekraczającej 1 m3 od gospodarstwa domowego w roku kalendarzowym 

 

Niezużyte i przeterminowane leki 

Niezużyte i przeterminowane leki można wrzucać do specjalnie wystawionych pojemników        

w niżej wymienionych aptekach: 
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LP. NAZWA APTEKI ADRES 

1. Punkt Apteczny w Tyliczu ul. Rynek 16, 33-383 Tylicz 

 

2. 

Apteka MS Pharm Apteka Krynicka ul. Kraszewskiego 139, 33-380 Krynica-

Zdrój 

 

3. 

Apteka „Słoneczko”  ul. Kraszewskiego 83, 33-380 Krynica-

Zdrój 

 

4. 

Apteka „Św. Jana” ul. Czarny Potok 8a, 33-380 Krynica-

Zdrój 

 

5. 

Apteka „Dbam o Zdrowie” ul. Nowotarskiego 7, 33-380 Krynica-

Zdrój 

 

6. 

„EW-KO” Ewa Bucharska-Konior 

„Apteka Krynicka” 

ul. Kraszewskiego 1, 33-380 Krynica-

Zdrój 

 

 7. 

Apteka „Melisa” ul. Piłsudskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój 

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

Dwa razy w roku od mieszkańców Gminy prowadzona była w systemie „wystawki” zbiórka 

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu eklektycznego 

i elektronicznego pochodzących z nieruchomości zamieszkałych.  

 

8. Opłaty 

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Termin i częstotliwość 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się do dnia: 

1) 30 stycznia za okres 1 stycznia – 31 marca, 

2) 20 kwietnia za okres 1 kwietnia – 30 czerwca, 

3) 20 lipca za okres 1 lipca – 30 września, 

4) 20 października za okres 1 października – 31 grudnia 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. 

Stawka miesięczna opłaty od 1 osoby wynosiła do dnia 31 marca 2019 r: 

   9,00 zł – w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny; 

 20,00 zł – w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny; 
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Stawka miesięczna opłaty od 1 osoby wynosiła od dnia 01 kwietnia 2019 r: 

 12,00 zł – w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny; 

 24,00 zł – w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny; 

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych burmistrz określa, w drodze decyzji, 

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane 

właściwe dla wybranej przez radę gminy metody. 

Dane na temat systemu gospodarowania odpadami w Gminie Krynicy-Zdroju. 

Ilość mieszkańców zgłoszonych w deklaracjach na dzień 31.12.2019 r. – 12 480, 

Ilość punktów zgłoszonych do segregacji na dzień 31.12.2019 r. – 2 698, 

 

9. Wykaz firm posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  

i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krynicy–Zdroju 

 

 

Nazwa Adres Nr telefonu 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o.  w 

Muszynie 

ul. Piłsudskiego 39, 33-370 Muszyna 
18 471 41 97 

18 471 40 89 

Transport Ciężarowy s.c. 

„LIZSBEK" - Z. S. Lis 
Świniarsko 7, 33-395 Chełmiec 18 440 41 74 

F.H.U.P. Bogusław Janur ul. Papieska 53, 33-300 Nowy Sącz 18 443 03 85 

WC SERWIS Sp. z o.o. 

Spółka Komandytowa 
ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze 32 278 45 31 

TOI TOI Polska sp. z o.o. ul. Płochcińska 29, 03-044 Warszawa 22 614 59 79 

EKO-PRO sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 16A, 43-608 Jaworzno 508 666 646 

mToilet sp. z o.o. Ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa 800 000 800 

 

 

10. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krynicy-Zdroju 
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Nazwa Adres Nr telefonu 

EKO – ENERGIA Sp. z o.o.  ul. Króla Augusta 38, 35-210 Rzeszów 516 195 730 

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z 

o.o.  

ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój 18 444 12 03 

SUEZ Południe Sp. z o.o.  ul. Kosiarzy 5A, 30-731 Kraków 18 53 14 500 

Przedsiębiorstwo Obrotu 

Surowcami Wtórnymi 

SURPAP s.c.  

ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz 18 442 01 00 

NOVA Sp. z o.o.  ul. Śniadeckich 14, 33 -300 Nowy Sącz 18 449 10 60 

Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych „EMPOL” 

Sp. z o.o.  

os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa 18 26 250 95 

„KOMPOSTECH” Sp. o.o.  ul. Wiklinowa 4A, 33-300 Nowy Sącz 18 444 31 72 

AVR S.A.  ul. Józefa Dietla 93/4, 31 -031 Kraków 12 421 02 06 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Mirosław 

Olejarczyk Wola  

Jachowa 94A, 26-008 Górno 600-538-723 

FCC Polska Sp. z o.o.  ul. Lecha 10 41-800 Zabrze 32 376 34 50 

PMP STYLE Sp. z o.o.  Naściszowa 60 33-300 Nowy Sącz 603-092-499 

Firma Handlowo-Usługowa 

„Pałka” Seweryn Pałka  
Łososina Dolna 37 33-314 Łososina Dolna 790 293 621 
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OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie 

drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, 

w związku z powyższym w roku 2019 Burmistrz Krynicy-Zdroju wydał 28 decyzji w zakresie 

usuwania drzew na terenie Gminy oraz przyjął 54 zgłoszenia od osób fizycznych o zamiarze 

usunięcia drzew.  Na podstawie ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. na terenie lasów 

stanowiących własność Gminy, Burmistrz prowadzi racjonalną gospodarkę leśną w oparciu 

o uproszczony plan urządzenia lasu, zatwierdzony przez Starostę Nowosądeckiego w tym: 

pozyskanie drewna, odnowienia lasu, pielęgnację nasadzeń oraz zabezpieczanie odnowień 

przed zwierzyną leśną. Prace te wykonują firmy zewnętrzne wyłonione w drodze zapytania 

ofertowego. W roku 2019 na usługi leśne na terenie Gminy wydatkowano kwotę 175.856,40 

zł.  

Jednym z zadań własnych gminy (ustawa o samorządzie gminnym art. 7 ust. 1 pkt. 12) jest 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie utrzymania zieleni gminnej 

i zadrzewień. Wobec powyższego Burmistrz Krynicy-Zdroju corocznie ogłasza przetarg 

nieograniczony na obsadzenie i całosezonową pielęgnacje rabat i konstrukcji kwiatowych na 

terenie Gminy. W roku 2019 wyłonione zostały dwie lokalne firmy, których łączna wartość 

umów na realizację tego zdania wyniosła 296.540,00 zł. Prace związane z pielęgnacją 

pozostałych terenów zieleni miejskiej i parkowej: koszenie trawników, strzyżenie żywopłotów, 

cięcia pielęgnacyjne oraz wycinka drzew i krzewów: wykonują pracownicy grupy komunalnej. 

Na paliwo, oleje, części zamienne, zakup nowego sprzętu, nawozy, obsadzenia rond w mieście, 

sadzonki buka pospolitego do zalesień w Parku Zdrojowym wydano w roku 2019 łącznie 

89.531,30  zł.         

W ramach realizacji zadań wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

prowadzono następujące  sprawy : 

– ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko (wydawanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia) 

- w 2019 r. zostało wydanych 9 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć 

poniższych wnioskodawców: 
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Lp. Rodzaj dokumentu Wnioskodawca 

1.  Decyzja z dnia 10 stycznia 2019 r.  Słotwiny Arena Sp. z o.o. Krynica-Zdrój ul. Słotwińska 51A 

2.  Decyzja z dnia 18 lutego 2019 r.  Jaworzyna Krynicka S.A. Krynica-Zdrój ul. Czarny Potok 75 

3.  Decyzja z dnia 17 czerwca 2019 r. Stacja Narciarska Master Ski Over Europe sp. z o.o. i sp. k.,  

33-383 Tylicz, ul. Pułaskiego 11a 

4.  Decyzja z dnia 24 lipca 2019 r.  Słotwiny Arena Sp. z o.o. Krynica-Zdrój ul. Słotwińska 51A 

5.  Decyzja z dnia 14 sierpnia 2019 r.   Jaworzyna Krynicka S.A. Krynica-Zdrój ul. Czarny Potok 

75 

6.  Decyzja z dnia 14 października 2019 

r.  

„Holiday Investments” Sp. z o.o. Warszawa ul. Puławska 182 

7.  Decyzja z dnia 14 października 2019 

r.  

„Holiday Investments” Sp. z o.o. Warszawa ul. Puławska 182 

8.  Decyzja z dnia 9 grudnia 2019 r. Coca-Cola HBC Polska, 03-236 Warszawa ul. Annapol 20 

9.  Decyzja z dnia 31 grudnia 2019 r. Timber Houses sp. z o.o. sp. k., ul. Kasprowicza 1, 31-523 

Kraków 

 

- przyjętych zostało 11 nowych wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięć poniższych wnioskodawców: 

 

Lp.   Rodzaj dokumentu Wnioskodawca 

1.  Wniosek z dnia 28 lutego 2019 r. ZPHU Inex sp. z o.o., ul. Wiejska 48, 33-380 Krynica-Zdrój 

2.  Wniosek z dnia 10 kwietnia 2019 r. „Holiday Investments” Sp. z o.o. Warszawa ul. Puławska 

182 

3.  Wniosek z dnia 15 kwietnia 2019 r. Stacja Narciarska Master Ski Over Europe sp. z o.o. i sp. k.,  

33-383 Tylicz, ul. Pułaskiego 11a 

4.  Wniosek z dnia 6 maja 2019 r. FitoFerm Renata Kapinos, Mochnaczka Niżna 140, 33-380 

Krynica-Zdrój 

5.  Wniosek z dnia 18 czerwca 2019 r. Słotwiny Arena Sp. z o.o. Krynica-Zdrój ul. Słotwińska 

51A 

6.  Wniosek z dnia 27 czerwca 2019 r. Jaworzyna Krynicka S.A. Krynica-Zdrój ul. Czarny Potok 

75 

7.  Wniosek z dnia 26 sierpnia 2019 r. Coca-Cola HBC Polska, 03-236 Warszawa ul. Annapol 20 
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8.  Wniosek z dnia 30 września 2019 r. Timber Houses sp. z o.o. sp. k., ul. Kasprowicza 1, 31-523 

Kraków 

9.  Wniosek z dnia 7 października 2019 r. wspólnota mieszkaniowa budynku „Polonia”, ul. 

Pułaskiego 6/1, 33-380 Krynica-Zdrój 

10.  Wniosek z dnia 23 października 2019 r. Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 

Warszawa 

11.  Wniosek z dnia 6 listopada 2019 r. P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa 

 

GKiOS.6220.1A - ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko (rozważania 

kwestii prawdopodobnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000) 

- w 2019 r. zostało wykonanych zostało 77 rozważań kwestii prawdopodobnego oddziaływania 

przedsięwzięć na obszary Natura 2000. 40 z nich dotyczyło głównie prawdopodobnego 

oddziaływania na obszary Natura 2000 nowopowstałych domów jednorodzinnych w Gminie 

Krynica-Zdrój i w kilku przypadkach rozważania odnosiły się do inwestycji takich jak: maszty 

telekomunikacyjne, napowietrzne linie wysokiego napięcia i budowy kilku odcinków sieci 

gazowej. Pozostałe 37 dotyczyło rozważań kwestii prawdopodobnego oddziaływania i wpływu 

wycinanych drzew na obszary chronione 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1396) – 29 października 2019 r. został uchwalony Program 

Ochrony Środowiska dla Gminy Krynica-Zdrój na lata 2019-2025. Zgodnie z w/w programem 

Gmina realizuje zadania z zakresu: 

 

STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI 

W związku z przyszłościowymi działaniami dot. poprawy bezpieczeństwa energetycznego, 

rozwoju przemysłu elektromobilności oraz stabilizacji energetycznej stworzony został 

dokument pn.: „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Krynica-Zdrój”.  Strategia 

powstała w oparciu o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej i została uchwalona dnia 23 stycznia 2019 r. W/w dokument jest bazą i upoważnia 

Gminę do starania się o dotację na konkretne już działania związane z elektromobilnością w 

przyszłości. 

  



Strona 56 
 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zarządzanych przez Gminę było 85 budynków o przeznaczeniu 

mieszkalnym i użytkowym (poza obiektami szkolnymi). W 42 budynkach stanowiących jej 

własność znajdowało się 136 lokali mieszkalnych o powierzchni 5279,08 m². W 43 budynkach 

Wspólnot mieszkaniowych (współwłasność gminy i innych osób) znajdowało się 138 lokali 

mieszkalnych o powierzchni użytkowej 5034,77 m². W ogółem 85 budynkach gminy znajduje 

się 91 lokali użytkowych o powierzchni 6583,46 m². Lokale wynajmowane są na rzecz osób 

fizycznych i prawnych na czas określony do 3 lat (z możliwością przedłużenia umowy). Wolne 

lokale użytkowe oddawane są w pierwszej kolejności w drodze przetargu. W 2019 roku zawarto 

28 umów najmu na lokale użytkowe (w tym umowy użyczenia) i przeprowadzono 3 przetargi 

nieograniczone na oddanie w najem lokali użytkowych.  

Ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r. posiadała 273 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 

10 313,85 m2, w tym 20 lokali socjalnych, o obniżonym standardzie o powierzchni użytkowej 

435,00 m2.  

W roku 2019 odzyskano (najczęściej w wyniku zgonu najemcy) 9 lokali mieszkalnych. W 2019 

roku odbyły się 4 posiedzenia Komisji Mieszkaniowej, która analizując sytuację osób 

ubiegających się o przydzielenie mieszkania komunalnego, przydzieliła 5 lokali osobom 

najbardziej potrzebującym.  

Na podstawie Uchwały Nr VIII.80.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia  

31 maja 2019 r., w sprawie powierzenia MPGK Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju realizacji 

niektórych zadań własnych Gminy Krynica-Zdrój i określenia rekompensaty z tego tytułu  

oraz Zarządzenia Nr 296.2019 Burmistrza Krynicy-Zdrój z dnia 3 grudnia 2019 r., w sprawie 

zatwierdzenia Regulaminu świadczenia usług publicznych przez Spółkę MPGK Sp. z o.o.  

w Krynicy-Zdroju, usługę polegającą na administrowaniu zasobem lokalowym Gminy  

Krynica-Zdrój przekazano Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  

w Krynicy-Zdroju. Z tytułu administrowania, poprzez zarządzanie budynkami i lokalami 

stanowiącymi mieszkaniowy i użytkowy zasób Gminy, Spółka otrzymuje od Gminy 

rekompensatę kosztów. 

Zgodnie z porozumieniami i umowami zawartymi z dostawcami usług (tj. MPGK  

Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju), Gmina 

zobowiązana jest do pokrywania kosztów związanych z dostarczaniem wody  
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i odprowadzaniem ścieków, dostarczaniem centralnego ogrzewania do budynków 

stanowiących 100% własności gminy oraz innych kosztów związanych z utrzymaniem zasobu 

mieszkaniowego i użytkowego (np.: energia, gaz, ubezpieczenie).  

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. 2018 poz.716) obliguje gminę, jako 

właściciela lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, do 

ponoszenia wydatków związanych z ich utrzymaniem oraz ponoszenia kosztów zarządu 

nieruchomością wspólną. Wysokość tych wydatków, zaliczek na pokrycie kosztów zarządu 

nieruchomością wspólną, ustalana jest przez współwłaścicieli, w tym gminę, na podstawie 

podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe uchwał.  

MPGK Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju na podstawie Zarządzenia Nr 296.2019 Burmistrza 

Krynicy-Zdrój z dnia 3 grudnia 2019r., jest upoważnione do przekazywania na rzecz wspólnot 

mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę oraz wspólnot, w których Gmina posiada lokale 

mieszkalne i użytkowe nie zarządzanych przez Spółkę, kwot zaliczek na koszty zarządu 

nieruchomością wspólną (tj. fundusz bieżący i fundusz remontowy) oraz opłat związanych z 

ich utrzymaniem (tj. c.o., woda, ścieki, wywóz śmieci, energia elektryczna).  

Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych określony jest na podstawie ustawy  

z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j.Dz.U.2019 r. poz.2133).  

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r., poz.23), a dotyczącymi likwidacji dotacji 

celowej z budżetu państwa, na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych, cała kwota 

wypłacanych dodatków mieszkaniowych jest pokrywana ze środków własnych Gminy.  

Ogółem w 2019 r. wypłacono 1237 dodatków mieszkaniowych, z tego użytkownikom 

mieszkań: 

 

 

Wypłata dodatków energetycznych, dla tzw. odbiorców wrażliwych, realizowana jest zgodnie 

z Ustawą Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zmianami) i 

 tworzących mieszkaniowy zasób gminy    598 

 spółdzielczych 401 

 innych 238 

 RAZEM: 1237 
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jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu 

państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego. 

Ogółem w przedmiotowym okresie wypłacono 263 dodatków energetycznych: 

 

 

 

 
Remonty w lokalach gminnych wykonane przez   MPGK Sp. z o.o. w 2019 r 

 

   
Lp. Adres /rodzaj prac/ Kwota 

1 Kraszewskiego 64 - zakup i montaż pieca kondensacyjnego, dostosowanie 

instalacji gazowej do użytku, przedłożenie protokołu kominiarskiego i gazowego                  4 500,00     

2  Kraszewskiego 106-częściowy remont lokalu mieszkalnego (remont pokoju i 

łazienki), / zakresie.demontaż I montaż grzejników, demontaż i montaż 

oświetlenia, demontaż i montaż gniazd, wykonanie podejść do grzejników, 

montaż płyt gipsowo kartonowych z ociepleniem, malowanie pomieszczenia.                11 557,32     

3 Wiejska 56-wywóz rzeczy, wymiana zamka z klamkami, dezynfekcja lokalu 

gminy.                     861,00     

4 Kraszewskiego 64 - rozłączenie komina w części strychowej, wykonanie 

zasysania powietrza do kotła systemem rozdzielczym z klatki schodowej, do 

lokalu                     650,00     

5 BulwaryDietla 12 "Biała Róża"-wymiana rury spustowej wraz z odlewką.                     250,00     

6  Św. Włodzimierza 5- wymiana instalacji elektrycznej z 220V na 24V                     800,00     

7 Dąbrowskiego 19- zakup i montaż wodomierzy w dwóch lokalach gminy Nr 6 i 

Nr 11                     200,00     

8 Graniczna 17 - Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją 

cieplej wody. wykonanie zasilania elektrycznego pompy, montaż kuchni, bojlera i 

grzejników w lokalu.              3 242,05     

9  Źródlana - usunięcie rzeczy po najemcy                     513,64     

10  Kraszewskiego 49-wymiana klamki do drzwi budynku                     142,62     

11 Graniczna 18 - remont dachu                  3 875,00     

12 Wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych Gminy,                17 202,00     

13  Źródlana 55- remont instalacji elektrycznej w lokalu Gminy                   1 866,23     

 gospodarstwo domowe prowadzone przez osobę samotną    98 

 gospodarstwo domowe składające się z 2-4 osób 119 

 gospodarstwo domowe składające się z co najmniej 5 osób 45 

 RAZEM: 263 
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14  Dąbrowskiego 29- remont ściany zewnętrznej północnej wraz z docieplemem i 

remontem komórek lokatorskich                19 327,99     

15  Wiejska 56-przełozenie kostki betonowej i wykonanie opaski z płyt 

chodnikowych przy budynku                  2 910,00     

16  Źródlana 59- usunięcie nieszczelności instalacji centralnego ogrzewania oraz 

wymiana dwóch zaworów.                     242,93     

17  Zdrojowa 5 - wymiana skorodowanej rury w piwnicach oraz usunięcie 

znajdujących                     907,43     

18 Źródlana 23 - wymiana skorodowanej rury wodociągowej pod posadzką siłowni                  3 276,65     

19  Kraszewskiego 64 - wywóz rzeczy pozostawionych po zmarłym najemcy oraz 

pieca                  1 967,46     

20 Reymonta 12 - wymiana baterii w kabinie natryskowej w lokalu Gminy                     391,31     

21 Dąbrowskiego 29- docieplenie ściany przy wejściu do budynku, wykonanie 

brakującego fundamentu i podsypki pod komórki.                  2 981,55     

22 Dąbrowskiego 31- wymiana naczynia zbiorczego wraz z podejściami                  1 714,80     

23 Graniczna 18 - remont korytarza w budynku Gminy                  7 082,27     

24 Kraszewskiego 35/1- wykonanie odwodnienia na terenie działki gminy Nr ewid. 

2054/2 w Krynicy-Zdroju.                  3 740,11     

25 Graniczna 18 - montaż zamka w drzwiach wejściowych do budynku oraz 

wymiana drzwi do lakalu i zabezpieczenie przed włamaniem.                     350,00     

26 Dąbrowskiego 29 - wymiana rury spustowej wraz z odlewką i montaż obróbki 

blacharskiej w budynku.                     868,64     

27  Kraszewskiego 79 - wywóz rzeczy z mieszkania Gminy                  1 967,46     

28 Graniczna 18- montaż urządzeń wod-kan, tj. baterii umywalkowej, prysznicowej, 

ustępu i umywalki. Remont łazienki oraz zapewnienie transportu rzeczy 

ruchomych z lokalu przy ul. Tysiaclecia 15 w Krynicy-Zdroju do lokalu przy ul. 

Granicznej 18 w Krynicy-Zdroju.                  3 000,00     

 
Ogółem:            96 388,46     
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
 

W 2019 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 28% 

powierzchni Gminy. W roku 2019 dla 100 % powierzchni Gminy zostało opracowane studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynicy-Zdroju. 

W 2019 r. wydano 12 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 33 decyzje o 

warunkach zabudowy, w tym żadnej decyzji dotyczącej zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 27 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 2 decyzje 

dotyczące zabudowy usługowej oraz 4 decyzje inne (nie związane z mieszkalnictwem jedno i 

wielorodzinnym). 
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OŚWIATA 
 

Misją prowadzonej przez Gminę polityki oświatowej jest:  

„Zapewnienie wysokiej jakości edukacji dostosowanej do kompetencji kluczowych poprzez 

stworzenie sprzyjających warunków i skutecznych narzędzi do rozwoju  szkół i przedszkoli”.  

Jej realizacja odbywa się poprzez główne działania określone priorytetami oświatowymi:  

 wzmocnienie roli szkoły, przedszkola jako centrum kultury i aktywności obywatelskiej, 

 podniesienia efektywności nauczania,  

 wyrównania szans edukacyjnych, dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb dzieci i 

młodzieży szczególnej troski,  

 poprawę jakości i efektywności zarządzania oświatą,  

 reorganizację i modernizacje bazy szkół i przedszkoli,  

 aktywny udział w realizacji programów wspomagania szkół i przedszkoli oraz programów 

innych instytucji na  rzecz rozwoju edukacji, 

- podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej z naciskiem na umiejętności wprowadzania 

kompetencji kluczowych w procesach edukacyjnych. 

 

 Sytuacja demograficzna jest jednym z istotnych czynników, który rzutuje na 

zmiany w systemie oświaty, bezpośrednio wpływa na kształt sieci przedszkoli i szkół, na 

wykorzystanie budynków, pomieszczeń i wyposażenia, a także na koszty prowadzenia każdej 

placówki. Z tego powodu znajomość trendów demograficznych ważna jest dla planowania 

przyszłego rozwoju sieci placówek, przede wszystkim planowania przyszłego zatrudnienia, jak 

też przyszłych wydatków na utrzymanie przedszkoli i szkół.  W roku bieżącym na terenie 

Gminy Krynicy-Zdroju zameldowanych jest 2 284 osób w wieku 3 -16 lat. Ich liczba w rozbiciu 

na poszczególne roczniki przedstawia wykres nr 1. 
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Wykres nr1. Liczba dzieci urodzonych w latach 2003-2018, zamieszkałych na terenie Gminy 

 

Analizując dane demograficzne z lat wcześniejszych zauważa się stałą tendencje urodzeń  na 

terenie Gminy Krynica-Zdrój, ale należy zauważyć, że w roku 2018 urodziło się o 14 dzieci 

więcej niż w roku 2017. 

 

Zakładanie i prowadzenie przedszkoli i szkół podstawowych, zgodnie z ustawą o Prawo 

oświatowe należy do zadań własnych gmin. W praktyce obowiązek ten realizowany jest 

poprzez sieć utworzonych i utrzymywanych szkół i przedszkoli, które swym zasięgiem 

obejmują wszystkie miejscowości w obwodach szkolnych. 

Poniżej zostanie zamieszczony wykaz jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę w 

roku szkolnym 2018/2019: 

1. Gminne Przedszkole nr 2 „Mali Odkrywcy” w Krynicy-Zdroju, 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju, 

3. Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce, 

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Krynicy-Zdroju w skład którego wchodzi: 

1) Szkoła Podstawowa nr 1 im Ratowników Górskich w Krynicy-Zdroju, 

2) Gminne Przedszkole nr 1 w Krynicy-Zdroju. 

5. Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście w skład którego wchodzą 

następujące jednostki: 

1) Gminne Przedszkole w Bereście, 
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2) Szkoła Podstawowa w Bereście z inną lokalizacją w Polanach, 

6. Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Tyliczu w skład którego wchodzą 

następujące jednostki: 

1) Gminne Przedszkole w Tyliczu, 

2) Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Pułaskiego w Tyliczu z inna lokalizacją 

w Mochnaczce Niżnej, 

 

Oświatową mapę naszej gminy uzupełniają wymienione poniżej niepubliczne przedszkola oraz 

szkoły publiczne prowadzone przez inne organy niż Gmina Krynica-Zdrój: 

1. Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czyrnej dla którego organem 

prowadzącym jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Czyrna w skład którego 

wchodzi: 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Czyrnej, 

2) Niepubliczne Przedszkole w Czyrnej, 

2. Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynce dla którego organem 

prowadzącym jest Pani Renata Bodziony w skład którego wchodzi: 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Muszynce, 

2) Niepubliczne Przedszkole w Muszynce, 

3. Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mochnaczce Wyżnej dla którego organem 

prowadzącym jest Pani Klementyna Bajorek-Bieś w skład którego wchodzi: 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Mochnaczce Wyżnej, 

2) Niepubliczne Przedszkole w Mochnaczce Wyżnej, 

4. Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi „Przystań” w Krynicy-Zdroju dla 

którego organem prowadzącym jest Fundacja Krynicka Przystań. 

5. Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi „Piątka” w Krynicy-Zdroju dla 

którego organem prowadzącym jest Pani Renata Bodziony, 

6. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP w Krynicy-Zdroju, 

7. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP pw. św. Józefa w Tyliczu. 

Organy prowadzące te jednostki otrzymują z budżetu Gminy dotacje na zasadach określonych 

w rozdziale 3 finasowanie niepublicznych placówek, wychowania przedszkolnego, szkół i 

placówek oraz publicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek 

prowadzonych przez ministrów, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz osoby fizyczne ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu 

zadań oświatowych, a także na podstawie uchwały nr XLIII.310.2017 Rady Miejskiej w 
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Krynicy-Zdroju z 27 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 

udzielanych przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i 

placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych 

funkcjonującym na terenie Gminy Krynica-Zdrój, a także trybu kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystania. 

Obsługę finansową, organizacyjno-kadrową w tym prawną dla wszystkich jednostek 

oświatowych Gminy prowadzi Centrum Księgowo-Administracyjne Oświaty Gminy Krynica-

Zdrój. 

 

Informacja o zatrudnieniu 

 

 Zgodnie z zatwierdzonymi przez Burmistrza Krynicy-Zdroju w maju 2018 roku oraz 

aneksowanymi we wrześniu arkuszami organizacyjnymi, struktura zatrudnienia w szkołach 

przedstawiała się następująco: 

 

 

LICZBA ETATÓW PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH 
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163,08 x 159,08 x 4 x  x 8,10 5,73 21,3 127,95 

 

 

Liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych wynosiła 56,25 etatu w tym: 

pracowników administracji – 6,5 a pracowników obsługi – 49,75 etatu  

 

 

W poszczególnych placówkach zatrudnienie przedstawiało się w następujący sposób: 

 

1. Gminne Przedszkole nr 2 w Krynicy-Zdroju 
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2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Krynicy-Zdroju 
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3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1  w Krynicy-Zdroju 
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4. Szkoła Podstawowa w Piorunce 
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5. Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście 
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6. Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Tyliczu 
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Informacje o uczniach 

 

 W analizowanym okresie do szkół i przedszkoli na terenie Gminy uczęszczało 2 109 uczniów 

w tym do przedszkoli 671, szkół podstawowych 1281 natomiast do oddziałów gimnazjalnych 

157. Do placówek prowadzonych przez Gminę Krynicę-Zdrój uczęszczało 1691 osób. W 

rozbiciu na poszczególne placówki przedstawia się to następująco: 

 

1. Wychowanie przedszkolne  

 

Przedszkole Liczba uczniów Liczba 

oddziałów 

Średnia na 

oddział 

GP1 Krynica 50 2 25 

GP2 Krynica 161 7 23 

GP Berest 92 4 23 

GP Tylicz 43 2 21,5 

Razem; 346 15 23,07 
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Na terenie Gminy funkcjonuje 11 przedszkoli w tym 4 gminne, przedszkola te czynne są 

zgodnie z oczekiwaniem rodziców. Zapewniają pięć godzin opieki przedszkolnej w czasie 

bezpłatnego nauczania. Za każdą godzinę opieki realizowaną ponad pięć godzin dziennie, w 

związku z postanowieniami art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017  r. o finansowaniu 

zadań oświatowych, opłata wynosi 1 zł. Rada Miejska w Krynicy-Zdroju w dniu 25 czerwca 

2018 roku podjęła uchwałę Nr L.370.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w 

przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Krynica-Zdrój.  

Wszystkie gminne przedszkola obok realizacji podstawy programowej i programów lub 

innowacji proponują swoim wychowankom następujące zajęcia: języki obce, rytmikę i 

różnorodne zajęcia artystyczne. Dzieciom potrzebującym pomocy przydzielane są dodatkowe 

godziny zajęć specjalistycznych. Pomoc udzielana jest rodzicom i dzieciom z problemami 

edukacyjnymi, społecznymi, emocjonalnymi, komunikacji interpersonalnej, natomiast 

wspomaganie prowadzone jest w zakresie terapii logopedycznej i pedagogicznej. Bardzo cenne 

są również inicjatywy podejmowane przez nauczycieli, którzy nieodpłatnie prowadzą zajęcia z 

dziećmi zdolnymi lub z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ramach godzin 

pracy proponują szerszą ofertę edukacyjną kierowaną do rodziców i dzieci. 

 

 

2. Obowiązek szkolny w roku szkolnym 2018/2019 

szkoła Liczba uczniów 
Liczba 

oddziałów 

 w tym klasy 

łączone 

SP1 Krynica 252 13 x 

SP2 Krynica 448 21 x 

SP Berest 116 7 2-3 

O/Z Polany 58 4 2-3, 4-5 

SP Tylicz 201 12 x 

O/Z Moch N 46 4 2-3, 4-5 

SP Piorunka 66 4 5-6 

Razem SP 1187 65 x 

PG Krynica 88 3 x 

PG Piorunka 35 2 x 
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PG Tylicz 34 2 x 

R-m gimnazja 157 7 x 

 

Liczebność uczniów w poszczególnych klasach szkół podstawowych przedstawiała się 

następująco: 

 

Średnia liczba uczniów w oddziałach, powinna wynosić 24 w mieście i 20 uczniów na terenach 

wiejskich. Z rysunku wynika, że żadna  szkoła nie osiągnęła zbliżonej średniej która powinna 

pozwolić na utrzymanie tych szkół ze środków otrzymanych z budżetu państwa. W związku z 

powyższym należy spodziewać się wyższych dopłat z własnych dochodów do szkół 

podstawowych. 

 

Dowóz uczniów 

 

Dla 11 uczniów niepełnosprawnych zorganizowano dowóz wraz z opieką do szkół specjalnych 

w Nowym Sączu i Grybowie, a 1 uczeń korzystał ze zwrotu kosztów dojazdu do szkoły 

podstawowej w Nowym Sączu na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy rodzicami a 

Gminą, było to na terenie Miasta Krynica-Zdrój, koszt dowozu wyniósł – 122  047 zł 

 

Pomoc materialna,  stypendia, udział w olimpiadach 

 

Zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty dyrektorzy szkół przyznali swoim uczniom 

stypendium za wyniki w nauce. Stypendium takie może być przyznane uczniowi, który uzyskał 

SP Nr 1 SP Nr 2 SP Berest O/Z Polany SP Tylicz
O/Z Moch.

N
SP

Piorunka

Maks. 26 26 24 15 27 14 23

Min. 15 16 9 6 10 2 4

średnia 19,2 21,2 17,6 13,8 17,9 12 12,7

5

10

15

20

25

30

Minimalne i maksymalne  wielkości oddziałów 
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wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) 

poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za 

osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we 

współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej 

dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym 

przyznaje się to stypendium.  

W poszczególnych szkołach kwoty stypendiów wyniosły odpowiednio: 

lp szkoła 
liczba 

uczniów 

kwota 

stypendium 

średnie stypendium 

na ucznia 

1 Szkoła Podstawowa nr 1 Krynica 7 3 150 450 

2 Szkoła Podstawowa nr 2 Krynica 17 5 675 334 

3 Szkoła Podstawowa w Bereście 13 2 648 200 

4 Szkoła Podstawowa w Tyliczu 35 5 700 163 

 Szkoła Podstawowa w Piorunce 5 850 170 

5 Oddziały Gimnazjum w Krynicy 9 4 050 450 

6 Oddziały Gimnazjum w Piorunce 6 1 400 234 

7 Oddziały Gimnazjum w Tyliczu 9 1 525 170 

 

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę w rywalizacji z 

rówieśnikami odnieśli liczne sukcesy w skali Gminy, powiatu, województwa i kraju. W 

poszczególnych szkołach liczba uczniów, którzy zostali finalistami konkursów 

przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty przedstawiała się 

następująco: 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krynicy-Zdroju (wraz z oddziałami gimnazjalnymi): 

liczba finalistów 2, w tym laureatów 0, 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krynicy-Zdroju: 

liczba finalistów 1, w tym laureatów 0, 

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty oraz rządowego 

programu pomocy uczniom w roku szkolnym 2018/2019, udzielono uczniom pomocy 

materialnej w formie stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym:  

 

Wypłacone stypendia szkolne o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne 



Strona 70 
 

 

wyszczególnienie liczba uczniów łączna kwota świadczeń 

szkoły socjalne 252 119 093 

zasiłki szkolne 3 1 860 

Razem 255 120 953 

 

Refundacja kosztów kształcenia 

 

Na wniosek pracodawców przyznano i wypłacono środki stanowiące zwrot kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników. Dokumenty uprawniające do otrzymania dotacji złożyło 7 

pracodawców dla 9 uczniów, którzy otrzymali zwrot kosztów kształcenia w łącznej wysokości 

71 607 zł. 

 

Dotacje dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty  

 

Z budżetu Gminy przekazano 3 651 705 zł dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez 

inne podmioty niż Gmina. Wysokości dotacji wyniosły odpowiednio: 

Siostry Służebniczki NMP w Krynicy-Zdroju  264 487 zł 

Siostry Służebniczki NMP w Tyliczu   407 557 zł 

Fundacja Krynicka „Przystań w Krynicy-Zdroju  716 875 zł 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Czyrna  349 448 zł 

Bajorek-Bieś Klementyna – Mochnaczka Wyżna  843 029 zł 

Bodziony Renata – Muszynka    258 637 zł 

Bodziony Renata – Krynica-Zdrój    794 549 zł 

W ramach tej dotacji pokryto też koszty pobytu dla 7 dzieci mieszkańców naszej Gminy a 

uczęszczających do przedszkoli w innych gminach na kwotę 17 124 zł. 

 

Uchwały dotyczące oświaty w roku 2019 

 

1. Uchwała Nr V.39.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 luty 2019 roku 

w  sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Krynica-Zdrój, 
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2. Uchwała Nr V.40.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 luty 2019 roku 

w  sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze 

Gminy Krynica-Zdrój, 

3. Uchwała Nr V.41.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 luty 2019 roku 

w  sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ratowników Górskich 

w Krynicy-Zdroju, 

4. Uchwała Nr V.42.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 luty 2019 roku 

w  sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków 

w Krynicy-Zdroju, 

5. Uchwała Nr V.43.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 luty 2019 roku 

w  sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej w Bereście, 

6. Uchwała Nr V.44.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 luty 2019 roku 

w  sprawie zmiany organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego 

w Tyliczu, 

7. Uchwała Nr V.45.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 luty 2019 roku 

w  sprawie zmiany organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego 

w Piorunce, 

8. Uchwała Nr V.46.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 luty 2019 roku 

w  sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Polanach, 

9. Uchwala Nr VI.55.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2019 roku w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz na realizację zadania pn. 

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Nowym Sączu, 

10. Uchwała Nr VI.56.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2019 roku 

w  sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, 

11. Uchwała Nr VI.58.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2019 roku w  

sprawie zmiany nazwy Gminnego Przedszkola w Bereście, 

12. Uchwała Nr XI.115.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 września 2019 roku 

w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Krynica-Zdrój, 

13. Uchwała Nr XI.118.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 września 2019 roku 

w  sprawie wyposażenia w majątek Szkoły Podstawowej w Polanach, 
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14. Uchwała Nr XV.149.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 10 grudnia 2019 roku 

w  sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII.310.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 

27 grudnia 2017 roku  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych 

przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom 

niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych 

funkcjonującym na terenie Gminy Krynica-Zdrój, a także trybu kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystania. 
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
 

Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju działa w oparciu o ustawę o bibliotekach 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479.), ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ) oraz statut nadany przez Uchwała Radę Miejską dnia 30 sierpnia 

2012 r. (Uchwała XXIX.176.2012). 

Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju tworzy gminną sieć i składa się z biblioteki 

centralnej i czterech filii: dwóch na terenie Miasta (ul. Źródlana i ul. Czarny Potok) oraz w 

Tyliczu i Bereście. W placówkach udostępniane są materiały biblioteczne – książki, audio buki, 

prasa, istnieje także możliwość dostępu do komputera i Internetu. Ze stanowisk dedykowanych 

użytkownikom można także dokonać wydruków materiałów. W bibliotece centralnej 

użytkownicy mogą także samodzielnie korzystać z dostępu do skanera - do skanowania 

własnych dokumentów, fotografii, ale także slajdów i negatywów. Do dyspozycji czytelników 

jest katalog on-line z możliwością rezerwacji książek, zarządzanie swoim kontem – możliwość 

prolongaty wypożyczonych pozycji. W Bibliotece Centralnej na miejscu czytelnicy mogą 

skorzystać z dostępu do zasobów Biblioteki Narodowej (Academica) ponad 4,5 mln pozycji – 

książek, czasopism – naukowych, natomiast zdalnie – we własnych domach i na swoich 

komputerach mogą korzystać z zasobu platformy ibukLibra, którą oferuje konsorcjum bibliotek 

Województwa Małopolskiego, w tym nasza Biblioteka. Platforma umożliwia dostęp do ponad 

2 tysięcy pozycji z różnych dziedzin. Ze zbiorów Biblioteki korzystają zarówno mieszkańcy 

naszej gminy, gmin ościennych oraz kuracjusze, turyści, goście odwiedzający nasze miasto. 

Dla osób niedowidzących/niewidzących Biblioteka oferuje urządzenia Czytak, które 

umożliwiają korzystanie z zasobów książki. Biblioteka posiada łącznie 85719 woluminów, a w 

2019 r. przybyło 4627 pozycji, 4163 zarejestrowanych czytelników, którym udostępniono 

62241 materiałów.  

Biblioteka Publiczna w 2019 r. zaspokajała potrzeby użytkowników poprzez 

udostępnianie zbiorów, ale również poprzez realizowane  spotkania autorskie, tematyczne, 

warsztatowe, lekcje biblioteczne, zajęcia biblioterapeutyczne, spotkania klubowe: klub 

„Jaworzynki”, spotkania seniorek w Tyliczu i w filii nr 3 w Krynicy-Zdroju, Dyskusyjne Kluby 

Książki  (dla dorosłych i  dzieci), Stowarzyszenia Miłośników Krynicy-Pogaduchy o starej 

Krynicy, Propozycje biblioteki dotyczą wszystkich kategorii wiekowych. Są one realizowane 

samodzielnie lub we współpracy  z różnymi środowiskami, organizacjami, instytucjami, 

wolontariuszami. 
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 Pracownicy Biblioteki podejmują działania zmierzające do podnoszenia swoich kompetencji 

zawodowych, warsztatu zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach, webinariach, 

kursach, warsztatach. Poszukują nowych rozwiązań dla urozmaiceni i wzbogacenia 

działalności popularyzatorskiej. Angażują się w realizacje ogólnopolskich kampanii 

czytelniczych: Mała książka, wielki człowiek, Czytam sobie. W 2018 r. Biblioteka 

zaproponowała swoim czytelnikom, po raz kolejny, uczestnictwo w Targach Książki w 

Krakowie – wielkim święcie książki. 

 Istotnym elementem działalności krynickiej biblioteki jest dbałość o zachowanie lokalnego 

dziedzictwa kulturowego, tradycji i pamięci o wydarzeniach, osobach i historii miasta i 

uzdrowiska. Od wielu lat gromadzi wiedzę, zasoby źródeł archiwalnych, które następnie 

wykorzystuje w pracy popularyzatorskiej: publikacja artykułów w redagowanym przez 

Bibliotekę czasopiśmie lokalnym „Krynickie Zdroje”,  w publikacjach naukowych „Kultura 

Uzdrowiskowa”, przy opracowywaniu tematycznych wystaw (w 2018 r. poświęconą m.in. 

Parkowi Słotwińskiemu i Źródłu, czy XIX wiecznej Krynicy czasów dra Michała 

Zieleniewskiego). Biblioteka stała się także rozpoznawalnym w wielu środowiskach źródłem 

wiedzy o historii miasta, dziejów rodów, pojedynczych osób. W ramach  tych działań 

podejmuje edukację o kulturowym dziedzictwie  już od najmłodszych mieszkańców miasta – 

dzieci przedszkolnych prezentując specjalnie dla nich przygotowane opowieści krynickie. 

 W 2019 roku biblioteka startowała w konkursach grantowych i realizowała projekty: 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo dla Książki oraz Zakup Nowości 

Wydawniczych oraz przystąpiła do projektu  Mała Książka wielki człowiek – wyprawka 

czytelnicza dla malucha. 

 W 2019 r. Biblioteka realizowała swoje podstawowe zadania w zakresie gromadzenia, 

opracowywania i udostępniania księgozbioru,  zrealizowała także w ciągu 251 dni roboczych 

337 mniejszych i większych wydarzeń w oparciu o przyznaną uchwałą budżetową dotację oraz 

pozyskane środki zewnętrzne.    

 Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju boryka się z problemami lokalowymi. Na 1000 

mieszkańców Gminy przypada ok. 25 m2  powierzchni. To zagadnienie wymagające 

odpowiednich działań  pozostaje jeszcze do rozwiązania. 
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CENTRUM KULTURY 
 

Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju prowadzi działalność statutową na terenie Miasta  

i Gminy Krynicy-Zdroju w zakresie realizacji: 

 zajęć artystycznych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i seniorów; 

 organizacji imprez kulturalnych w salach widowiskowych oraz w plenerze; 

 administracji trzema budynkami: Centrum Kultury „Siedlisko”, Wiejskim Domem Kultury 

w Tyliczu oraz domem w Muszynce; 

 prowadzenia Kina Cyfrowego 3D „Jaworzyna II” oraz Galerii Sztuki „Siedlisko”; 

 upowszechniania muzyki klasycznej poprzez zarządzanie Krynicką Orkiestrą Zdrojową 

im. Adama Wrońskiego. 

 

W 2019 roku Centrum Kultury prowadziło następujące zajęcia i zespoły: 

 Zajęcia Wokalne, Zespół „Źródlane Słowiki” – Krynica; instruktor: Monika Dubel; 1 

grupa, 14 uczestników 

 Teatr Młodzieżowy – Krynica; instruktor: Jan Jakub Należyty;  

1 grupa, 10 uczestników 

 Zajęcia Teatralne „Centrum Berest” – Berest, Polany, Czyrna, Piorunka; instruktor: 

Mariusz Kłapacz; 5 grup, 70 uczestników 

 Zajęcia Plastyczne – Krynica, Tylicz; instruktor: Agata Broniszewska; 5 grup,  

40-50 uczestników 

 Ceramika (pierwszy semestr) – Krynica, instruktor: Michał Chodurski; 1 grupa,  

10 uczestników 

 Zespół Wokalny „Kryniccy Seniorzy” – Krynica; instruktor: Krystyna Jarząbek;  

1 grupa, 20 osób 

 Zajęcia Tańca Towarzyskiego Dla Dzieci I Dorosłych – Krynica; instruktor: Tomasz 

Berkowicz; 5 grup, 31-55 uczestników 

 Formacja Taneczna „Funky Dolls” – Krynica; instruktor: Ilona Demkowicz;  

3 grupy, 80 osób 

 Taniec Breakdance – Zespół „ Butterfly Crew” – Krynica; instruktor: Damian Sobolewski; 

3 grupy, 36 uczestników  
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 Zespół Tańca Artystycznego „Miniatury” – Krynica; instruktor: Małgorzata Malczak, 

Honorata Barańska; 3 grupy, 43-50 uczestników 

 Zajęcia Taneczne Z Elementami Baletu – Krynica; instruktor: Barbara Gatty-Kostyal; 1 

grupa; 12 uczestników 

 Nauka Gry Na Instrumencie – Krynica; instruktor: Marian Juraszek; 1 grupa,  

5 uczestników (zajęcia indywidualne) 

 Dziecięcy Zespół Regionalny „Małe Pogranicze” – Tylicz, Instruktor: Łukasz Molęda; 2 

grupy, 30 uczestników 

 Zespół Regionalny „Pogranicze” – Tylicz, instruktor: Łukasz Molęda; 2 grupy,  

20 uczestników 

 

 

Centrum Kultury opiekuje się również Krynicką Orkiestrą Zdrojową im. Adama 

Wrońskiego. Koncerty orkiestry odbywają się pięć razy w tygodniu, w zależności od pory roku 

w sali koncertowej Pijalni Głównej, Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego lub Muszli 

koncertowej na deptaku. 

 

Oferta Centrum Kultury dla seniorów to przede wszystkim Krynicki Uniwersytet Otwarty – 

Uniwersytet Trzeciego Wieku. W 2019 roku słuchacze Krynickiego Uniwersytetu Otwartego 

mieli możliwość udziału w ofercie obejmującej: 

 wykłady otwarte (spotkanie z ikoną, różne oblicz wolontariatu, polityka senioralna), 

 wykłady otwarte – wyjazdowe (skansen i Miasteczko Galicyjskie, Nowy Wiśnicz  

i Zalipie, Bobowa – Międzynarodowa wystawa koronki), 

 Koncert Mozart Contra Sinatra z udziałem seniorów i młodzieży z Koła Teatralnego 

Centrum Berest na inaugurację roku akademickiego, 

 wyjazd do Muzeum Czartoryskich w Krakowie,  

 seminarium zdrowie i bezpieczeństwo (spotkanie z policjantem – bezpieczeństwo seniora, 

spotkanie ze strażakiem – niebezpieczny czad), 

 seminarium podróżnicze (omawianie wycieczek do Rzymu, La Salette, Fatimy, Lurt), 

 lektoraty (język niemiecki, język francuski), 

 warsztaty (plastyczne, taneczne, tenis stołowy, robienie mydeł z surowców naturalnych), 

 zajęcia ruchowe (gimnastyka w basenie, gimnastyka  klasyczna, pilates), 
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 wolontariat seniorów (pomoc przy organizacji Festiwalu im. Jana Kiepury  

i w Galerii Ikon). 

 

Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju posiada  w swojej stałej ofercie kulturalnej Kino 3D 

Jaworzyna II oraz galerię sztuki, które działają nieprzerwanie przez cały rok. W 2019 roku w 

Kinie Cyfrowym 3D „Jaworzyna II” odbyło się 2.006 seansów filmowych  

w których uczestniczyło 34.402 widzów. W kinie odbyło się 793 seansów produkcji lub 

koprodukcji polskiej, które oglądnęło 19366 widzów – w tym odbyło się 365 seansów 

premierowych. Wypożyczono 86 filmy, w tym 31 produkcji lub koprodukcji polskiej. 

Wyświetlono 81 seansów w technologii 3D. Odbyło się 63 premier. W 2019 roku w Galerii 

Sztuki Siedlisko można było podziwiać 11 wystaw (malarstwo, fotografia, sztuka młodych, 

dokument, grafika) 

 

W 2019 roku pracownicy Centrum Kultury wzięli udział w programie szkoleniowym 

Narodowego Centrum Kultury p.n. „Zaproś nas do siebie!”. Program oparty na wizytach 

studyjnych w całej Polsce oraz warsztatach tematycznych ze specjalistami w dziedzinie kultury. 

Na terenie Gminy zrealizowano zadanie w ramach programu Narodowego Centrum Kultury 

p.n. „Dom kultury+ inicjatywy lokalne”. W wyniku zrealizowanego zadania została 

opracowana diagnoza potrzeb i zasobów kulturalnych gminy, a także przeprowadzono 5 

inicjatyw oddolnych zgłoszonych przez mieszkańców Gminy. 

Centrum Kultury przez cały rok wspiera organizacje pozarządowe oraz jednostki 

szkolnictwa, udzielając wsparcia promocyjnego, logistycznego i technicznego podczas 

organizacji wielu wydarzeń. We współpracy z Centrum Kultury odbył się kolejny Przegląd 

Grup i Przedstawień Bożonarodzeniowych (Berest) oraz Konkurs wokalny im. Zbigniewa 

Wodeckiego (Piorunka). W ramach krzewienia kultury i edukacji kulturalnej, organizowane są 

liczne wydarzenia otwarte (m.in. pikniki rodzinne), przeglądy artystyczne, czy koncerty. W 

tych ostatnich na szczególną uwagę zasługują liczne wydarzenia otwarte w ramach Festiwalu 

im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju.  

 

W 2019 roku Centrum Kultury przygotowało i przeprowadziło 53. Festiwal im. Jana Kiepury. 

Odbyło się również 91 wydarzeń cyklicznych i okolicznościowych organizowanych przez 

Centrum Kultury lub inne instytucje i organizacje pozarządowe, gdzie CK występowało jako 

współorganizator lub partner. Ponadto Centrum Kultury w sezonie letnim organizowało cykl 

weekendowych jarmarków regionalnych, animacji dla dzieci oraz dyskotek pod gwiazdami. 
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Dodatkowo, przez cały rok Centrum Kultury zabezpieczało pod względem technicznym wiele 

innych wydarzeń, do których można zaliczyć: wykłady Krynickiego Uniwersytetu Otwartego, 

uroczyste rozdania nagród i jubileusze, różnego rodzaju spotkania z podróżnikami, artystami i 

innymi gośćmi w Krynicy, akademie oraz wernisaże. 

 

W 2019 roku Centrum Kultury udało się pozyskać dofinansowanie zewnętrzne  

z programów: 

 Program Operacyjny: Rozwój kin – modernizacja z Państwowego Instytutu Sztuki 

Filmowej – 90.00 zł 

 Program Operacyjny: Rozwój kin – cyfryzacja z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej 

– 137.250zł 

 Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne (dwie części) z Narodowego Centrum Kultury – 

30.000zł 

 Tryb pozakonkursowy z Fundacji PZU (dotacja na Festiwal im. Jana Kiepury) – 100.000zł 

Mecenat Małopolski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (we 

współpracy ze stowarzyszeniem) – 9.000 zł 
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I 

REKREACJI 

 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju zarządza bazą sportowo – rekreacyjną 

w skład, której wchodzą następujące obiekty: 

1. hala Lodowa – ul. Park Sportowy 5, 

2. kompleks Sportowo – Rekreacyjny Czarny Potok, 

3. boisko Orlik w Mochnaczce Wyżnej, 

4. trasy narciarstwa biegowego – Góra Parkowa – Tylicz, 

5. korty tenisowe – ul. Park Sportowy, 

6. Stadion piłkarski – ul. Park Sportowy, 

7. otwarte lodowiska sezonowe – Czarny Potok, Mochnaczka Wyżna, Tylicz, 

8. kompleks sportowy w Tyliczu, ul. Sportowa w skład, którego wchodzą: pełnowymiarowe 

boisko trawiaste oraz boisko ze sztuczna nawierzchnią, 

9. boiska ze sztuczną nawierzchnią w Krynicy-Zdroju przy ul. Źródlana i ul. Czarny Potok, 

10. boiska ze sztuczną i naturalną nawierzchnią w Muszynce, 

11. boiska ze sztuczną i naturalną nawierzchnią w Bereście, 

12. boisko z naturalną nawierzchnią w Polanach, 

13. boiska ze sztuczną nawierzchnią w Czyrnej i Piorunce. 

W ramach środków budżetowych przeznaczonych na sport gminny Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji partycypował i był współorganizatorem 18 imprez sportowych i kulturalnych 

organizowanych przez kluby sportowe z Gminy Krynicy-Zdroju oraz inne podmioty. W skład 

tych imprez wchodziły: 

1. Cykl turniejów brydża sportowego, 

2. XXV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Zimowych Małopolska 2019: 

saneczkarstwo lodowe, łyżwiarstwo figurowe, short track, hokej na lodzie, curling,  

3. Zimowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych , 

4. Zimowe Igrzyska Przedszkolaków, 

5. Ogólnopolskie Zawody w łyżwiarstwie figurowym o „Kryształowy Dzban Krynicy-Zdroju”, 

6. Turniej piłki nożnej Korona Beskidu dla dzieci z roczników 2006/2007, 

7. Mini liga piłki nożnej dzieci, 

8. Turniej piłki nożnej Korona Beskidu dla dzieci z roczników 2004/2005, 
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9. Turniej piłki nożnej Korona Beskidu dla dzieci z roczników 2011/2012, 

10. Ogólnopolski Integracyjny Turniej Szachowy Osób Niepełnosprawnych, 

11. Zawody kolarskie „Puchar Doliny Popradu”, 

12. XI Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin, 

13. Forum Ewangelizacyjne, 

14. Festiwal Biegowy, 

15. Olimpiada Przedszkolaków, 

16. Turniej piłki nożnej dla dorosłych, 

17. Łemkowyna Ultra Trial 2019, 

18. Ślizgawka z Mikołajem.  

 W ciągu roku szkolnego MOSiR w Krynicy-Zdroju zorganizował 18 imprez sportowych w 

ramach rywalizacji dzieci i młodzieży szkolnej w następujących dyscyplinach sportowych: 

1. piłka ręczna dziewcząt i chłopców, 

2. piłka nożna dziewcząt i chłopców, 

3. halowa piłka nożna dziewcząt i chłopców, 

4. indywidualny tenis stołowy dziewcząt i chłopców, 

5. drużynowy tenis stołowy dziewcząt i chłopców, 

6. unihokej dziewcząt i chłopców, 

7. piłka koszykowa dziewcząt i chłopców, 

8. biegi przełajowe dziewcząt i chłopców, 

9. piłka ręczna dziewcząt i chłopców. 

 MOSiR co roku w trakcie wakacji przygotowuje specjalną ofertę imprez 

sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy oraz dzieci przebywających na obozach 

wakacyjnych. W roku 2019 MOSiR zorganizował 44 imprezy: 

1. wakacyjne turnieje piłki nożnej dla uczniów Szkół Podstawowych – 5 edycji, boisko 

piłkarskie przy ulicy Źródlana w Krynicy-Zdroju i Orlik w Mochnaczce Wyżnej, 

2. wakacyjne turnieje piłki nożnej dla młodzieży – 4 edycje, boisko piłkarskie przy ulicy 

Źródlana w Krynicy-Zdroju i Orlik w Mochnaczce Wyżnej, 

3. wakacyjne turnieje piłki nożnej dla przedszkolaków – 2 edycje, boisko Czarny Potok, 

4. wakacyjne turnieje piłki nożnej dla klas I-III – 2 edycje, boisko Czarny Potok, 

5. wakacyjne turnieje piłki siatkowej dla młodzieży – 2 edycje, kompleks sportowy Czarny 

Potok w Krynicy-Zdroju i Orlik w Mochnaczce Wyżnej, 
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6. wyścigi kolarskie „Niech się kręci” dla dzieci z roczników 2006-2017 – ścieżka rowerowa 

przy ulicy Wiejskiej w Krynicy-Zdroju – 2 edycje, 

7. zajęcia sportowe dla dzieci pod opieką animatora – 9 edycji Orlik w Mochnaczce Wyżnej, 

8. wieczór na sportowo - młodzieżowe wakacyjne spotkania sportowe – 18 edycji Orlik w 

Mochnaczce Wyżnej. 

 W salach znajdujących się w obiekcie hali lodowej prowadzone są zajęcia gimnastyki 

korekcyjnej dla dzieci oraz zajęcia taneczne, pilates i aerobik. 

 MOSiR w Krynicy-Zdroju w czasie ferii zimowych gościł na ślizgawkach dzieci ze świetlic 

środowiskowych za symboliczną złotówkę. W roku 2019 MOSiR honorował na swoich 

zajęciach kartę dużej rodziny oraz kartę seniora. 

 W roku 2019 MOSiR w Krynicy-Zdroju zlecał wykonanie okresowych przeglądów wentylacji 

na lodowisku krytym w Krynicy-Zdroju, monitorowanych systemów przeciwpożarowych oraz 

alarmów, przeglądy okresowe kotłowni, dokonywano przeglądów i napraw quada do obsługi 

tras biegowych, dokonano generalnej naprawy rolby, (remont kapitalny), uzupełnienie 

oświetlenia w hali lodowej. 
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POMOC SPOŁECZNA 
 

Ośrodek  Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju został utworzony na podstawie Uchwały 

XIII/83/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Krynicy z dnia 5 kwietnia 1990r.w sprawie 

powołania Ośrodka Pomocy Społecznej. Szczegółowa regulacja prawna określająca zasady 

organizacji funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju jest zawarta w 

Statucie i Regulaminie Organizacyjnym.                                                                                               

Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej powołaną do 

realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w tym realizuje zadania własne gminy 

wynikające z art. 6 i art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 

2019 r. poz. 506 )  i art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 

2019 r. poz. 1507 ) podporządkowaną bezpośrednio Burmistrzowi Krynicy-Zdroju.  

Ośrodek Pomocy Społecznej  pełni podstawową rolę w zakresie wspierania i udzielania pomocy 

rodzinom, w których występują problemy społeczne. Ponadto na terenie Gminy funkcjonuje 

Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi –Środowiskowy Dom Samopomocy. 

Ośrodek dysponuje 40 miejscami. 

                  Pomoc społeczna  jako instytucja  polityki społecznej państwa, ma na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego jednostki - osoby, rodziny, grupy poprzez 

przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując własne zasoby, możliwości  i 

uprawnienia, celem doprowadzenia w miarę możliwości do życiowego usamodzielnienia. 

Zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej ośrodki zatrudniają pracowników 

socjalnych , którzy realizują zadania, często wkraczając w sytuacje osób i rodzin, którzy nie są 

w stanie własnym działaniem, potencjałem pokonać trudności życiowych. 

                   Pomoc społeczna udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej, a także z 

urzędu, czyli przeznaczona jest dla konkretnej osoby czy rodziny, informacje o osobach 

wymagających pomocy pozyskiwane są z różnych źródeł, głównym narzędziem jest 

przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego, który umożliwia  

identyfikacje potrzeb, diagnozę oraz opracowanie planu pomocy dla danej osoby, rodziny. 
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 Realizację zadań własnych i zleconych Gminy przedstawia poniższa tabela:  

                                            POMOC   SPOŁECZNA  -  ROK  2019        

 Liczba  

wniosków 

Liczba  

rodzin 

Liczba osób w  

rodzinach 

Kwota 

świadczeń  

Zasiłki  stałe   82   82   95 500 460,98 

Składki na ub. 

zdrowotne - zasiłki 

stałe 

 79  79   80   43.776,59 

Zasiłki   okresowe 103 103 137 111 001,36 

Zasiłki celowe w 

tym zasiłki celowe 

specjalne 

170 170 338 139 996,74 

Dożywianie  148 148 520 226 941,40 

Domy Pomocy 

Społecznej 

  47   47   47 985 794,65 

Wynagrodzenie za 

sprawowanie 

opieki przyznane 

przez sąd 

  39 39   41 208 970,04 

Praca socjalna  242 559    20 081,42 

Usługi opiekuńcze   55   55   64 266 209,28 

Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób z 

zaburzeniami 

psychicznymi 

    3     3     5     23 041,86 
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Powody przyznania pomocy  w 2019 roku  przedstawia poniższa tabela: 

                                        POWODY   PRZYZNANIA  POMOCY  -  ROK  2019 

Powód trudnej 

sytuacji 

                           Liczba rodzin  

      ogółem                          w tym na wsi 

Liczba osób w  

rodzinach 

        Ubóstwo               162             47          372 

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 

                46             29          261 

w tym : 

       wielodzietność 

                44             29          254 

       Bezrobocie                 78             18          196 

Niepełnosprawność               125             38          209 

Długotrwała lub ciężka 

choroba 

              172             43          236 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych 

                14               4            63 

w tym  rodziny niepełne                   3               0                9 

w  tym rodziny 

wielodzietne 

                  3               3             18 

Przemoc w rodzinie                   1                0                3 

Alkoholizm                   3                2                6 

Trudności w 

przystosowaniu po 

zwolnieniu z zakładu 

karnego 

                  1                0                1 

Zdarzenie losowe                   2                0                5 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju  organizował  Wigilię , z tej formy pomocy 

skorzystało 70 osób.  

Ponadto tut. Ośrodek realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym /FEAD/ - 

pomocą żywnościowa zostały objęte osoby i rodziny będące w trudnej sytuacji finansowej 

jednocześnie spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których 

dochód nie przekraczał 200% kryterium dochodowego tj. 1.402 zł w przypadku osoby samotnej 
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i 1.056 zł na osobę w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystało ogółem 414 osób w 2019roku 

z terenu gminy. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju świadczył również usługi opiekuńcze dla osób 

starszych, samotnych, niepełnosprawnych – ta formą pomocy było objętych w 2019 roku  na 

terenie gminy 55 osób oraz 3 osoby usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

 

 WSPIERANIE   RODZINY   i   SYSTEM  PIECZY  ZASTĘPCZEJ  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia zgodnie z ustawą  z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej  Asystenta rodziny, którego zadaniem jest udzielanie 

wsparcia rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze, mające na celu 

umożliwić zatrzymanie w tych rodzinach dzieci zagrożone umieszczeniem w pieczy zastępczej. 

Zgodnie z art.191 ust. 9  wyżej cytowanej ustawy obowiązkiem gminy jest ponoszenie 

odpłatności  za umieszczenie dziecka  w pieczy zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 

opiekuńczo-wychowawczej.  

 

 

                                  WSPIERANIE  RODZINY   i   SYSTEM    PIECZY    

ZASTĘPCZEJ 

 

  Liczba    

rodzin 

  Liczba  dzieci    Poniesione koszty  

        przez gminę 

Asystent      

rodziny 

             17            49       68.612,03 

Piecza  

zastępcza 

            16       50.734,15 

 

 

KARTA  DUŻEJ  RODZINY 

 

Ośrodek realizuje również zadania wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej 

Rodziny, która to określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej /gdzie  rodzic 

(rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci 
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bez względu na ich wiek / Karty Dużej Rodzina , która upoważnia do systemu zniżek.  Idea i 

cel Karty to zapewnienie dostępu do dóbr i usług oferowanych rodzinie na preferencyjnych 

warunkach zarówno przez podmioty publiczne  jak tez firmy prywatne  które zgłosiły swój 

udział w projekcie. Uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej dzięki Karcie uzyskują 

zniżki i ulgi w nabywaniu usług i produktów , co było główną intencją ustawodawcy mającą na 

celu wspomóc szanse rozwojowe a także wesprzeć rodziny wielodzietne. 

                     

   

                   KARTA  DUŻEJ   RODZINY i KRYNICKA KARTA RODZINY – ROK  

2019 

 

  Liczba    rodzin   Liczba  dzieci    Poniesione koszty  

        przez gminę 

KDR           466            1953     1.561,85 

KKR /nowe karty 

wydane w 2019 / 

             27                 62  

 

 

PRZECIWDZIAŁANIE  PRZEMOCY  W   RODZINIE  –  ZESPÓŁ  

INTERDYSCYPLINARNY  ds. PRZECIWDZIAŁANIA  PRZEMOCY wW RODZINIE 

 

Przemoc w rodzinie czyli przemoc domowa to jednorazowe lub powtarzające się umyślne 

działanie na szkodę osób bliskich lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony ich zdrowia 

i życia. Działania te naruszają prawa i dobra osobiste członka rodziny (osoby najbliższej, a 

także innych osób zamieszkujących wspólnie lub wspólnie gospodarujących). Przemoc w 

rodzinie w szczególności naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, 

narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność i swobodę, w tym również 

osobiste normy związane z życiem seksualnym. Powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, 

psychicznym, a także wywołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób, które jej doznają. 

W Ośrodku  Pomocy  Społecznej w Krynicy-Zdroju  funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny tworzy Grupy Robocze, 

które rozwiązują problemy związane z występowaniem przemocy w rodzinie w 

indywidualnych przypadkach. Skład Zespołu tworzą  pracownicy socjalni, kuratorzy,  

dzielnicowi,  pedagodzy, służba zdrowia, a także pracownik  Gminnej Komisji Rozwiazywania 
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Problemów Alkoholowych. Członkowie grupy roboczej opracowują i realizują indywidualny 

plan pomocy na rzecz danej rodziny. Sytuacja rodziny jest monitorowana, prowadzone 

działania mają na celu przezwyciężenie sytuacji kryzysowej a także poprawę sytuacji ofiar 

przemocy. Koordynacją  działań zajmuje się Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, 

którym jest pracownik socjalny tut. Ośrodka. 

W 2019 roku z  pomocy zespołu i grup roboczych skorzystało 46 rodzin , w których wystąpiły 

problemy związane z przemocą, natomiast 39 rodzin objęto procedurą niebieskiej karty. 

 

 PROJEKTY  ROK  2019 

W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju wdrożył  na terenie  Gminy  

działanie  Projektu "Małopolski Tele-Anioł".  Głównym celem projektu jest poprawa jakości 

życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych 

i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie 

informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe 

bezpieczne pozostanie w ich środowisku.  Uczestnicy Projektu otrzymują bezpłatne opaski 

bezpieczeństwa z kartą SIM, które posiadają przycisk SOS - wystarczy go nacisnąć, żeby w 

szybki sposób skontaktować się z ratownikiem medycznym, który po odebraniu zgłoszenia 

oceni stopień zagrożenia i udzieli odpowiedniej pomocy lub wsparcia, łącznie z wezwaniem 

pogotowia ratunkowego. Ratownicy medyczni zatrudnieni w centrum dostępni są 24 godziny, 

7 dni w tygodniu. Do Centrum Teleopieki uczestnicy projektu mogą także zadzwonić, by 

uzyskać pomoc w codziennych sprawach. 

 System teleopieki  automatycznie identyfikuje podopiecznego i wyświetla ratownikowi 

cyfrową kartę podopiecznego z najważniejszymi informacjami o osobie łączącej się z 

telecentrum. Następnie wykwalifikowany pracownik ocenia sytuację podopiecznego i 

podejmuje działania odpowiednie do zgłoszonego problemu, np. zawiadamia osoby podane do 

kontaktu, udziela porady, wzywa odpowiednie służby ratunkowe. Pozostaje w kontakcie do 

momentu udzielenia pomocy lub rozwiązania problemu. 

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju  realizuje również projekt  „Krynickie 

Pudełko Życia”. Projekt ma na celu ułatwić i znacznie usprawnić interwencje służb 

medycznych w przypadku osób starszych lub samotnych mieszkających na terenie Gminy 

Krynicy-Zdroju, zmagających się z przewlekłymi chorobami, mogącymi stanowić zagrożenie 

dla ich życia. Projekt zakłada umieszczenie w domowej lodówce specjalnego pudełka, w 

którym znajduje się Karta Informacyjna zawierającą potwierdzone przez lekarza rodzinnego 
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dane, które stanowią niezbędne źródło informacji dla ratowników medycznych o np. alergiach, 

chorobach, zażywanych lekach i innych istotnych ważnych informacji dotyczących stanu 

zdrowia posiadacza „Krynickiego Pudełka Życia”. Znajdą się tam również inne istotne 

informacje takie jak np. dane kontaktowe lekarza rodzinnego czy osób najbliższych, które 

należy poinformować w przypadku interwencji służb ratowniczych. 

 

ŚWIADCZENIA  RODZINNE  

 

Zadania obejmujące realizację świadczeń rodzinnych –system świadczeń rodzinnych jest 

wsparciem dla rodzin wychowujących dzieci oraz dla rodzin, w których znajduje się osoba 

niepełnosprawna wymagająca opieki i pomocy, spełniających określone kryteria. Świadczenia 

rodzinne, czyli zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze 

(tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), świadczenie 

rodzicielskie), do których prawo nabywa się po spełnieniu kryteriów określonych w ustawie z 

dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju realizuje powyższe zadania poprzez 

przyjmowanie wniosków i wypłatę świadczeń . 

Świadczenia rodzinne to : 

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki z tytułu: 

- urodzenia  dziecka, 

- urlop wychowawczy, 

- samotne wychowywanie dziecka, 

- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, 

- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, 

- rozpoczęcie roku szkolnego, 

- nauka dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania. 

   2. Świadczenia opiekuńcze: 

       - zasiłek pielęgnacyjny, 

       - świadczenia pielęgnacyjne, 

       - specjalny zasiłek opiekuńczy. 

   3. Zasiłek dla opiekuna. 

   4. Świadczenie rodzicielskie. 

   5. Świadczenie wychowawcze. 
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   6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. 

   7. Świadczenie za życiem. 

   8. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. 

 

        

ZASIŁKI  RODZINNE wraz  z DODATKAMI do ZASIŁKU  RODZINNEGO 

 

                                                 ZASIŁKI  RODZINNE  -  ROK  2019 

 

    Liczba  

wniosków 

 Liczba  rodzin Liczba 

świadczeń 

  Kwota 

świadczeń 

 Zasiłki 

rodzinne wraz z 

dodatkami 

812 692 24617 2.957.341,50 

Zasiłek 

pielęgnacyjny 

302 285 3433 649.766,46 

Świadczenie 

pielęgnacyjne 

 73 73 848 1.339.683 

Specjalny 

zasiłek 

opiekuńczy 

 49 48 49 297.623,40 

Zasiłek dla 

opiekuna 

 31 31 309 190.996 

Świadczenie 

rodzicielskie 

 74 73 73 461.749,47 

Świadczenie 

wychowawcze 

500+ 

1804 1705 28387 14.193.129,86 

Jednorazowa 

zapomoga z tyt. 

urodzenia  

149 146 146 149.000 

„ Za życiem”   2 2 2 8.000 
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Fundusz 

alimentacyjny 

 67 59 1100 477.900 

 

Za  93 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek  opiekuńczy oraz zasiłek 

dla opiekuna tut. Ośrodek opłacił składkę na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w kwocie  

325.544,35 zł  oraz za 64 osoby opłacił składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 

54.566,82 zł. 

             Należy podkreślić , że  tut. Ośrodek wykonuje działania zmierzające do ściągnięcia od 

dłużników zaległości alimentacyjnych poprzez współpracę z komornikami sądowymi, 

kierowanie  wniosków do prokuratury za ściganie za przestępstwo a także kierowanie 

wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika. 

              W 2019r. poprzez działania mające na celu ściąganie zaległości od dłużników 

alimentacyjnych tut. Ośrodek uzyskał łączną kwotę w wysokości 295.423,92 zł. 

                 Świadczenie wychowawcze inaczej 500+ ma na celu wsparcie finansowe rodziców 

w zaspakajaniu potrzeb życiowych w wychowaniu dzieci. Świadczenie to dedykowane jest dla 

rodziców wychowujących dzieci do 18 roku życia.  

 

                    Jednym z Rządowych programów, które realizuje tut. Ośrodek jest program 

„Dobry start” / inaczej 300+/  realizowany na podstawie Uchwały Nr 80 Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018r , na podstawie którego rodzina otrzymuje raz w roku 300 zł na każde dziecko 

uczące się w szkole – bez względu na dochód. Celem programu jest wsparcie finansowe rodzin 

z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.  

 

 

                                                  DOBRY  START  -  ROK  2019 

 

   Liczba  

wniosków 

 Liczba  rodzin Liczba świadczeń   Kwota świadczeń 

   1273     1273   1897 569.100 

 

 

              Zestawienie wydatków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku.  
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1. Zadania zlecone / finansowane  z budżetu państwa / 

2. Zadania własne gminy / finansowane z budżetu gminy / 

3. Zadania własne gminy  / dofinansowanie z budżetu państwa / 

 

Zadania zlecone / finansowane  z budżetu państwa / 

 

 Świadczenia  rodzinne  2 957 341,50 zl 

 Ubezpieczenie zdrowotne od św. rodz.  54 566,82 zł 

 Fundusz alimentacyjny    477 900 zł 

 Świadczenia wychowawcze  500+    14 193 129,86 zł  

 Wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej   208 970,04 

 Karta dużej rodziny              1 561,85 zł 

 Program wsparcia rodzin „Za życiem”   8 000 zł 

 Świadczenie ”Dobry start „ 300+     569 100 zł 

 

Zadania własne gminy / finansowane z budżetu gminy / 

 

 Zasiłki  celowe   139 996,74 zł 

 Zasiłki okresowe     1 400,36 zł 

 Dożywianie  46 941,40 zł 

 DPS    985 794,65 zł  

 Asystent rodziny  50 486,03 zł  

 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  6 910 

 Usługi opiekuńcze  266 209,28 

 Piecza zastępcza  50 734,15 

 Utrzymanie OPS   1 209 019,55 

 Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych  FA  20 857,47 

  

 

 

Zadania własne gminy  / dofinansowanie z budżetu państwa / 

 

 Zasiłki stałe    500 460,98 zł 
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 Zasiłki okresowe  109 601 zł 

 Dofinansowanie do utrzymania OPS  124 716 

 Ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających  zasiłki stałe  43 776,59 zł 

 Dożywianie  180 000 zł  

 Asystent rodziny dofinansowanie 18 126 zł 
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ŚRODOWISKOWY DOM 

SAMOPOMOCY 
 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynicy-Zdroju jest jednostką organizacyjną pomocy 

społecznej – ośrodkiem wsparcia dziennego typu ABC, powołany został Uchwałą 

Nr XXXIV.200.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju w dniu 11 grudnia 2012 r.                                    

Od 01.01.2013 roku działa jako jednostka budżetowa Gminy. ŚDS Przeznaczony jest dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Dom czynny jest od 

poniedziałku do piątku w godz. od 07.30 do 15.30. W zajęciach uczestniczą 42 osoby  z Gminy 

Krynicy-Zdroju, Muszyna, Nawojowa, Kamionka Wielka. Placówka zatrudnia: 4 terapeutów 

zajęciowych, instruktora do spraw kulturalno-oświatowych, młodszego opiekuna, psychologa, 

3 fizjoterapeutów (2 fizjoterapeutki przebywają na urlopie wychowawczym i  macierzyńskim), 

kierowcę/młodszego opiekuna, księgową oraz dyrektora – łącznie 12 etatów. Uczestnictwo w 

zajęciach jest treningiem umiejętności społecznych i zawodowych. Pozwala utrzymać na 

stałym poziomie zdolność do wykonywania czynności dnia codziennego, uczy samodzielności 

i rozwija indywidualne zdolności. 

 W roku 2019 w ramach zajęć wspierająco-aktywizujących w ŚDS podejmowano 

działania zgodnie ze szczegółowymi celami zajęć wynikających z Planu pracy. Poszczególne 

treningi były prowadzone w grupach 8-10 osobowych (podział wynikał z rodzaju stopnia 

niepełnosprawności i możliwości uczestników). Udział w zajęciach terapeutycznych 

uzależniony był od zainteresowań, zdolności i potrzeb. Wszelkie działania były realizowane      

i ujęte w indywidualnych planach wspierająco-aktywizujących. Miały one na celu rozwijanie 

umiejętności korzystania z różnych form spędzania czasu wolnego jak: działalność rekreacyjna, 

udział w imprezach kulturalno-oświatowych, sportowych, towarzyskich, a także aktywizację 

zawodową. Uczestnicy ŚDS w ciągu roku uczyli się radzenia sobie z problemami życia 

codziennego, przygotowywania posiłków, dbania o higienę osobistą oraz wygląd zewnętrzny, 

dokonywania zakupów, dbania o czystość i porządek, gospodarowania pieniędzmi, korzystania 

z urządzeń gospodarstwa domowego, rozwijali swoje zainteresowania oraz odkrywali talenty 

artystyczne. Zajęcia oraz treningi odbywały się codziennie i realizowane były poprzez: 

 

1. Trening umiejętności życia codziennego i prowadzenia gospodarstwa domowego: 

- Trening kulinarny; 
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- Trening umiejętności gospodarowania środkami pieniężnymi; 

- Trening załatwiania spraw z zakresu życia codziennego i spraw urzędowych; 

- Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych; 

- Trening w zakresie higieny osobistej i otoczenia; 

- Trening dbałości o wygląd zewnętrzny. 

2. Prowadzenie treningów w zakresie umiejętności interpersonalnych i społecznych: 

- Kształtowanie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie; 

- Trening nawiązywania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych; 

- Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie. 

3. Trening umiejętności praktycznych: 

- Praca z komputerem, korzystanie z programów komputerowych, korzystanie                  

z Internetu; 

- Nabywanie umiejętności szycia ręcznego i maszynowego, dobór właściwych 

materiałów i  przyborów; 

- Nabywanie i doskonalenie umiejętności korzystania z narzędzi budowlanych np.   

                wbijania gwoździ, wkręcania śrub, ręcznego cięcia piłą. 

4. Trening z zakresu arteterapii - malarstwo, papieroplastyka: 

- Praca nad rozwojem uzdolnień plastycznych; 

- Poprawa koordynacji i sprawności manualnej; 

- Pobudzanie twórczości plastycznej; 

- Muzykoterapia, zajęcia teatralne. 

5. Rehabilitację:  

- Rehabilitację ruchową  indywidualną i grupową; 

- Udział w zawodach sportowych, wyjazdy na basen, dogoterapia, hipoterapia. 

6. Poradnictwo Psychologiczne: 

- Wsparcie dla rodziny; 

- Wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych; 

- Rozwijanie umiejętności interpersonalnych; 

- Tworzenie atmosfery wzajemnej akceptacji; 

- Rozmowy indywidualne. 

7. Prowadzenie treningów w zakresie umiejętności spędzania czasu wolnego: 

- Rozwijanie własnych zainteresowań, doskonalenie celowości wykorzystania czasu   

               wolnego; 



Strona 95 
 

- Organizowanie i udział w imprezach turystyczno-rekreacyjnych m.in. 5-dniowy 

wyjazd rehabilitacyjno-rekreacyjny w Bieszczady nad Solinę; 

- Rozwijanie zainteresowań lekturą czasopism, książek, wybranymi audycjami 

radiowymi, telewizyjnymi, filmami (wyjazd do teatru, organizacja wystaw). 

 Ponadto cyklicznie odbywały się uroczystości  stanowiące stałe punkty w ramach 

działalności kulturalno-rekreacyjnej: urodziny uczestników, dyskoteki, projekcje filmów, 

Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Walentynki, Integracyjna Zabawa Andrzejkową w której 

wzięło udział 150 osób, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, Warsztaty w TVP3 

Kraków, udział w Świętojankach w Dolinie Królówki, 5 dniowy wyjazd w Bieszczady, wyjścia 

do Kościoła oraz wizyty Księdza w ŚDS, kulig, wyjścia do teatru, kręgle, udział w Małopolskim 

Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, udział w zajęciach 

zorganizowanych z okazji Międzynarodowego Dnia Artystów malujących ustami i stopami. 

Zajęcia plenerowe w  Skansenie, Szczawnicy, Parku Etnograficznym. Zajęcia sportowo- 

rekreacyjne: Spartakiada Zimowa, Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego, wizyty w Straży 

Pożarnej.  

 

Realizując powyższe działania Środowiskowy Dom Samopomocy współpracuje z : 

  
5. Współpraca z podmiotami wymienionymi w § 21 rozporządzenia w sprawie ŚDS 

i efekty ww. współpracy. 

L.p. Nazwa podmiotu Efekty współpracy (w punktach) 

1 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 

Krynicy-Zdroju 

1.Współpraca przy ustaleniu potrzeb uczestników oraz ich 

sytuacji bytowej. 

2.Pomoc w uzyskaniu świadczeń pieniężnych dla 

potrzebujących uczestników ŚDS. 

3.Współpraca w zakresie przyjęcia osób do ŚDS oraz 

poszukiwanie nowych uczestników. 

4.Przekazywanie dokumentacji uczestników. 

2 

Poradnia zdrowia 

psychicznego i inne 

placówki Służby 

Zdrowia w 

Krynicy-Zdroju 

1.Okresowe oceny stanu zdrowia dotyczące uczestników. 

2.Wydawanie zaświadczeń. 
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5. Współpraca z podmiotami wymienionymi w § 21 rozporządzenia w sprawie ŚDS 

i efekty ww. współpracy. 

L.p. Nazwa podmiotu Efekty współpracy (w punktach) 

3 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Nowym Sączu 

1.Pozyskiwanie dofinansowań : 

- sportu, kultury i rekreacji, 

- zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych. 

2.Udział w posiedzeniach Społecznej Rady do spraw osób 

niepełnosprawnych. 

4 
Centrum Kultury w 

Krynicy-Zdroju 
1.Współpraca przy organizacji imprez integracyjnych. 

5 POW w Muszynie 

1. Organizacja imprez integracyjnych : 

-Zabawa Andrzejkowa, 

-Turniej tenisa stołowego, 

-Udział w spartakiadzie "Sprawni-Niepełnosprawni", 

-Udział w spartakiadzie zimowej, 

-Udział w spotkaniu wiosennym. 

6 
Stowarzyszenie 

"Gniazdo" 

1.Udział w spotkaniach integracyjnych, turniejach sportowych. 

2. Udział w Turnieju Bocci w Barcicach. 

7 ŚDS Nowy Sącz 1.Udział w spotkaniach integracyjnych, turniejach sportowych.  

8 
WTZ "Nadzieja" 

Nowy Sącz 
1.Udział w spotkaniach integracyjnych, turniejach sportowych.  

9 
Stowarzyszenie 

"Jesteśmy" 
1.Przegląd twórczości "Pod skrzydłami orła". 

10 

Polski Związek 

emerytów i 

rencistów 

1.Udział w obchodach Światowego Dnia Inwalidy. 

2.Udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Osób 

Niepełnosprawnych. 

3.15-lecie Zespołu wokalnego „Kryniccy Seniorzy” 

11 
Miejski Ośrodek 

sportu i rekreacji 

1.Organizacja integracyjnych turniejów tenisa stołowego. 

2.Organizacja tygodnia sportu dla wszystkich. 

12 
Niepubliczne 

Przedszkole z 

1.Organizacja wspólnych przedstawień, koncertów. 
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5. Współpraca z podmiotami wymienionymi w § 21 rozporządzenia w sprawie ŚDS 

i efekty ww. współpracy. 

L.p. Nazwa podmiotu Efekty współpracy (w punktach) 

oddziałami 

Integracyjnymi 

"Piątka" 

13 
Państwowa Szkoła 

Muzyczna  

1.Koncert Noworoczny uczniów PSM. 

2.Zwiedzanie Szkoły Muzycznej. 

14 
Uzdrowisko 

Krynica Żegiestów  

1.Użyczenie Sali balowej w Starym Domu Zdrojowym na 

występy i imprezy integracyjne. 

15 

Lokalna telewizja 

Lokalna prasa 

TVP3 Kraków 

 

1.Informacje o działalności. 

2.Warsztaty w TVP3 Kraków. 

 

16 

Kościół Rzymsko 

Katolicki w 

Krynicy-Zdroju 

1.Wizyty księdza w ŚDS związane ze świętami, udział w 

spowiedzi. 

2.Udział we Mszach Świętych.  

17 
Współpraca z 

rodzicami 

1.Wspólne podejmowanie decyzji i realizacja działań na rzecz 

uczestników. 

2.Obustronny kontakt telefoniczny dotyczący postępów w 

zajęciach i wynikłych problemów. 

3.Okresowy kontakt bezpośredni (konsultacje indywidualne, 

spotkania grupowe). 

4.Udział w uroczystościach. 

5.Spotkania, wyjazdy integracyjne. 

18 
Klub Integracyjny 

Nowy Sącz 

1.Udział w Paraolimpiadzie pływackiej. 

2.Udział w turnieju Boccie. 

19 PFRON 

1.Udział w konkursie Sztuka Osób Niepełnosprawnych – 

„Podróże moich marzeń” zdobycie wyróżnienia podczas 

uroczystej Gali w Wieliczce. 
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5. Współpraca z podmiotami wymienionymi w § 21 rozporządzenia w sprawie ŚDS 

i efekty ww. współpracy. 

L.p. Nazwa podmiotu Efekty współpracy (w punktach) 

20 
Pasaż handlowy w 

Krynicy-Zdroju 

1.Wystawy prac uczestników: 

- Świąteczna, 

- Udział w Międzynarodowym Dniu Osób malujących ustami i 

stopami. 

21 

Młodzieżowe 

Centrum Kariery 

Punkt doradztwa 

zawodowego OHP 

w Krynicy-Zdroju 

1.Udział w targach dotyczących możliwości zatrudnienia. 

2.Spotkania z doradcami zawodowymi. 

22 

Szkoła Podstawowa 

im Ks. Kard. 

Stefana 

Wyszyńskiego w 

Nowej Wsi 

1. Przedstawie Jasełkowe uczniów Szkoły Podstawowej. 

2. Prezentacja przedstawienia słowno-muzycznego „Smerfy” 

 

 

 W okresie objętym sprawozdaniem realizowane zadania wykonano zgodnie z wyznaczonym 

Planem pracy oraz założonymi celami. W wyniku prowadzonej terapii uczestnicy nabyli wiele 

umiejętności pozwalających im aktywniej uczestniczyć w życiu społecznym zarówno w 

placówce, jak i poza nią. Dzięki ciągłemu procesowi terapeutycznemu lepiej rozumieją zasady 

współżycia społecznego, stali się otwarci na kontakt ze środowiskiem zewnętrznym. Biorą 

aktywny udział w zawodach sportowych i wyjazdach kulturo-poznawczych. Uczestnicy, jak i 

ich rodziny otrzymują pomoc i wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych 

oraz problemów występujących w życiu rodzinnym. Pomocą służą psycholog, fizjoterapeuta 

oraz pozostali pracownicy Domu. Rehabilitacja prowadzona w ŚDS umożliwia uczestnikom 

poprawę kondycji, sprawności ruchowej, manualnej, wzmocnienie mięśni oraz motywuje do 

wykazywania w tym zakresie większej aktywności. Uczestnicy oraz opiekunowie wzięli udział 

w zorganizowanym przez ŚDS 5-dniowym wyjeździe rekreacyjno-rehabilitacyjnym w 

Bieszczady nad Solinę. Dzięki wyjazdom uczestnicy poznają  nowe miejsca, zaspokajają swoją 

ciekawość świata i potrzebę poznania nowych dziedzin życia. W trakcie roku zorganizowano 

szereg imprez integracyjnych zarówno w budynku jednostki jak i na wyjeździe, w których 
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uczestniczyli nasi podopieczni.  Te działania spowodowały wzrost zainteresowania środowiska 

lokalnego naszą działalnością. W trakcie roku zaadaptowano nowe pomieszczenie w którym 

utworzona zostanie pracownia treningów praktycznych, doposażono także poszczególne 

pracownie w celu podniesienia komfortu oraz organizacji pracy. Pozytywne zmiany w 

funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych umacniają w przekonaniu, że nasza działalność jest 

bardzo potrzebna dla tej grupy osób oraz, że ma ogromny wpływ na umocnienie pozycji osoby 

zaburzonej psychicznie i niepełnosprawnej intelektualnie w rodzinie oraz społeczeństwie. 

 Ponadto w roku 2019 Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynicy-Zdroju poprzez 

dofinansowanie ze środków PFRON oraz przy pomocy i wparciu Gminy z Krynicy-Zdroju 

zakupił nowy samochód marki Renault Trafic przystosowany do przewozu osób 

niepełnosprawnych, który jest wykorzystywany do codziennego transportu uczestników na 

zajęcia z miejsca zamieszkania i odwożenie po zajęciach do miejsca zamieszkania. 
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STRAŻ MIEJSKA 
 

Straż Miejska Krynicy-Zdroju realizuje zadanie własne gminy  określone w art. 7 ust.1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. -o samorządzie gminnym, tj. zapewnienie porządku i 

bezpieczeństwa publicznego wspólnoty lokalnej. 

 

I  ORGANIZACJA PRACY 

Komenda Straży Miejskiej realizowała zadanie utrzymania porządku publicznego w ramach 

siedmiu etatów. W dni powszednie strażnicy wykonują obowiązki w ramach 12 godz. służby 

patrolowej, która ma za zadanie podejmować wszelkie interwencje oraz oddziaływać 

prewencyjnie. W sezonie letnim patrole interwencyjne pracowały w godz. 9:00–21:00, a poza 

sezonem letnim w godz. 8:00–20:00. Pozostali strażnicy pracujący w godz. 7:00–15:00, w 

ramach patrolu pieszego kontrolują swoje rejony służbowe, prowadzą dokumentację dot. rejonu 

oraz postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, biorą udział w rozprawach 

sądowych jako świadek lub oskarżyciel publiczny. 

Od 2019 r., zgodnie z poleceniem Burmistrza, Straż Miejska pracuje w każdy dzień roku oprócz 

pierwszego dnia Wielkanocy i Bożego Narodzenia. W soboty, niedziele i święta zabezpieczone 

były ośmiogodzinne dyżury jednozmianowe, w zależności od potrzeb, najczęściej w godzinach 

9:00–17:00.  

Zgłoszenia interwencyjne są przyjmowane osobiście i telefonicznie w Komendzie Straży pod 

nr tel. 184725537 lub przez patrol interwencyjny - nr tel. 603925971. 

II REALIZACJA ZADAŃ  

 

W 2019 r. przeprowadzono ponad 12.200 kontroli, w tym ponad 11.330 kontroli własnych 

oraz przyjęto i załatwiono ponad 870 (wzrost o 150 – 2018r.) zgłoszeń interwencyjnych od 

mieszkańców i turystów.  
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Kontrole dotyczyły w szczególności: 

 utrzymania porządku i czystości, 

 miejsc publicznych zagrożonych spożywaniem alkoholu, 

 zezwoleń na deptaku, 

 osiedli mieszkaniowych, 

 parkowania pojazdów, 

 palenia tytoniu na przystankach autobusowych, 

 kotłów w budynkach jednorodzinnych ogrzewanych paliwami stałymi, 

 udokumentowania wywozu nieczystości płynnych, 

 posiadania pojemników na odpady komunalne i złożenia deklaracji, 

 udokumentowanego wywozu odpadów komunalnych, 

 dorożek. 

 Taxi 

  

293

139
87

30

60

66

196

Przyjęte zgłoszenia interwencyjne dotyczą:    

293- zagrożeń w ruchu drogowym

139 - zwierząt

87 - ochrona środowiska i gospodarki odpadami

30 - zakłócanie porządku i spokoju publicznego

60 - zagrożeń życia i zdrowia

66 - awarii technicznych

196 - pozostałe (w tym ustawa o utrzymaniu czystości i porządku)
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W wyniku w/w kontroli ujawniono  2.265 wykroczeń (wzrost o 365 - 2018 r.), w tym: 

 

 

Lp. 

 

 

 

 Rodzaje wykroczeń zawartych w: 

 Środki 

oddziaływania 

wychowawczego 

(art. 41 k.w.) 

 

Mandat 

 

 

Wnioski 

do sądu 

 

Sprawy 

przekazane 

innym 

organom lub 

instytucjom 

 Razem 

 

Razem 

    liczba  kwota    

1.  Ustawie - Kodeks wykroczeń       

 

 

 a)  

 

 wykroczenia przeciwko porządkowi 

i spokojowi publicznemu 

13 1 300  1 15 

 

 

 b)  

 

 wykroczenia przeciwko instytucjom 

państwowym …  

     0 

 

 

 c)  

 

 wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu osób i mienia 

15 9 1750  3 27 

 

 

 d)  

 

 wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu i porządkowi w 

komunikacji,  

986 1027 118050 14  2027 

 

 

 e)  

 

 wykroczenia przeciwko osobie 

 

1     1 

 

 

 f)  

 

 wykroczenia przeciwko zdrowiu 

 

    1 1 

 

 

 g)  

 

 wykroczenia przeciwko mieniu 

 

     0 

 

 

 h)  

 

 wykroczenia przeciwko interesom 

konsumentów 

     0 

 

 

 i)  

 

 wykroczenia przeciwko 

obyczajności publicznej 

5 1 100   6 

 

 

 j)  

 

 wykroczenia przeciwko 

urządzeniom użytku publicznego 

20 5 400  4 29 

 

 

 k)  

 

 szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe  1 100   1 
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2. 

 

 przepisach wprowadzających Kodeks 

pracy 

     0 

3. 

 

 ustawie o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

35 12 1200   47 

4. 

 

 ustawie o ochronie zdrowia przed 

następstwami używania tytoniu …  

8 2 200   10 

5.  ustawie o utrzymaniu czystości  i 

porządku w gminach 

23 1 100  30 54 

6.  ustawie o ochronie zwierząt 3 1 100  4 8 

7.  ustawie o odpadach 6 22 5400   28 

8.  ustawie - Prawo ochrony środowiska 6     6 

9.  ustawie - Prawo o miarach      0 

10.  ustawie - Prawo wodne      0 

11. 

 

 ustawie o publicznym transporcie 

drogowym 

     0 

12. 

 

 ustawie o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami 

     0 

13.  ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczania chorób zakaźnych… 

1 2 400 1 1 5 

14.  ustawie o ochronie przyrody      0 

15. 

 

 ustawie o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji 

     0 

16. 

 

 ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach …  

     0 

17. 

 

 ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym 

     0 

18.  ustawie o bateriach i akumulatorach      0 

19.  ustawie - Kodeks wyborczy      0 

20. 

 

 aktach prawa miejscowego (przepisy 

porządkowe) 

     0 
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21.  Innych      0 

OGÓŁEM 

 

1122 1084 128100 15 44 2265 

             Tab. nr 1      ujawnione wykroczenia z podziałem na kategorie wynikające z przepisów prawa 

 

Obok ujawniania wykroczeń strażnicy wykonują wiele różnych innych zadań, w tym 

zabezpieczanie miejsc awarii, wypadków i innych zdarzeń, zakładanie urządzeń blokujących 

koła pojazdów, konwoje dokumentów oraz środków pieniężnych wykonywanych na rzecz 

Gminy.  

 

 

Lp. Pozostałe działania Liczba 

1) pojazdy unieruchomione-blokada 257 

2) wydane dyspozycje usunięcia pojazdów, w tym: - 

  

a) na podstawie art. 50a   Prd - 

b) na podstawie art. 130a Prd - 

                 pojazdy usunięte z drogi - 

                 zastosowanie procedury wynikające z art.. 130a ust. 2a - 

3)  pojazdy odnalezione       - 

49%

48%

1% 2%

W wyniku ujawnionych wykroczeń  zastosowano:

  1.122 - pouczenia - tzw. środek oddziaływania
wychowawczego

  1.084 - mandaty karne

       15 - skierowano wniosków o ukaranie do sądu

    44- sprawy przekazane do innych instytucji
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4) osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 2 

5) ujawnione przestępstwa       0 

6) osoby ujęte i przekazane Policji       0 

7) 
zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy itp. lub zagrożonego takim 

zdarzeniem 
2 

8) chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej 2 

9) konwoje dokumentów i pieniędzy       197 

10) kontrola osobista, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby - 

Tab. nr 2 Liczba wykonanych czynności.  

Dane liczbowe wskazują obszary działania i intensywność popełnianych czynów 

zabronionych oraz działania strażników w tych obszarach porządku publicznego. 

Ważniejszy od statystyk jest poziom porządku i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.  

 

Ważniejsze obszary działania 

1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości 

 

Strażnicy kontrolują osiedla mieszkaniowe oraz wytypowane miejsca publiczne, gdzie może 

być spożywany alkohol tj.  

ul. Piłsudskiego  - Park Nitribitta, Park Słotwiński, „Kruk” i DH Hawana; 

Park Zdrojowy  - w szczególności Ławka Kraszewskiego;  

ul. Źródlana   - tzw. „taras” za pawilonami oraz ławeczki wzdłuż ulicy;  

ul. Czarny Potok  - Park Rekreacyjny 

ul. Kraszewskiego  - przy budynku nr 19 

 

Na wskutek tych działań znacznie poprawiła się sytuacja (patrz tabela nr 3). Mimo lekkiego 

wzrostu w 2018 r., zasadniczo zmniejszyła się liczba wykroczeń dot. spożywania alkoholu w 

miejscach publicznych (szczególnie od 2012 r. kiedy to od 2011 r. nakładano więcej 
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mandatów), osiągnięto wyższy poziom czystości i porządku w tych rejonach, zmniejszyła się 

liczba zakłóceń porządku publicznego poprzez nieodpowiednie zachowania młodzieży czy 

innych osób spożywających alkohol.  

 

Rok Liczba 

wykroczeń 

Liczba 

pouczeń 

Liczba 

mandatów 

Liczba 

wniosków do 

Sądu 

Liczba osób 

nietrzeźwych 

doprowadzonych 

do izby 

wytrzeźwień lub 

miejsca zam.  

2008 483 474 9 0 17 

2009 408 389 17 0 40 

2010 301 285 16 0 15 

2011 398 324 72 2 32 

2012 222 167 54 1 27 

2013 170 111 57 2 12 

2014 250 155 95 0 20 

2015 137 85 43 1 17 

2016 79 47 31 1 18 

2017 62 48 14 0 8 

2018 85 79 5 0 4 

2019 47 35 12 0 2 

tab. nr 3   Liczba ujawnionych wykroczeń dot. spożywania alkoholu w latach 

 

Duży wpływ na liczbę tych wykroczeń mają osoby bezdomne. W latach ubiegłych w rejonie 

byłego Kina Jaworzyna i sklepu Delikatesy Centrum przy ul. Piłsudskiego przebywało kilka 

osób bezdomnych. Latem 2016 i 2017 r. przebywała tylko jedna osoba bezdomna, a obecnie 

nie ma tam żadnej osoby bezdomnej. W przypadku pojawienia się jakiejś przyjezdnej osoby 

bezdomnej strażnicy natychmiast podejmują czynności w celu niedopuszczenia do 

spożywania przez nią alkoholu w miejscu publicznym. Osoby te zmieniają wówczas 

miejscowość przebywania. 

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości osoby nietrzeźwe były doprowadzane do 

miejsca zamieszkania lub izby wytrzeźwień Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 
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Nowym Sączu. Na przestrzeni lat liczba osób nietrzeźwych doprowadzonych przez strażników 

systematycznie spadała, aby osiągnąć poziom w ciągu 2019 r. - 2osoby.   

 

2. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

W ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i Regulaminu o utrzymaniu 

porządku i czystości w Gminie Krynica-Zdrój strażnicy kontrolują stan utrzymania dróg i 

chodników, oczyszczanie ciągów pieszych ze śniegu, lodu, błota itp. nieczystości. Realizowano 

to przez interweniowanie, pouczanie i egzekwowanie wydanych poleceń od właścicieli posesji 

oraz wykonawców zimowego utrzymania dróg. Jednocześnie strażnicy współpracują z 

wykonawcami zimowego utrzymania dróg podczas usuwania śniegu z poboczy ulic, gdzie są 

zaparkowane pojazdy. 

Kontrolowano posiadanie pojemników na składowanie odpadów przez właścicieli 

nieruchomości komunalnych oraz usuwanie odpadów zgodnie z przepisami. To skutkuje 

zmniejszającą się liczbą nielegalnych wysypisk śmieci.  

Kontrolowano zbieranie ekskrementów zwierzęcych przez właścicieli psów. Pozostawianie 

odchodów zwierzęcych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego -chodnikach, 

placach itp. przez właścicieli psów jest dość palącym problemem. Szczególnie to widać na 

wiosnę, gdy śnieg topnieje z chodników i placów. Wielokrotnie, gdy właściciel psa widzi 

strażnika miejskiego, to schyli się i zabierze odchody, jednak gdy takiej presji nie ma, często 

nie zbiera. Łącznie ujawniono 54 wykroczeń, nałożono 1 mandat, pouczono 23 osoby. 

 

3. Ustawa o odpadach 

W 2013 r. trzech krynickich strażników ukończyło szkolenie „Ekologiczny strażnik miejski”, 

a w 2015 r. pięciu strażników ukończyło szkolenie specjalistyczne „NIE dla niskiej emisji”, 

w 2017 r. dwóch strażników, a w 2019 r. - trzech strażników odbyło szkolenie w zakresie 

pobierania próbek z palenisk w celu kontroli popiołu pod względem spalania odpadów przez 

wyspecjalizowane laboratorium.  

Na podstawie upoważnień wydanych przez Burmistrza, strażnicy kontrolują piece i kotły w 

budynkach ogrzewanych paliwami stałymi. W minionym roku skontrolowano 206 

domowych kotłów. 
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Strażnicy podejmują też interwencje dot. spalania odpadów na powierzchni ziemi, np. na 

posesjach, w ogrodach, ogródkach działkowych.  

W porównaniu do lat poprzednich świadomość i wiedza ekologiczna właścicieli nieruchomości 

jest znacznie większa. Obserwujemy znaczny spadek zadymienia Krynicy-Zdroju w stosunku 

do lat poprzednich w rejonie ul. Kraszewskiego od skrzyżowania z ul. Graniczną w kierunku 

Muszyny, gdzie ten problem był największy. Na podstawie w/w kontroli można stwierdzić, że 

mieszkańcy zasadniczo nie palą odpadów w piecach. Od 2017r. w sytuacjach podejrzenia 

spalania odpadów, strażnicy pobierają próbkę popiołu do przebadania w laboratorium.  

W tym zakresie ujawniono 28 wykroczeń, nałożono 22 mandaty karne, pouczono 6 osób. 

 

4. Porządek i spokój publiczny  

Są to wykroczenia określone w art. 51 Kodeksu wykroczeń (kw.) - (Kto krzykiem, hałasem, 

alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo 

wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym), art. 58 kw. (Kto mając środki egzystencji lub 

będąc zdolny do pracy, żebrze w miejscu publicznym…), art. 603 kw. (Kto prowadzi sprzedaż 

na terenie należącym do gminy…), art. 63a§1 kw. (Kto umieszcza w miejscu publicznym do 

tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę napis lub rysunek albo wystawia 

je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem), oraz 

określone w art. 117§1 kw. (Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie 

nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków …). 

Podejmowano czynności w sprawach wywieszania plakatów w miejscach niedozwolonych, 

takich jak wiaty przystankowe, słupy, parkany i drzewa. 

Strażnicy kontrolowali handel na terenach gminnych, czy właściciele stoisk posiadają 

odpowiednie uzgodnienia (np. handel okazjonalny przy cmentarzach lub na parkingach) oraz 

w strefie uzdrowiskowej „A” zgodnie ze Statutem uzdrowiska.  

Łącznie ujawniono 15 wykroczeń, pouczono 13 osób, nałożono 1 mandat karny, 1 

przekazano innej instytucji. 
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5. Kontrola ruchu drogowego  

W zakresie porządku i bezpieczeństwa w komunikacji ujawnianych jest najwięcej wykroczeń. 

W tej materii jest także najwięcej interwencji od mieszkańców i turystów (w 2019r. 293 (ok. 

34%) zgłoszenia interwencyjne, dla porównania: 2018r. – 196 (ok. 27%) zgłoszeń). Gama tych 

wykroczeń jest bardzo różna, od samowolnego usuwania znaków, zanieczyszczenia drogi, 

uszkodzenie dróg lub urządzeń drogowych, po niedostosowanie się do znaków drogowych lub 

nieprawidłowe parkowanie na wjeździe do posesji, na przejściu dla pieszych, w miejscu 

objętym zakazem parkowania.  

Ujawniono łącznie 2.027 wykroczeń, pouczono 986 osób, nałożono 1027 mandatów 

karnych, sporządzono 14 wniosków do Sądu.  

 

a) Kontrola zezwoleń - deptak  

Dzięki kontrolom prowadzonym przez strażników w rejonie deptaku, w strefie „zakazu ruchu”, 

liczba samochodów jest ograniczana do minimum. Zmiana organizacji ruchu i postawione 

donice w poprzek drogi przy pensjonacie „Małopolanka” ugruntowały spacerowy charakter 

odnowionej części deptaku. Dodatkowo, w ubiegłym roku znacznie ograniczono liczbę 

wydanych zezwoleń na parkowanie pojazdów na deptaku, przez co ta droga w pełni nabrała 

wizerunku promenady spacerowej. 

 Na deptaku ujawniono 1453 wykroczenia, nałożono 851 mandatów karnych, pouczono 

602 osoby, sporządzono wniosków do sądu 12.  

 

b) parkowanie pojazdów  

Z uwagi na bardzo dużą liczbę wykroczeń dot. nieprawidłowego parkowania, strażnicy reagują 

przede wszystkim na te wykroczenia, które stwarzają zagrożenie dla pieszych uczestników 

ruchu (przejścia dla pieszych, zastawiony cały chodnik itp.). Od kilku lat sukcesywnie 

eliminowane jest nieprawidłowe parkowanie pojazdów na ul. Kościelnej i Cichej, Piłsudskiego 

i Dąbrowskiego w związku z uruchomieniem Strefy Płatnego Parkowania, żeby kierowcy nie 

parkowali w miejscach niedozwolonych, tylko na wyznaczonych miejscach postojowych. 

Przyniosło to zdecydowany wzrost porządku w ruchu drogowym.  

W celu utrzymania porządku parkowania stosowano urządzenia blokujące koła pojazdów tzw. 

„blokady”. Założono blokady na koła 257 pojazdów. 
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6. Bezpieczeństwo osób i mienia  

Wykroczenia określone m.in. w art. 75 kw. (Kto, bez zachowania należytej ostrożności .. wylewa płyny, wyrzuca 

nieczystości…); art. 77 kw. (Kto, nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu 

zwierzęcia).   Interweniowano w stosunku do osób, które prowadziły lub wypuszczały psy bez 

zachowania zwykłych środków ostrożności typu kaganiec lub smycz.  

Ujawniono 27 wykroczeń, nałożono 9 mandatów karnych, pouczono 15 osób. 

 

7. Wykroczenia przeciwko obyczajowości  

Wykroczenia określone w art. 140 kw. (Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku), art. 141 kw. 

(Kto w miejscu publicznym … używa słów nieprzyzwoitych) Dotyczyły one przede wszystkim osób po 

spożyciu alkoholu lub osób, które załatwiały swoje potrzeby fizjologiczne w miejscu 

publicznym.  

Ujawniono 6 wykroczeń, nałożono 1 mandat karny, pouczono 5 osób.  

 

8. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego  

Określone w art. 144 kw. (Kto, na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność…), 

art. 145 kw. (Kto, zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, 

ogród, trawnik lub zieleniec).  

Czyny zabronione w postaci zaśmiecenia miejsc publicznych i niszczenia zieleni. Dotyczyły 

one także zanieczyszczania miejsc publicznych przez psie odchody.  

Ujawniono 29 wykroczeń, pouczono 20 osób, nałożono 5 mandatów karnych, 4 sprawy 

przekazano. 

 

9. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu  

W odpowiedzi na sygnały od mieszkańców zwiększono kontrolę przystanków autobusowych z 

uwagą na osoby palące papierosy i inne wyroby tytoniowe, co jest niezgodne z ustawą o 

ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 

Ujawniono 10 wykroczeń, pouczono 8 osób, nałożono 2 mandaty.  
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10. Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt i o ochronie zwierząt (poz. 6 i 13 Tab. nr 1) 

Ustawa o ochronie zwierząt nakazuje właścicielowi zwierzęcia zapewnienia mu określonych 

ustawą warunków bytowania. Natomiast o ochronie zdrowia zwierząt nakazuje właścicielowi 

psa stosować raz w roku szczepienia ochronne przeciw wściekliźnie.  

Łącznie ujawniono 13 wykroczeń, nałożono 4 mandaty karne, pouczono 3 osoby, sporządzono 

1 wniosek do sądu, przekazano innym instytucjom 5 spraw.  

 

11. Zabezpieczanie imprez 

Straż Miejska brała czynny udział przy zabezpieczaniu uroczystości państwowych i religijnych 

oraz imprez kulturalnych i sportowych w tym:  

 Forum Ekonomiczne,  

 Orszak Trzech Króli  

 Majówka Konfederacka w Muszynce 

 Festyn Rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 2, 

 Dzień dziecka,  

 Półmetek wakacji w Bereście 

 Dożynki 

 procesje kościelne: Boże Ciało, do Figury M. Bożej na Górze Parkowej,  

 „Hubertus Krynicki” deptak 

 Sylwester na deptaku 

 kondukty pogrzebowe   (na prośbę mieszkańców Krynicy) 

 

12. Współpraca z instytucjami 

 

a) Policja  

Współpraca z Komisariatem Policji układa się bardzo dobrze. Komendanci w miarę potrzeb 

odbywają spotkania. W razie potrzeby strażnicy na bieżąco kontaktują się z dyżurnym 

Komisariatu, a dyżurny z patrolem Straży. Co tydzień, w piątek odbywają się wspólne patrole 

strażników i policjantów. Jeden mieszany patrol jest na terenie miasta, drugi wyjeżdża na teren 

sołectw. W 2019 r. wspólne patrole Straży i Policji odbywały się regularnie. Przeprowadzono 

86 wspólnych służb, w tym patrole i zabezpieczenia imprez, w których wzięło udział 96 

strażników i 94 policjantów.  
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W trakcie wspólnych działań: przeprowadzono 1253 kontrole, ujawniono 81 wykroczeń, 

przeprowadzono 91 interwencji, doprowadzono do domu lub izby wytrzeźwień 1 nietrzeźwego, 

ujawniono 3 przestępstwa, zatrzymano 2 sprawców przestępstw. 

 

b) Szkoły, przedszkola, świetlice środowiskowe 

Bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców stawiamy sobie za jedno z priorytetowych zadań. 

Realizujemy je poprzez kontrole rejonów szkół i przedszkoli oraz miejsc spędzania czasu 

wolnego przez dzieci i młodzież.  

Co roku strażnicy prowadzą zajęcia w przedszkolach, szkołach i świetlicach środowiskowych. 

Zajęcia pn. „Bezpieczne dziecko w domu i na ulicy” dotyczą bezpiecznego zachowania się w 

domu i na podwórku oraz zajęcia pn. „Bezpieczna droga do szkoły/przedszkola”. Celem tych 

zajęć jest przekazanie i utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się dzieci w domu i poza 

nim. Do zajęć wykorzystujemy sfinansowane przez MORD w Nowym Sączu i zakupione w 

2015 r. „miasteczko drogowe dla przedszkolaka”. Prowadzimy ćwiczenia praktyczne z dziećmi 

mające na celu wypracowanie u dzieci właściwych nawyków zachowania na drodze. 

Na prośbę Dyrektora Szkoły Podstawowej w Powroźniku (gmina Muszyna) i za zgodą 

Burmistrza Krynicy-Zdroju przeprowadzono zajęcia także w tejże szkole.  

 W 2019 r. zajęcia przeprowadzono 10 razy, w zajęciach uczestniczyło łącznie ponad 500 

dzieci.   

c) Instytucje i firmy 

W celu utrzymania porządku publicznego Straż Miejska współpracuje z innymi instytucjami, 

m.in.:  

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (MPGK) – „akcja zima”, usuwanie 

odpadów komunalnych,  

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK) – podłączanie do kanalizacji ściekowej, wywóz 

ścieków, zabezpieczenie prac na drodze,  

 Gminna Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi – kontrole punktów sprzedaży 

alkoholu 

 Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) – bezdomni,  

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR) – imprezy sportowe, 
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 Powiat Nowosądecki – udział Komendanta w Powiatowym Zespole Zarządzania 

Kryzysowego,  

 Zarząd Dróg Powiatowych – dot. utrzymania czystości i porządku na ul. Pułaskiego,   

 Pogotowie Ratunkowe, GOPR, Firma ochrony „ATUT”. 

 

13. Podsumowanie   

 

Rok 2019 był 28 rokiem działalności w powojennej historii Straży Miejskiej w Krynicy-

Zdroju. Kolejnym rokiem służby dla dobra wspólnoty lokalnej mieszkańców Gminy i 

turystów w obszarze utrzymania porządku i spokoju publicznego, co ma wpływ na wzrost 

poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. 

Obok codziennych patroli interwencyjnych, kontroli osiedli mieszkaniowych, placów zabaw i 

bieżących zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w mieście oraz porządku w 

ruchu drogowym - wjazdów w strefę znaku B-1, parkowania pojazdów, podejmowano akcje 

dot. palącego problemu zanieczyszczenia powietrza poprzez kontrole domowych kotłów na 

paliwa stałe. Podejmowano wiele różnych zadań i czynności, które trudno opisać w tak krótkim 

i syntetycznym opracowaniu.  

Z powyższych danych zawartych w sprawozdaniu warto zwrócić szczególną uwagę na 

znaczący spadek osób spożywających alkohol w miejscach publicznych na przestrzeni 

ostatnich 5-7 lat. Osoby spożywające alkohol w centrach miast i miasteczek to bolączka wielu 

miejscowości w Polsce. W Krynicy problem ten został ograniczony do minimum. Ciągłe 

zwracanie uwagi na ten problem, reagowanie i egzekwowanie prawa, wywożenie do izby 

wytrzeźwień do Nowego Sącza, przyniosło skutek w takiej postaci, że nawet mieszkańcy 

zauważają, iż osób spożywających alkohol nie widać w centrum miasta. Jest to niewątpliwie 

sukces strażników miejskich, o który teraz cały czas trzeba dbać, aby utrzymać przynajmniej 

na obecnym poziomie. 

Poprzez działania strażników skutecznie jest eliminowane spalanie odpadów w piecach 

domowy i na powierzchni ziemi. W stosunku do lat ubiegłych jest zauważalny znaczny spadek 

zadymienia w okresie jesienno-zimowym, w rejonie ul. Kraszewskiego od skrzyżowania w 

kierunku Muszyny, w rejonie ul. Kościuszki oraz ul. Słotwińskiej.  
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Duże wyzwanie to utrzymanie porządku parkowania pojazdów. Niestety, w trakcie sezonu 

zimowego jak i letniego, kiedy jest bardzo duża liczba turystów, a miejsc parkingowych zbyt 

mało, trudno jest osiągnąć zadowalające efekty.     

Jednym z priorytetów Burmistrza Krynicy-Zdroju jest wyeliminowanie parkowania i wjazdów 

w strefę znaku drogowego B-1 „zakaz ruchu” na ul. Nowotarskiego/ Bulwary Dietla. Dlatego 

Straż podejmowała bardzo intensywne działania w tym rejonie. Częste kontrole pojazdów 

skutkują znacznym wzrostem ujawnionych wykroczeń na krynickim deptaku, ale też znacznym 

ograniczeniem pojazdów na spacerowej promenadzie Miasta.   

Wszystkie działania podejmowane przez strażników miejskich przynoszą wymierne korzyści 

dla Gminy w postaci stałego wzrostu poziomy czystości oraz ładu i porządku publicznego. To 

wpływa na wzrost poziomu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów. Osiągnięcie 

widocznych celów, pomimo włożonego trudu i wysiłku, może być również źródłem satysfakcji 

zawodowej strażników. To z kolei pobudza do podejmowania dalszych działań na rzecz i dla 

dobra mieszkańców oraz turystów. 

Przed nami wiele wyzwań, które przynosi codzienne życie. Obok dalszych koniecznych 

wysiłków dot. ograniczenia wylewania nieczystości z tzw. „szamb”, legalnego usuwania 

odpadów komunalnych, utrzymania czystości i porządku w mieście, porządku w ruchu 

drogowym, na pierwszy plan wysuwa się praca na rzecz poprawy jakości powietrza. Straże 

miejskie mają narzędzia, choć ograniczone, aby w płaszczyźnie jakości powietrza doszło do 

poprawy. Będziemy to realizować w roku bieżącym poprzez kontrole nie tylko kotłów na 

paliwa stałe, ale będziemy pobierać popiół z pieców, który zostanie przebadany przez 

certyfikowane laboratorium oraz będziemy sprawdzać wilgotność spalanego drewna.  

Straż Miejska bez dobrej współpracy z mieszkańcami nie jest w stanie wiele zdziałać. Dobra 

współpraca, pozytywny odbiór, zrozumienie i wsparcie powodują, że strażnicy miejscy, mimo 

swej trudnej pracy, chętniej podejmują wysiłek w codziennej służbie na rzecz społeczności 

lokalnej Gminy Krynica-Zdrój. W tym miejscu pragnę wyrazić słowa podziękowania dla 

wszystkich osób, które ze zrozumieniem wspierają działania strażników miejskich dla dobra 

mieszkańców i turystów.  
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OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 
 

Na terenie Gminy funkcjonuje 8 jednostek OSP w tym 2 jednostki Tylicz i Berest należą do 

Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 

 Gmina w celu wykonywania swoich zadań związanych z ochroną 

przeciwpożarową została zobowiązana wobec ochotniczych straży pożarnych działających na 

jej obszarze. W głównej mierze chodzi tutaj o świadczenia rzeczowe i finansowe. W ustawie 

o ochronie przeciwpożarowej wskazano zadania finansowe gminy związane 

z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową. Zgodnie z art. 29 pkt 2 tej ustawy 

koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego. Art. 32 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej wskazuje 

obowiązki względem OSP – koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia 

gotowości bojowej OSP ponosi gmina.  

 Inne czynności gminy wobec OSP to: 

1) bezpłatne umundurowanie członków OSP, 

2) ubezpieczenie w instytucji ubezpieczeniowej strażaków ochotników i młodzieżowej 

drużyny pożarniczej; ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe nieimienne,  

3) ponoszenie kosztów okresowych badań lekarskich, do których ma prawo członek OSP 

biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.  

 Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej jednostki 

samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne 

w formie dotacji. 

 Odrębnym obowiązkiem gminy wobec OSP jest wypłata tzw. ekwiwalentu 

pieniężnego. W art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej wskazano, że może go 

otrzymać członek OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Wysokość ekwiwalentu ustala rada 

gminy w drodze uchwały i nie może ona przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP 

„Monitor Polski” przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu. 

Ekwiwalent wypłacany jest z budżetu gminy. Uchwała podjęta przez radę gminy w sprawie 

ekwiwalentu nakłada na gminę obowiązek jego wypłaty, jednocześnie stwarzając po stronie 

osób spełniających ustawowe warunki prawo do jego otrzymania. 
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 Burmistrz jest również organem koordynującym funkcjonowanie Krajowego 

Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na obszarze gminy w zakresie, który został ustalony przez 

wojewodę. To zadanie może być wykonywane przy pomocy komendanta gminnego ochrony 

przeciwpożarowej, wskazanego przez burmistrza. 

 Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne, Gmina Krynica-Zdrój  w 2019 

r. realizując wyżej wymienione zadania, mające na celu właściwą ochronę przeciwpożarową 

wydatkowała na ten cel kwotę 255.238,82 zł. 
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 

Do najważniejszych i najbardziej reprezentatywnych usług wewnętrznych, obrazujących 

zarazem prawidłowe i prorozwojowe funkcjonowanie Gminy należą procedury obsługi 

udzielania zamówień publicznych. 

W 2019 roku w Urzędzie Miejskim przeprowadzono 21 postępowań o udzielenie zamówienia, 

w tym 3 duże procedury, tzw. unijne. 

W 2019 roku w wyniku przeprowadzenia procedur udzielenia zamówień publicznych Gmina 

Krynica-Zdrój - Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju zaciągnął zobowiązania na kwotę 

21.920.387,48 PLN netto. 

W 2019 roku wdrożono także elektroniczne procedury udzielania zamówień publicznych dla 

procedur unijnych. Procedury odbywały się przez platformę przetargowa.pl. 

 

W ramach Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju pracownicy ds. zamówień publicznych 

przeprowadzili również 2 postępowania o udzielenie zamówienia dla Centrum Kultury  

w Krynicy-Zdroju, 4 postępowania dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, 

3 postępowania dla Centrum Księgowo-Administracyjnego Oświaty oraz 1 postępowanie dla 

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju w sumie 10 

postępowań o udzielenie zamówienia. 

 

Urząd Miejski oraz wszystkie pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Krynicy-Zdroju 

uczestniczyły w Grupie Zakupowej na zakup energii elektrycznej na lata 2020 - 2021 „GRUPA 

ZAKUPOWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NOWY SĄCZ 2019” w celu uzyskania korzystnej 

ceny zakupu energii elektrycznej. 

W 2019 roku zostało przeprowadzone również w ramach Grupy Zakupowej, w której także 

uczestniczyły wszystkie jednostki organizacyjne Gminy, postępowanie o udzielenie 

zamówienia na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego dla obiektów 

Gminy Krynicy-Zdroju w 2020 roku. 

 

 

 



Strona 118 
 

ZESTAWIENIE PRZEPROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ I ZAWARTYCH 

UMÓW W 2019 ROKU 

W TRYBIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Lp

. 

Umowy zawarte 

(Nr umowy) 
Nazwa zamówienia 

Roboty 

budowlane 

(wartość umowy 

bez VAT) 

Dostawy 

(wartość 

umowy bez 

VAT) 

Usługi 

(wartość 

umowy bez 

VAT) 

Tryb 

udzielenia 

zamówien

ia 

Wykonawca/Uwa

gi 

1 ZPiOD.272.1.2019 

Dostawa kostki 

brukowej i obrzeży 

betonowych oraz 

pozostałych 

wyrobów do 

remontu alejek 

spacerowych w 

Parku Słotwińskim 

      

Przetarg 

nieogranic

zony 

Postępowanie 

zostało 

unieważnione na 

podstawie art. 93 

ust. 1 pkt 4 ustawy 

PZP 

2 ZPiOD.272.2.2019 

Dostawa kostki 

brukowej i obrzeży 

betonowych oraz 

pozostałych 

wyrobów do 

remontu alejek 

spacerowych w 

Parku Słotwińskim 

  218 819,61 zł   

Przetarg 

nieogranic

zony 

Jerzy Sekuła PHU 

"STALEX" 

ul. Józefa 

Ignacego 

Kraszewskiego 

207 

33-380 Krynica-

Zdrój 

3 ZPiOD.272.3.2019 

KURORT 

KRYNICA - rozwój 

infrastruktury 

uzdrowiskowej 

poprzez renowację 

przestrzeni 

publicznej płyty 

głównej Krynickiego 

Deptaku 

w Krynicy-Zdroju 

      

Przetarg 

nieogranic

zony 

Postępowanie 

zostało 

unieważnione 

(podstawa: art. 93 

ust. 1 pkt 4 ustawy 

pzp) 

4 ZPiOD.272.4.2019 

Zakup przez Gminę 

usług promocyjnych 

w związku z 

realizacją przez 

Fundację w ramach 

"Koncepcji Forum": 

XXIX Forum 

Ekonomicznego, 

które odbędzie się w 

dniach 3-5.09.2019 

r. w Krynicy-Zdroju 

    186 991,87 zł 

Zamówien

ie z wolnej 

ręki 

FUNDACJA 

INSTYTUT 

STUDIÓW 

WSCHODNICH, 

ul. Solec 85 

00-382 Warszawa 

5 ZPiOD.272.5.2019 

Wymiana pokrycia 

dachu na budynku 

Samorządowego 

Centrum Edukacji 

Szkolnej 

w Tyliczu /budynek 

główny/ wraz z 

instalacją 

odgromową 

       138 544,41 zł      

Przetarg 

nieogranic

zony 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno 

Usługowo 

Handlowe PPUH 

„Toldom” 

Sławomir Gajdosz 

Paszyn 322 

33-326 Mogilno 

6 ZPiOD.272.6.2019 

Rozbudowa drogi 

gminnej nr 291559K 

ul. Halnej w 

Krynicy-Zdroju w 

km 0+361 - 0+580 

       804 622,72 zł      

Przetarg 

nieogranic

zony 

Zakład 

Remontowo 

Budowlany i 

Malarsko 

Tapeciarski s.c. 

Lesław Szymański 

Ryszard 

Szymański 

Złockie 81 

33-370 Muszyna 

7 ZPiOD.272.7.2019 

Remont drogi 

gminnej nr 

K2291593 ul. 

Źródlanej w 

Krynicy-Zdroju w 

km 0+050 - 0+270. 

Przebudowa 

przepustu nas potoku 

Czerwonym w km 

0+231 - 0+367 w 

ciągu drogi gminnej 

ul. Źródlanej w 

Krynicy-Zdroju wraz 

z przebudową 

kolidującej 

infrastruktury 

technicznej 

    2 439 579,01 zł      

Przetarg 

nieogranic

zony 

Zakład 

Remontowo 

Budowlany i 

Malarsko 

Tapeciarski s.c. 

Lesław Szymański 

Ryszard 

Szymański 

Złockie 81 

33-370 Muszyna 
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8 ZPiOD.272.8.2019 

KURORT 

KRYNICA - rozwój 

infrastruktury 

uzdrowiskowej 

poprzez renowację 

Bulwarów Dietla w 

Krynicy-Zdroju 

  10 823 576,42 zł      

Przetarg 

nieogranic

zony 

WOD-BUD 

ŚLEZIAK spółka 

jawna 

Korczyna 230/2 

38-340 Biecz 

9 ZPiOD.272.9.2019 

Krynica-Zdrój 

stawia na sport i 

rekreację. 

Modernizacja placu 

sportowo-

rekreacyjnego na 

Czarnym Potoku 

      

Przetarg 

nieogranic

zony 

Postępowanie 

unieważnione 

(podstawa: art. 93 

ust. 1 pkt 4 ustawy 

pzp) 

10 

ZPiOD.272.10.1.2019 

Opracowanie 

dokumentacji 

projektowej na 

budowę chodnika i 

zatok autobusowych 

w ciągu drogi 

krajowej nr 75 km 

94+850 - 95+430, 

km 97+500 - 

98+130, km 

102+520 - 102+950 

w m. Mochnaczka 

Wyżna, Mochnaczka 

Niżna, Tylicz 

         56 910,57 zł  

Przetarg 

nieogranic

zony 

AD ECO BAU 

Dariusz Sądelski 

Świniarsko 323 

33-395 Chełmiec 

ZPiOD.272.10.2.2019 

Opracowanie 

dokumentacji 

projektowej na 

budowę chodnika w 

ciągu drogi 

powiatowej nr 

1510K km 0+000 - 

0+132 w m. Berest 

    7 317,07 zł 

Przetarg 

nieogranic

zony 

AD ECO BAU 

Dariusz Sądelski 

Świniarsko 323 

33-395 Chełmiec 

11 ZPiOD.272.11.2019 

Opracowanie 

kompletnej 

dokumentacji 

projektowo-

kosztorysowej dla 

zadania pn.: 

"Budowa 

AMFITEATRU z 

infrastrukturą 

towarzyszącą w 

Krynicy-Zdroju" 

    117 000,00 zł 

Przetarg 

nieogranic

zony 

Autorska 

Pracownia 

Projektowa JW 

MS sp. z o.o. 

ul. Bieżanowska 

46 

30-812 Kraków 

12 ZPiOD.272.12.2019 

Krynica-Zdrój 

stawia na sport i 

rekreację. 

Modernizacja placu 

sportowo-

rekreacyjnego na 

Czarnym Potoku 

       317 886,18 zł      

Przetarg 

nieogranic

zony 

TECHRAMPS sp. 

z o.o. sp. k. 

ul. Organki 2 

31-990 Kraków 

13 ZPiOD.272.13.2019 

Budowa chodnika w 

Bereście przy drodze 

wojewódzkiej nr 

981, odc. 140 km 

0+205,0 - 0+405,0 

      

Przetarg 

nieogranic

zony 

Postępowanie 

zostało 

unieważnione na 

podstawie art. 93 

ust. 1 pkt 1 ustawy 

PZP 

14 ZPiOD.272.14.2019 

Kompleksowa 

dostawa gazu 

ziemnego 

wysokometanowego 

dla obiektów Gminy 

Krynica-Zdrój w 

2020 roku 

      140 810,35 zł    

Przetarg 

nieogranic

zony 

PGNiG Obrót 

Detaliczny sp. z 

o.o. 

ul. Jana 

Kazimierza 3 

01-248 Warszawa 

15 ZPiOD.272.15.2019 

Budowa chodnika w 

Bereście przy drodze 

wojewódzkiej nr 

981, odc. 140 km 

0+205,0 - 0+405,0 

       359 214,18 zł      

Przetarg 

nieogranic

zony 

Aleksandra 

Masiarz Usługi 

Budowlane i 

Wykopy Ziemne 

Kamienica 99 

34-608 Kamienica 
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16 ZPiOD.272.16.2019 

Odbiór i 

zagospodarowanie 

odpadów 

komunalnych z 

terenu Gminy 

Krynica-Zdrój 

     3 451 000,00 zł  

Przetarg 

nieogranic

zony 

Konsorcjum 

Wykonawców: 

Lider Konsorcjum 

- Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej 

spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialności

ą z siedzibą w 

Krynicy-Zdroju, 

przy ul. 

Kraszewskiego 

37, 33-380 

Krynica-Zdrój; 

Członek 

Konsorcjum - 

Przedsiębiorstwo 

Usług 

Komunalnych 

„EMPOL” spółka 

z ograniczoną 

odpowiedzialności

ą z siedzibą w 

Tylmanowej, przy 

ul. Os. Rzeka 133, 

34-451 

Tylmanowa 

17 ZPiOD.272.17.2019 

Świadczenie usług 

pocztowych na 

potrzeby Urzędu 

Miejskiego w 

Krynicy-Zdroju w 

2020 roku 

       152 652,71 zł  

 Usługi 

społeczne 

art. 138o  

Poczta Polska 

S.A. 

ul. Rodziny 

Hiszpańskich 8 

00-940 Warszawa 

18 ZPiOD.272.18.2019 

Obsadzenie rabat 

kwiatowych wraz z 

kompleksową 

pielęgnacją nasadzeń 

na terenie gminy 

Krynica-Zdrój w 

2020 r. 

    208 600,00 zł 

Przetarg 

nieogranic

zony 

Konsorcjum firm: 

Remigiusz Jazic 

Zakład 

Ogrodniczy – 

Budowa i 

konserwacja 

terenów zieleni; 

Dominik Jazic 

P.U.H. „DJ 

BIKE” 

ul. Źródlana 33 

lok. 1 

33-380 Krynica-

Zdrój 

19 ZPiOD.272.19.2019 

Opracowanie 

dokumentacji 

projektowej na 

przebudowę drogi 

wewnętrznej 

zlokalizowanej na 

dz. ewid. nr 2217/2, 

2218/16, 2265/1, 

2470 /obręb 

Krynica-Zdrój/, km 

0+000 - 0+760 w 

Krynicy-Zdroju 

    

Umowa zawarta 

w dniu 

17.01.2020 r. 

Przetarg 

nieogranic

zony 

Miłosz Klimowski 

„Drogowiec” 

Biuro Projektów 

ul. Karpacka 54 

33-159 Zalasowa 

20 ZPiOD.272.20.2019 

Opracowanie 

dokumentacji 

projektowej na 

przebudowę drogi 

wewnętrznej 

zlokalizowanej na 

dz. ewid. nr 260/1, 

260/2, 352/2, 353/9, 

355/2, 356/2, 399/2, 

401/3, 402/1, 257/2, 

259/6, 259/13 /obręb 

Krynica Wieś/, km 

0+000 - 0+330 w 

Krynicy-Zdroju 

    

Umowa zawarta 

w dniu 

04.02.2020 r. 

Przetarg 

nieogranic

zony 

PRODROG 

Paulina Pandyra-

Ostrowska 

ul. Jamnicka 61 

33-300 Nowy 

Sącz 

21 ZPiOD.272.21.2019 

Wyłonienie 

Wykonawcy w 

zakresie pełnienia 

funkcji Inspektora 

Nadzoru nad 

realizacją robót 

budowlanych w 

projekcie pn. 

"KURORT 

KRYNICA - rozwój 

infrastruktury 

    

Umowa zawarta 

w dniu 

12.02.2020 r. 

Przetarg 

nieogranic

zony 

Firma Inżynierska 

"HAZ-BUD" 

Zdzisław Hajduk 

ul. Wiejska 24 

33-380 Krynica-

Zdrój 
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uzdrowiskowej 

poprzez renowację 

Bulwarów Dietla w 

Krynicy-Zdroju" 

22 T.272.3.2.2019 

Zakup paliw 

płynnych dla potrzeb 

Zakładu 

Wodociągów i 

Kanalizacji w 

Krynicy-Zdroju oraz 

Urzędu Miejskiego 

w Krynicy-Zdroju 

    123 365,85 zł    

Przetarg 

nieogranic

zony 

Łącko Company 

s.c. Rusnarczyk 

Maria, 

Rusnarczyk 
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SUMA  14 883 422,92 zł   2 581 918,27 zł   4 455 046,29 zł      

 

 

  



Strona 122 
 

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE 
 

Zarejestrowano 25 spraw dotyczących ubezpieczenia gminnego. 15 z nich dotyczyło wniosków 

o odszkodowanie z racji uszkodzeń komunikacyjnych lub odpowiedzialności cywilnej 

związanej z uszkodzeniami części ciała, najczęściej w okresie zimowym. Pozostałe 10 spraw 

dotyczyło kwestii wewnętrznych  m.in.: zatwierdzenia nowych polis ubezpieczeniowych na rok 

2019,  ubezpieczenia nowych pojazdów, wyksięgowania pojazdów sprzedanych itp. 

 

  



Strona 123 
 

SPÓŁKA KOMUNALNA – 

TRANSPORT KOMUNIKACJA 

UZDROWISKOWA 
 

1) Liczba pasażerów publicznego transportu zbiorowego zarządzanego przez Gminę: 

- liczba sprzedanych biletów   -  54 748  

- brak ewidencji dla bezpłatnych przewozów pasażerów. 

2) Odsetek miejscowości w Gminie objętych komunikacją zbiorową: 

- 100% 

3) Ceny biletów w środkach publicznej komunikacji zarządzanej przez Gminę: 

- bilet normalny 2 zł 

- bilet ulgowy l zł 

- bilet ulgowy KKR 1 zł 

- bilet ulgowy KKR 0,50 zł 

4) Wpływy z biletów komunikacji gminnej: 

-  101 297,00 zł 

5) Średni wiek taboru komunikacji gminnej: 

- 16 lat 

 


