INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY KROŚCIENKO N.D.
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY GMINY
od 26 stycznia 2017 r. do 16 lutego 2017 r.
REALIZACJA ZADAŃ MIĘDZY SESJAMI W ZAKRESIE INWESTYCJI:


Wykonawca kontynuuje inwestycję związaną z „Budową parkingu przy drodze
wojewódzkiej 969 (ul.Sobieskiego w Krościenku nad Dunajcem) wraz
z infrastrukturą towarzyszącą, tj. zabezpieczeniem skarpy od strony rzeki Dunajec,
kanalizacją wód opadowych, oświetleniem ulicznym” w Krościenku nad Dunajcem.
Aktualnie do Wojewody Małopolskiego przedłożono rozliczenie przyznanej w 2016r
dotacji. Termin wykonania całości zadania przewidziany jest na 30.06.2017 r.



Zlecono uprawnionemu geodecie opracowanie podkładów mapowych dla celów
projektowych niezbędnych do zgłoszenia zadań w ramach funduszu sołeckiego
sołectwa Krościenko-Centrum i Krościenko-Zawodzie.



W trakcie opracowania jest dokumentacja niezbędna do zgłoszenia w Starostwie
Nowotarskim zagospodarowania terenu przed dawną restauracją „Przełom”.



Do Starosty Nowotarskiego złożone zostało zgłoszenie wraz z opracowaną
dokumentacją dla wykonania regionalnych „Grzybków” na terenie całej gminy, które
mają być realizowane w ramach programu „Grzybek dla turysty – budowa małej
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscach widokowych na terenie gminy”.
Krościenko nad Dunajcem.



Również do Starosty Nowotarskiego złożono zgłoszenie dotyczące remontu drogi
rolniczej Lubań w Krościenku nad Dunajcem, które zostało przyjęte bez sprzeciwu.
W związku z powyższym Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem wystąpił do
Marszałka Województwa Małopolskiego z wnioskiem o współfinansowanie zadania.



W najbliższym okresie, przy nastaniu dogodnych warunków atmosferycznych
przekazany będzie plac budowy dla budowy mostu na Krośniczance pod Tylką.



Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem zwrócił się do Dyrektora Pienińskiego Parku
Narodowego o dalsze współfinansowanie zabezpieczenia korpusu drogi ul. Biały
Potok.

W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW


W trakcie oceny formalnej jest wniosek złożony do MRPO w dniu 27 października
2016 na budowę ścieżki pieszo rowerowej wraz z infrastrukturą w Krościenku
nad Dunajcem - Etap I” oraz wniosek na „Uporządkowanie gospodarki ściekowej
na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem”.



Złożono 2 wnioski do MRPO na:
działania - 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – 100 piecy na
ekogroszek
działania- 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji/ biomasa i pompy ciepła/ - 50
piecy na biomasę i 20 na pompy ciepła.



Został złożony wniosek przez OSP w Krościenku nad Dunajcem na prowadzenie
ogniska muzycznego w Krościenku



Przygotowano wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zakupu umundurowania
bojowego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy
Krościenko nad Dunajcem.

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA,
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:


Przeprowadzono przetarg ustny ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości
położonej w obrębie Nowy Targ na zbycie udziału wynoszącego 449/10000
części w nieruchomości obszaru 18,7129 ha. W wyniku przeprowadzonego
przetargu nabywcą udziału w nieruchomości została: IB Spółka z o.o.
za kwotę 760 tys. zł + podatek Vat. Termin zawarcia umowy notarialnej ustalono
na 3.03.2017r.



Zawarto umowę na okres trzech lat z PPK na dzierżawę sieci kanalizacyjnej przy
ulicy Lubań w Krościenku za kwotę 1000 zł/rocznie + podatek Vat.



Przedłużono na okres 3 lat umowę dzierżawy na najem tablicy reklamowej z firmą
Okna–Kołodziejczyk za kwotę 1500 zł/rocznie + podatek VAT



Ogłoszono konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania
na rzecz osób niepełnosprawnych oraz konkurs ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej.



Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Krościenko nad
Dunajcem złożyli do Urzędu Gminy łącznie 123 ankiet pogłębionych na wymianę
starego kotła (74 ankiety na ekogroszek, 49 na pellet). Osoby zainteresowane
wymianą starego pieca mogą jeszcze składać ankiety.

W ZAKRESIE SPORTU:


Gmina Krościenko nad Dunajcem po raz piąty przystąpiła do realizacji projektu
współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
pod nazwą „Jeżdżę z głową”. W programie uczestniczyło 68 uczniów z 3 szkół
podstawowych z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem. Na realizację projektu
Gmina otrzymała 11.100,00 zł z Województwa Małopolskiego. Wkład własny
Gminy wynosi 10.362,00 zł. wpłaty rodziców dzieci biorących udział w projekcie
wynoszą 6.800,00 zł. Całkowity koszt projektu opiewa na kwotę 28.262,00 zł.
Zajęcia nauki jazdy na nartach / snowboardzie odbywały się na wyciągu
narciarskim „Stajkowa” w Krościenku nad Dunajcem w postaci 8 jednodniowych
wyjazdów. Jeden kurs nauki trwał 20 godzin. Zajęcia prowadzone były przez
wykwalifikowanych instruktorów, a dowóz na zajęcia odbywał się busem pod
nadzorem dwóch opiekunów. Do przeprowadzenia zajęć wypożyczany był sprzęt
narciarski i snowboardowy wraz z kaskami.

W ZAKRESIE PROMOCJI:








współorganizowanie prób oraz występu jasełkowego pt: „ Wigilijna Noc”.
przygotowanie oraz realizacja koncertu „Folk Power”
eliminacje Gminne do Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy
im Andrzeja Skupnia- Florka.
wsparcie techniczne i finansowe – Dzień Babci i Dziadka w sołectwie
Krośncia,
przygotowanie od strony dźwiękowej, a także organizacyjnej
Drugiej Triady Pienińskiej – prowadzenie zawodów (speaker)
finał Konkursu im Andrzeja Skupnia Florka - zajęcie I miejsca –
Maciej Wójcik - klasy IV – VI oraz II miejsce – Weronika Marciszewska –
klasy ponadgimnazjalne
ferie z GCK - zajęcia w modelarni oraz warsztaty muzyczne
SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE:

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







16 – 17 stycznia – cykl spotkań z mieszkańcami sołectw w sprawie wymiany
starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na
źródła ciepła wykorzystujące biomasę, paliwa stałe lub odnawialne źródła energii
(OZE)
19 stycznia – spotkanie z jubilatami z okazji diamentowych godów
19 stycznia – spotkanie z przedstawicielami zespołów regionalnych działających
na terenie Gminy i orkiestry OSP w Krościenku nad Dunajcem
26 stycznia – udział w posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ, którego tematem
była dzierżawa lokalu w ośrodku zdrowia,
27 stycznia – wybory sołeckie w sołectwie Dziadowe Kąty,







30 stycznia – spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego
Leszkiem Zegzdą,
31 stycznia – opłatek u emerytów
4 lutego – Walne zebranie OSP w Krościenku nad Dunajcem
9 lutego – spotkanie z Dyrektorem MOK- u w Szczawnicy na temat promocji
regionu pienińskiego
9 lutego – spotkanie z Zarządem Klubu SKS Sokolica i Radnymi,
W OKRESIE MIEDZY SESJAMI WÓJT GMINY WPROWADZIŁ
NASTĘPUJĄCE ZARZĄDZENIA:




w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2017
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu
dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego oraz wprowadzenia regulaminu prac Komisji egzaminacyjnych.
 w sprawie sprzedaży środków trwałych będących własnością Gminy
Krościenko nad Dunajcem oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia
ponownego (drugiego) przetargu na sprzedaż tych środków
/ śmieciarka, gimbus /
 w sprawie przekazania pod obrady Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem
projektów uchwał
 w sprawie opracowania zadań do realizacji w zakresie bezpieczeństwa
publicznego, obrony cywilnej /ochrony ludności/, zarządzania – reagowania
kryzysowego i spraw obronnych w 2017 roku.

