INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY KROŚCIENKO N.D.
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY GMINY
od 25 maja do 28 czerwca 2017 r.

W ZAKRESIE INWESTYCJI:
1. Na ukończeniu są prace inwestycyjne „Budowy parkingu przy drodze
wojewódzkiej 969 (ul.Sobieskiego w Krościenku n.D) wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, tj.zabezpieczeniem skarpy od strony rzeki Dunajec, kanalizacją
wód opadowych, oświetleniem ulicznym ” w Krościenku n.D.
2. W trakcie realizacji są prace inwestycyjne związane z dalszą budową chodnika
przy ul.Sobieskiego. Zadanie realizowane jest wspólnie z Zarządem Dróg
Wojewódzkich w Krakowie. Przewidziany termin wykonania zadania do
31.07.2017r.
3. Równocześnie z wykonywaniem chodnika realizowany jest II etap budowy
oświetlenia ulicznego ul.Sobieskiego. Zadanie przewidziane do wykonania
w terminie do 31.07.2017r.
4. Gmina realizuje wspólnie z Marszałkiem Województwa Małopolskiego
drogę rolniczą Lubań w Krościenku n.D. Przewidziany termin realizacji to
31.08.2017r.
5. W trakcie są roboty inwestycyjne polegające na wykonaniu linii oświetlenia
ulicznego ul.Franciszka Koterby.
6. Wykonano odcinek oświetlenia ulicznego Ojca Leona – boczna w Krośnicy (droga
do Jandurów).
7. Dyrektor PPN potwierdził współfinansowanie dalszego zabezpieczenia korpusu
drogi ul. Biały Potok.
8. Zakończony został remont ogrodzeń przy stadionie SKS Sokolica w Krościenku
n.D.
9. Na drodze Tchoń-Królowo pod VELO-DUNAJEC wykonano dalsze roboty
przygotowawcze.
10. Zrealizowano zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Mickiewicza-Jagiellońska.
Zadanie wykonano ze środków funduszu sołeckiego Krościenko-Centrum.
11. Na terenie Dziadowych Kątów wykonawca wykonuje roboty polegające na
zabezpieczeniu korpusu drogi ul. Jana Pawła II, naprawę kraty w ciągu
ul.Przylasek oraz wykonanie odwodnienia przy ul.Zamkowa. Prace wykonywane
są ze środków funduszu sołeckiego.
12. W sołectwie Grywałd przy udziale środków funduszu sołeckiego przeprowadzony
został remont parkingu przy OSP Grywałd wraz z wymianą barier ochronnych
i remontem przepustu oraz udrożnieniem rowu przy ul.Pienińskiej.
13. W toku wykonywania są ławo-stoły dla sołectwa Grywałd. Zadanie przewidziane
do realizacji z funduszu sołeckiego.
14. W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania
stosownego zezwolenia na wykonanie skateparku w Sołectwie Krościenko Zawodzie.
15. Gmina Krościenko n.D oczekuje na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji dotyczącą przyznania środków na dofinansowanie projektu
„Zmiana organizacji ruchu na drogach gminnych poprawiającej infrastrukturę
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bezpieczeństwa na drogach i w obrębie przejść dla pieszych na terenie gminy
Krościenko n.D” przewidzianego do realizacji w ramach Programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława
Stasiaka”.
W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

1. Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn:
„Romskie domy do remontu – kontynuacja projektu.” Wykonawcą robót
została Firma Budowlano Instalacyjna „WRAAS” Roman Plewa, ul. Krótka 2,
Nowy Targ, za kwotę 293 059,39 zł brutto. Planowany termin podpisania
umowy 10 lipca 2017r. Termin realizacji zamówienia: 31.10.2017r.
2. Przygotowano i ogłoszono II przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn:
„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr ewid. 415, 459 w km 0+091,50 –
0+229,85 w miejscowości Hałuszowa - etap I.” Planowany termin realizacji
zamówienia: 31.10.2017r.
3. Przeprowadzono postępowania na zadanie pn.:
- Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla
zmienionego zakresu przebudowy nawierzchni północnej części Rynku w
Krościenku n.D. oraz przygotowanie materiałów do aktualizacji zgłoszenia
robót budowlanych. Wykonawcą zadania została firma BIURO PROJEKTÓW I
REALIZACJI INWESTYCJI, mgr inż. Robert Duda z siedzibą Maniowy, ul. M.
Konopnickiej 11a, za kwotę 1 230,00 złotych brutto. Zadanie zlecono
12.05.2017r. Termin realizacji zamówienia: 25.05.2017r.
4. Przeprowadzono postępowania na zadanie pn.:
- Remont drogi rolnej w Krościenku n.D. dz. nr 10444/1, 10464. Wykonawcą
zadania zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S. A. z siedzibą
w Nowym Sączu, ul. Jagodowa 55, za kwotę 85 039,74 złotych brutto.
Umowę podpisano 20.06.2017r. Termin realizacji zamówienia: 31.08.2017r.
5. Przeprowadzono postępowania na zadanie pn.:
- Naprawa nawierzchni dróg gminnych – uzupełnienie ubytków w nawierzchni
bitumicznej bez wycinania krawędzi dróg na terenie gminy Krościenko nad
Dunajcem po okresie zimowym. Wykonawcą została firma IMBUD, Ignacy
Śledź, Naszacowice 124, Podegrodzie za kwotę 50 000,00 brutto. Umowę
podpisano 06.06.2017r. Termin realizacji zamówienia: 31.07.2017r.
6. Przeprowadzono postępowania na zadanie pn.:
- Remont piecy węglowych – kontynuacja projektu. Wykonawcą została firma
PPHU Paweł Czapka ul. Magórska 1, Rzeszów, za kwotę 44 000,00 złotych
brutto. Umowę podpisano 28.06.2017r. Termin realizacji zamówienia:
29.09.2017r.
W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA

I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:
1. W dniu 01.06.2017r. przekazano w formie darowizny Górskiemu
Ochotniczemu
Pogotowiu
Ratunkowemu
–
Grupie
Podhalańskiej
nieruchomość położoną w Krościenku nad Dunajcem przy Al. Wędkarzy
(działka
nr
11295
o
pow.
0,0616ha)
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3.

4.

5.

6.

w celu budowy budynku stacji ratunkowej GOPR dla Sekcji Operacyjnej
Krościenko nad Dunajcem.
W dniach 6-7 czerwca w Krościenku, Grywałdzie i Krośnicy przeprowadzono
spotkania informacyjne w sprawie możliwości pozyskania dofinansowania na
montaż instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną ze
słońca w indywidualnych gospodarstwach domowych. Do dnia dzisiejszego
zebrano ponad 270 ankiet od osób zainteresowanych.
Zawarto umowę dzierżawy części działki nr 10484/142 położonej w
Krościenku nad Dunajcem przy ulicy Zdrojowej w pobliżu pola namiotowego o
pow. 0,0450 ha na okres trzech miesięcy za kwotę 300zł + podatek VAT.
Zawarto dwie umowy najmu części tablicy reklamowej w Krościenku nad
Dunajcem przy ulicy Jana III Sobieskiego (Łąkcica) na okres jednego roku za
łączną kwotę 300zł + podatek VAT.
Podpisano umowy na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy
w 2017 roku na zadania inwestycyjnego. Dofinansowanie otrzymają:
1) Spółka Wodno-Kanalizacyjna „Juraszowa” – w wys. 6.000 zł,
2) Spółka Wodno-Wodociągowa „Sobieskiego – Łąkcica” – w wys. 14.000 zł,
Podpisano Porozumienie z Ministerstwem Rozwoju na aktualizację Programu
Usuwania Azbestu z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem. Wysokość
dofinansowania z Ministerstwa wynosi: 12.700 zł. Całkowity koszt aktualizacji
Programu wynosi: 17.000 zł.
W ZAKRESIE ZDROWIA:

W dniu 8 czerwca obyło się posiedzenie Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krościenku n.D., na którym:
1) podjęto uchwałę w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku n.D. za
2016 rok.
2) podjęto uchwałę w sprawie zaopiniowania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku n.D. na 2017 rok.
3) zaopiniowano wniosek Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Krościenku n.D. w sprawie najmu pomieszczeń z przeznaczeniem
na gabinet endokrynologiczny.
W ZAKRESIE PROMOCJI:

1. w dniu 1 czerwca przeprowadzono Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy –
szkoły podstawowe i gimnazjum.
2. W dniu 7 czerwca przeprowadzono Powiatowy Turnie piłki nożnej o Puchar
Wójta.
3. W dniu 17 czerwca zorganizowano „Noc Świętojańską - Wianki na Dunajcu”. Na
organizację imprezy Gmina otrzymała dotację w wysokości 10 591 złotych
w ramach Programu Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich.
4. Punkt Promocji i Informacji Turystycznej po raz kolejny otrzymał z Małopolskiego
Systemu Informacji Turystycznej wydawnictwa promocyjne, tym razem także w
różnych językach.
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5. W dniu 21 czerwca odbyło się spotkanie w sprawie organizacji imprezy „Dzień ze
Strażą Pożarną”, która odbędzie 30 lipca. Udział w imprezie zapowiedzieli
strażacy z Val i Starej Lubowni.
SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE:

Wójt Gminy uczestniczył w licznych spotkaniach i wyjazdach służbowych spośród
których wymienić należy:
1) w dniu 14 czerwca – spotkanie z Dyrektorem RZGW,
2) w dniu 17 czerwca udział w zakończeniu Międzynarodowego Spływu Kajakowego
na Dunajcu im. Tadeusz Pilarskiego. Wręczenie pucharów.
3) w dniu 21 czerwca – udział w zakończeniu roku szkolnego Ogniska Muzycznego
przy Orkiestrze OSP Krościenko n.D.
4) w dniu 22 czerwca – udział w zakończeniu roku szkolnego Szkoły Muzycznej,
5) w dniu 23 czerwca – udział w zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej
w Krościenku n.D i w Szkole Podstawowej w Krośnicy.
6) w dniu 27 czerwca – spotkanie w sprawie organizacji Turnieju Piłki Plażowej.
W OKRESIE MIEDZY SESJAMI WÓJT GMINY WPROWADZIŁ
NASTĘPUJĄCE ZARZĄDZENIA:
1) w sprawie zmian w budżecie gminy (31 maja),
2) w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postepowania o zamówienie publiczne na realizację zadania pn. „Romskie domy
do remontu – kontynuacja projektu”,
3) w sprawie zmian w budżecie gminy (8 czerwca),
4) w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postepowania o zamówienie publiczne na realizację zadania pn. „Przebudowa
odcinka drogi gminnej nr ewid. 415,459 w miejscowości Hałuszowa – etap I”,
drugi przetarg,
5) w sprawie przekazania pod obrady Rady Gminy Krościenko n.D. projektów
uchwał.
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