INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY KROŚCIENKO N.D
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY GMINY
od 28 sierpnia do 30 września 2015 r.
W ZAKRESIE INWESTYCJI:
1. Wykonawca - P.H.U.Tkacz zgłosił zakończenie robót budowlanych polegających
na zabezpieczeniu korpusu drogi Biały Potok narzutem kamiennym w koszach
siatkowo-kamiennych. Odbiór przewidziany jest na 05.10.2015r. Zadanie
współfinansowane jest przez Pieniński Park Narodowy.
2. Trwają prace remontowe nawierzchni drogi gminnej do Krasu na odcinku ok.1 km.
Wykonawcą jest Firma Brzegowski. Zadanie współfinansowane jest przez
Pieniński Park Narodowy.
3. Firma Usługi Remontowo-Budowlane Galiczowski zakończyła prace remontowe
w lokalu gminnym (dawny Smyk) z przeznaczeniem dla Gminnego Centrum
Kultury. Przewiduje się dokonanie odbioru początkiem miesiąca października
2015r.
4. Wykonano zabezpieczenie barierą ochronną kolektora burzowego przy ścieżce
pieszo-rowerowej w Krościenku-Centrum.
5. Wykonane zostały bariery ochronne zabezpieczające ulicę ul.Ojca Leona w
Krośnicy. Wykonawcą robót jest UWSP „TURBACZ”- Zakład Ślusarski w
Krościenku n.D.
6. W trakcie realizacji jest przebudowa słupa oświetlenia ulicznego w Hałuszowej.
7. Zlecono wykonanie remontu drogi 1600 w Dziadowych Kątach (do
Jankowskiego). Wykonawcą jest Firma Brzegowski.
8. Trwają prace remontowe drogi Żarnowiecka wraz z wykonaniem przepustu
i odwodnienia tej drogi. Wykonawca to T.U.H. Alina Jandura.
9. W trakcie realizacji jest remont odwodnienia ulicy Polnej w Grywałdzie.
Wykonawcą jest T.U.H. Alina Jandura.
10. Do Starosty Nowotarskiego w Nowym Targu złożony został wniosek o udzielenie
pozwolenia na budowę Parkingu przy drodze Wojewódzkiej nr 969 wraz
z infrastrukturą towarzyszącą, tj. wykonaniem oświetlenia ulicznego, wykonaniem
kolektora burzowego i zabezpieczeniem brzegu Dunajca narzutem kamiennym.
11. Do Starosty Nowotarskiego złożone zostały wnioski o przeniesienie pozwolenia
na budowę z dotychczasowego inwestora – PPK N.Targ na rzecz Gminy
Krościenko n.D kolektorów głównych Ø 200mm dla miejscowości Hałuszowa i
Dziadowe Kąty.
12. Zakończono prace przy termomodernizacji Remizy OSP w Kątach.
13. Trwają prace remontowe przy kapliczce św. Rocha w Krościenku.
14. Trwa realizacja projektu “Romowie są wśród nas” – termin realizacji do końca
grudnia 2015 r. Obecnie przygotowywane są dokumentacje i zakres prac do
nowych projektów w zakresie pomocy Romom- termin złożenia projektów do 5
listopada 2015 r.
15. Pozytywnie rozpatrzono wniosek Gminy dotyczący Rządowego programu
„Bezpieczna +“ (zapewnienie bezpieczeństwa, warunków nauki i wychowania –
dotacja dla gminy ponad 18 tys. zł. projekt realizowany będzie w Publicznym
Gimnazjum).
16. Trwają prace nad opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

17. Zakończono prace nad opracowaniem Planu Odnowy Miejscowości KrościenkoRady soleckie Krościenko- Centrum. Krościenko-Zawodzie Biały Potok- Tylka,
oraz Kąty- Niwki dokonały przyjęcia planu na zebraniach wiejskich.
18. Zakończono prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Krościenkoobecnie komisje Rady Gminy są na etapie dokonania poprawek, po czym
strategia zostanie przedstawiona na sesji.
19. Nawiązano współprace w Urzędem Skarbowym w zakresie pomocy dla
przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą.
W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
1. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na
opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
Rozmowy zakończono podpisaniem protokołu w sprawie ustaleń warunków i
zakresu wykonania planu. Umowę podpisano z Firmą PRO REDGIO Grzegorz
Godziek Kraków ul. Sliwkowa 14/3 w dniu 27.08.2015r. na kwotę 19.680,00 zł.
Termin realizacji zadania do dnia 30-10-2015r.
2. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na
wykonanie map w skali 1:500 do celów projektowych Przedsiębiorstwu Usług
Geodezyjnych i Kartograficznych „ GEOMIAR” ul. Jagiellońska 45 34-450
Krościenko nad Dunajcem- za kwotę 3.500,00 zł.
Termin realizacji zadania do dnia 08-10-2015r.
3. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na
zlecenie wykonania koncepcji architektonicznej przebudowy budynku Urzędu
Gminy Krościenko n/D oraz przebudowy i nadbudowy kina.
Zadanie zlecono Pracowni Projektowej „ Architektura „ arch. Maria Kozielec ul.
Świętokrzyska 12/508 Kraków za kwotę 16.605,00zł zleceniem z dnia 08-092015r.
Termin wykonania robót ustalono do dzień 30-10-2015r.
4. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na
wykonanie projektu wykonawczego przebudowy nawierzchni północnej części
rynku w Krościenku nad Dunajcem. Zadanie zlecono firmie Biuro Projektów i
Realizacji Inwestycji mgr inż. Robert Duda ul. Marii Konopnickiej 11a Maniowy za
kwotę 21.894,00zł zleceniem z dnia 08-09-2015r.
Termin realizacji zadania do dnia 15-03-2016r.
5. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie
zapytania cenowego na wykonanie remontu konserwatorskiego kapliczki pod
wezwaniem Św. Rocha w Krościenku nad Dunajcem. Do realizacji zadania
została wybrana firma Roboty Ciesielskie Stanisław Kmin Chochołów 248 za
kwotę 38.699,47 .
Termin wykonania prac ustala się do dnia 10-11-2015r.
Ogłoszono przetarg na dostawę używanego samochodu śmieciarki o DMC 18 ton.

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA,
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I PROMOCJI:

1. W dniu 22.09.2015r. odbyło się w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem
spotkanie w sprawie ścieżki rowerowej „VeloDunajec” opracowywanej przez
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Spotkanie prowadził Wójt Gminy
Krościenko nad Dunajcem, a uczestniczyli w nim przedstawiciele Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Krakowie, przedstawiciele R.Z.G.W. Niedzica, przedstawiciele
Rady Gminy Ochotnica Dolna, przedstawiciele naszej Gminy oraz pracownicy
jednostki projektowej. Projektanci przedstawili trzy propozycje przebiegu ścieżki
rowerowej po terenie naszej Gminy. Krościenko i Ochotnica są za wariantem
mającym początek przy moście w Krościenku, a dalej z wykorzystaniem
istniejącej ścieżki po prawej stronie rzeki Dunajec, ulicą Zdrojową i po trasie
planowanej drogi do Królowa, a następnie projektowaną kładką przez rzekę
Dunajec do Kłodnego. Do końca tego roku ma powstać szczegółowa koncepcja
przebiegu ścieżki rowerowej wzdłuż całej rzeki Dunajec.
2. Wydano decyzję o lokalizacji inwestycji dla zadania: „rozbudowa cmentarza
komunalnego” w Krościenku n/D przy ulicy Św. Kingi.
3. Podpisano umowę na opracowanie weryfikacji korytarzy ekologicznych pomiędzy
Krośnicą, a Grywałdem. Opracowanie będzie potrzebne do zmiany planu
zagospodarowania w celu lokalizacji inwestycji narciarskich na Krośnicy.
4. Przedłużono umowę z dotychczasowym dzierżawcą na dzierżawę gruntu –
działka w Rynku przed lokalem 34A/3 o pow.40m2 z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności handlowej (ogródek piwno-gastronomiczny) na okres od
25.09-15.10.2015r. oraz od 01.05-15.10 roku
2016 i 2017 za kwotę
150zł+podatek Vat miesięcznie.
5. Podpisano umowę na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności rozrywkowej – wesołe miasteczko. Wydzierżawiono część działki
ewid. nr 10484/114 położonej w Krościenku nad Dunajcem przy ul. Zdrojowej
(Bulwary po prawej stronie Dunajca) o pow.0,10ha na czas od 16.09.2015r. –
17.09.2015r. za kwotę 200zł + VAT.
6. Spółka Wodno-Kanalizacyjnej „Krościenko-Kingi” otrzymała dotację celową
w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) na
realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń
melioracji wodnych szczegółowych, tj. pozyskanie nowych ujęć wody – budowa
studni głębinowej.
7. W dniu 29.09.2015r. odbyło się w Urzędzie Gminy Krościenko n.D. spotkanie
zorganizowane przez Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem w sprawie terenów
zalewowych na terenie naszej gminy. W spotkaniu uczestniczyli m.innymi Prezes
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej- Witold Sumisławski, Dyrektor R.Z.G.W.
w Krakowie- Małgorzata Owsiany, Poseł na Sejm RP- Andrzej Gut- Mostowy,
Senator RP Stanisław Hodorowicz, Radny Powiatu Nowotarskiego Jan Komorek,
przedstawiciele Rady Gminy oraz mieszkańcy gminy.
8. Starosta Nowotarski poinformował o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
operatu opisowo-kartograficznego, opracowanego w ramach modernizacji
ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Krościenko nad
Dunajcem i Krośnica. Wyłożenie nastąpi w dniach od 14.10 do 03.11.2015 r. w
siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława
Wstydliwego 14.

SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE:

Wójt Gminy uczestniczył w licznych spotkaniach i wyjazdach służbowych spośród
których wymienić należy:
1) W dniu 31 sierpnia spotkanie z mieszkańcami w sprawie oświadczeń (Most
Pod Tylką),
2) 31 sierpnia posiedzenie Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krościenku n.D.
3) W dniu 02 września spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg
Wojewódzkich, Powiatu Nowotarskiego i Samorządu Miasta i Gminy
Szczawnica w sprawie ronda,
4) Udział i wręczenie Pucharu Wójta w Zawodach o Puchar Pienin i memoriał
Bronisława Warusia w Kajakarstwie Górskim,
5) 07 września spotkanie z Sołtysami Gminy Krościenko n.D. oraz udział w
posiedzeniu Kapituły Honorowej Gminy Krościenko n.D.
6) 08 września spotkanie z nauczycielami i koordynatorami sportu z Ośrodka
Sportowego Szczawnica,
7) 16 września spotkanie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Krośnicy i
wizytatorami Kuratorium Oświaty. Podsumowanie ewaluacji.
8) 25 września udział w obchodach 110 - lecia Związku Nauczycielstwa
Polskiego wręczenie: Pani Aleksandrze Stopce i Zofii Paczuskiej podziękowań
za wieloletnia pracę nauczyciela.
W OKRESIE MIEDZY SESJAMI WÓJT GMINY WPROWADZIŁ
NASTĘPUJĄCE ZARZĄDZENIA:

1) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52 Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem z
dnia 1.06.2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika
GOPS-u w Krościenku n.D.,
2) w sprawie przekazania środka trwałego,
3) w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami,
4) w sprawie zmiany składu osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Kierownika SP ZOZ w Krościenku n.D.,
5) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2010 Wójta Gminy Krościenko n.D. z dnia
30.03.2010 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Krościenko n.D.
6) w sprawie powołania koordynatora gminnego,
7) w sprawie przekazania pod obrady rady gminy Krościenko n.D. projektów uchwał,
8) w sprawie zmian w budżecie gminy.
9) w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania zamówienia publicznego pn. „Zimowe utrzymanie (odśnieżanie
i posypywanie) dróg gminnych, placów i chodników na terenie Gminy Krościenko
nad Dunajcem w sezonie zimowym 2015/1016,
10) w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2015 Wójta Gminy Krościenko n.D z dnia
30 czerwca 2015 r. w sprawie wyodrębnienia wydatków i kosztów bieżących na
zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży.
11) w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej
uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. –
„Wyprawka szkolna”.
W wyniku rozstrzygniętego Konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krościenku n.D w dniu 1.10.2015 r. zatrudniony został Pan Adam Musiał.

