INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY KROŚCIENKO N.D
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY GMINY
od 22 grudnia 2015 r. do 2 lutego 2016 r.
W ZAKRESIE INWESTYCJI:
1. W starostwie Powiatowym w Nowym Targu – Wydział Administracji
Architektoniczno-Budowlanej złożone zostały wnioski na realizację następujących
zadań:
1) remont drogi rolniczej nr 1600 w Dziadowych Kątach;
2) remont drogi gminnej nr 216 w Hałuszowej od zbiornika P.poż w kierunku
granicy z PPN;
3) remont chodnika prawo i lewostronnego przy ul.Źródlanej w Krościenku n.D”.
Powyższe wnioski zostały przyjęte bez zastrzeżeń.
2. Zlecono Firmie Brzegowski montaż barier drogowych na poszczególnych
sołectwach, przekazanych przez Z.D.W. Kraków;
3. Zlecono opracowanie przeglądów pięcioletnich pozostałych przepustów i
obiektów mostowych na terenie gminy;
4. Rozpisano zapytania cenowe dla opracowania dokumentacji projektowej
przebudowy drogi Grywałd – Krośnica, niezbędnej do wystąpienia o środki
pomocowe w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”.
5. Po przeprowadzeniu rozpoznania cenowego dotyczącego opracowania
podkładów mapowych dla celów projektowych rozbudowy ścieżki pieszorowerowej w Krościenku-Centrum, od amfiteatru w kierunku południowym, do
granicy z działką Nr ewid.7155/2 zlecono firmie geodezyjnej wykonanie tych map.
6. Po dokonaniu rozeznania cenowego zlecono wykonawcy opracowanie projektu
budowlanego przebudowy odcinka drogi gminnej w Hałuszowej, w okolicy działki
416/3.
7. Zamówiono w P.P.H „UNI-ARCZ” wyroby betonowe (ławki, kosze na śmieci i stół
do pingponga-tenisa) dla sołectwa Krościenko – Zawodzie, w ramach środków
z funduszu sołeckiego.
W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
Przygotowano i przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na
wykonanie materiałów projektowo – kosztorysowych do wniosku o dofinansowanie z
Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych dla odcinków dróg gminnych
Krośnica – Grywałd o łącznej długości ok. 5,35 km.
Do dnia 01.02.2016r. do godz. 9.00 ( wyznaczony termin Składania ofert )wpłynęła
jedna oferta na realizację w/w zadania od Firmy BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI
INWESTYCJI mgr inż. Robert Duda
ul. Marii Konopnickiej 11 34 – 436 Maniowy na kwotę 61.254 zł.
Termin realizacji zadania do dnia 15-08-2016r.
W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA,
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I PROMOCJI:

1. Przedłużono umowę z dotychczasowym dzierżawcą na dzierżawę gruntu o pow.
30 m2 celem prowadzenia działalności handlowej – kiosk przy rondzie na okres
od 01.02.2016 – 31.01.2019r. za kwotę 100zł+podatek Vat miesięcznie,
2. Przedłużono umowę z dotychczasowym dzierżawcą na dzierżawę gruntu na
parkingu przed nowym kościołem o pow. 4 m 2 celem prowadzenia działalności
handlowej – sprzedaż serków na okres od 01.02.2016 – 31.01.2019r. za kwotę
1200 zł+podatek Vat rocznie,
3. Przygotowano biuletyn informacyjny za rok 2015,
4. Zebrano łącznie 235 ankiet dot. odnawialnych źródeł energii (w tym na: wymianę
kotła węglowego – 120 ankiet, montaż instalacji solarnych – 115 ankiet, montaż
pompy ciepła – 65 ankiet, instalację ogniw fotowoltaicznych – 103 ankiety,
termomodernizację budynku (wymiana okien, docieplanie ścian, itp.) – 72 ankiety.
W ankietach można było zaznaczyć kilka pozycji.
5. Zlecono projekt podziału działki niezbędny do regulacji stanu prawnego - Pod
Tylką.
6. Przystąpiono do regulacji stanu prawnego ul. Jarek w Krościenku n.D.
W ZAKRESIE ZDROWIA:

1. Przedłużono umowę z dotychczasowym najemcą lokalu w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krościenku n.D na prowadzenie
gabinetu protetyki słuchu na okres od 1.01.2016r. do 31.12.2019r. Czynsz najmu
wynosi 200 zł miesięcznie + podatek VAT, płatny na konto Urzędu Gminy. Oprócz
czynszu najmu najemca zobowiązany jest do ponoszenia bieżących kosztów
eksploatacyjnych lokalu ustalonych jako ryczałt miesięczny w wysokości 200,00 zł
płatny na konto SP ZOZ.
2. Podpisano umowę na najem lokalu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Krościenku n.D z przeznaczeniem na prowadzenie punktu
konsultacyjnego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na okres od
1.01.2016r. do 31.12.2019r. Czynsz najmu wynosi 100 zł miesięcznie + podatek
VAT, płatny na konto Urzędu Gminy. Oprócz czynszu najmu najemca
zobowiązany jest do ponoszenia bieżących kosztów eksploatacyjnych lokalu
ustalonych jako ryczałt miesięczny w wysokości 100,00 zł płatny na konto SP
ZOZ.
SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE:

Wójt Gminy uczestniczył w licznych spotkaniach i wyjazdach służbowych spośród
których wymienić należy:
1) 5 stycznia – spotkanie w sprawie remontu Rynku – Duda,
2) 8 stycznia – spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie „Velo Dunajec”,
3) 14 stycznia – spotkanie z właścicielami działek w rejonie Toporzyskowa,
4) 18 stycznia – udział w przekazaniu pojazdów Policji – Nowy Targ,
5) 21 stycznia spotkanie z architektem Panią Marta Kozielec w sprawie przebudowy
budynku Urzędu Gminy,
6) 21 stycznia – spotkanie z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Gminy – przekazanie dotacji,
7) 21 stycznia udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów,

8) 23 stycznia – udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Radnych
i Radę Sołecką w Krośnicy,
9) 28 stycznia – spotkanie z Dyrektorami Szkół i Kierownikami jednostek
organizacyjnych Gminy w sprawie pozyskiwania środków zewnętrznych w roku
2016.
10) 29 stycznia – spotkanie w sprawie działalności ogniska muzycznego,
11) 30 stycznia – spotkanie w Krakowie w sprawie rocznicy ośmiu lat działalności
Stowarzyszenia Przyjaciół Łuczanowic,
12) 31 stycznia – spotkanie opłatkowe Związku Podhalan w Ochotnicy,
13) 31 stycznia – udział w Koncercie Młodej Podhalańskiej Filharmonii.
14) 31 stycznia – udział w koncercie kolęd i pastorałek w Grywałdzie.

W OKRESIE MIEDZY SESJAMI WÓJT GMINY WPROWADZIŁ
NASTĘPUJĄCE ZARZĄDZENIA:

1) w sprawie kosztu usług opiekuńczych,
2) w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w
zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
pomocy społecznej oraz powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert
z zakresu pomocy społecznej w roku 2016,
4) w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do zniszczenia dokumentacji
niearchiwalnej,
5) w sprawie przekazania pod obrady rady gminy projektów uchwał.

