
INFORMACJA Z  DZIAŁALNOŚCI  WÓJTA  GMINY  KROŚCIENKO N.D. 

W  OKRESIE  MIĘDZY  SESJAMI  RADY  GMINY 

od 21 kwietnia do 18 maja 2016 r. 

 

W ZAKRESIE INWESTYCJI: 
 

1. Gmina Krościenko n.D wspólnie z Województwem Małopolskim zrealizowała   
zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie  pobocza na chodnik  w ciągu 
drogi wojewódzkiej -  ul. Jagiellońskiej   w Krościenku n.D na odcinku 080 km  6 + 
105 do 6 + 481 (strona prawa) oraz w odc 080 km 5 + 815 do 6 + 442 (strona 
lewa) z wyłączeniem chodnika na moście. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 
26.04.2016r. Koszt zadania ogółem wyniósł 437 418,46zł, w tym udział 
Województwa Małopolskiego 214 433,05zł. Pozostałą część pokryła Gmina 
Krościenko n.D.    

      Zadanie realizowane było w cyklu dwuletnim.  
2. Zakończone zostały prace związane z odbudową regionalnego „Grzybka”                              

w Krościenku n.D wraz z elementami małej architektury – ławostołem, ławkami                     
i posadzką kamienną. Wykonawcą robót była firma „Gazda z Niwek” – Wojciech 
Koterba. Koszt odbudowy wyniósł 15.700złotych. 

3. W najbliższym okresie na terenie sołectwa Grywałd rozpoczęte zostaną roboty 
remontowo-porządkowe w ramach funduszu sołeckiego związane z udrożnieniem 
przepustów i rowów w ciągu dróg gminnych.   

 

W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 

1. Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pt. „Poprawa 
sytuacji mieszkaniowej bytowej rodzin romskich przez remont budynków 
mieszkalnych w Krośnicy”. 
Termin składania ofert był do dnia 10-05-2016 r. 
W postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta – przetarg 
unieważniono w dniu 11.05.2016. 

2. Przygotowano i ogłoszono II przetarg nieograniczony na zadanie pt. „Poprawa 
sytuacji mieszkaniowej bytowej rodzin romskich przez remont budynków 
mieszkalnych w Krośnicy”. 
Termin składania ofert był do  dnia 30-05-2016 r. 

3. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na: 
przebudowę nawierzchni chodnika w ciągu ul. Zdrojowej w Krościenku nad 
Dunajcem – droga gminna K 362395.  
Do wykonania została wybrana oferta Firmy F.H.U. Leszek Bednarczyk ul. 
Turystyczna  34-440 Kluszkowce na kwotę 46.365,80 zł brutto. 
Umowę podpisano dnia 09.05.2016r. 
Termin realizacji zadania do dnia 30-06-2016r. 

4. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na: 
zlecenie wykonania kompleksowej dokumentacji geodezyjnej podziału działek 
ewidencyjnych zajętych pod drogę publiczna – ul. Jarek położonej w Krościenku 
nad Dunajcem. 



Do wykonania została wybrana oferta Firmy AGEOS Usługi Geodezyjne Piotr 
Piszczek ul. Szalaya 23 34- 460 Szczawnica. 
Umowę podpisano dnia 25.04.2016r. 
Termin realizacji zadania do dnia 30-10-2016r. 

 

W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŚRODKÓW 
POMOCOWYCH: 

 

1. Złożono Kartę Projektu do RPO w ramach działania „Budowa i modernizacja dróg 

lokalnych”. Przedmiotem projektu jest przebudowa odcinków dróg gminnych tj.: 

ul.Rynek i ul.Mickiewicza w Krościenku n.D. 

2. Złożono Kartę Projektu do RPO w ramach działania „Gospodarka wodno-  

kanalizacyjna”. Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej w miejscowości Hałuszowa, miejscowości Grywałd (wzdłuż 

ul.Kwiatowej, ul.Podzagonie, ul.Krótkiej, ul.Rzecznej, częściowo ul.Lubań, 

ul.Wymyśle, ul.Kościelna, ul.Ogrodowa, ul.Szkolna), sołectwie Dziadowe Kąty 

(wzdłuż ul.Jana Pawła II, ul.Zamkowej), oraz w Krościenku n.D. (ul.Potoczki). 

Po pozytywnej weryfikacji karty i ogłoszeniu konkursu przez Urząd Marszałkowski 

gmina będzie mogła dopiero złożyć wniosek na wykonanie zadania. Szacunkowa 

wartość zadania wynosi 3 667 000zł. Planowane dofinansowanie stanowi 85% 

zadania tj. 3 099 950 zł. 

3. Złożono wniosek w ramach RPO na zadanie „Przygotowanie programów 

rewitalizacji”.  

 
W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA, 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: 
 

1. Nabyto grunty na poszerzenie cmentarza komunalnego w Krościenku nad 
Dunajcem przy ulicy Świętej Kingi za łączną kwotę 305 tys. zł. Do dnia 
dzisiejszego Gmina nabyła grunty o łącznej powierzchni 0,4ha. Pozostały do 
zakupu w przyszłym roku jeszcze dwie nieruchomości o łącznej pow.0,12ha. 

2. Nabyto grunty pod planowaną budowę ścieżki pieszo-rowerowej VeloDunajec  
w Krościenku nad Dunajcem o pow.0,15ha za cenę 7,2 tys.zł. 

3. podpisano umowę z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym – Koło w Szczawnicy na realizację zadania realizację zadania 
publicznego pod tytułem: „Transport uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy 
Krościenko nad Dunajcem i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek 
oświatowych, w których realizują obowiązek szkolny” – kwota dotacji wynosi: 
22.000,00 zł, 

4. organizowane są kolejne spotkania w sprawie omówienia spraw związanych 
z planowaną budową kolejki w rejonie Toporzyska – na dzień dzisiejszy wszyscy 
obecni na spotkaniach wyrazili zgodę na planowane przedsięwzięcie, 

 

W OKRESIE MIEDZY SESJAMI WÓJT GMINY WPROWADZIŁ 

NASTĘPUJĄCE ZARZĄDZENIA: 

 

1) w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko n.D. na rok 2016, 



2) w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Gminy Krościenko n.D  w roku 2016.  

3) w sprawie przedłożenia Radzie Gminy oceny zasobów pomocy społecznej za rok 

2015 dla Gminy Krościenko n.D. 

4) w sprawie przyjęcia z Karpackiego Oddziału Wsparcia Straży Granicznej w 

Nowym Sączu i nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy. 

5) w sprawie przekazania pod obrady rady gminy projektów uchwał, 

6) w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 

postepowania o zamówienie publiczne na realizacje zadania pn.: „Poprawa 

sytuacji mieszkaniowej i bytowej rodzin Romskich przez remont budynków 

mieszkalnych w Krośnicy”. 

 
 


