
INFORMACJA Z  DZIAŁALNOŚCI  WÓJTA  GMINY  KROŚCIENKO N.D. 
W  OKRESIE  MIĘDZY  SESJAMI  RADY  GMINY 

od 23 czerwca 24 sierpnia 2016 r. 
 

W ZAKRESIE INWESTYCJI: 
 

1. Wykonawca –  Firma Jandura wykonała roboty remontowo-porządkowe  
z funduszu sołeckiego polegające na udrożnieniu przepustów i rowów  w ciągu 
dróg gminnych i zabezpieczeniu pobocza ul.Zakopie w Grywałdzie.   

2. W trakcie realizacji są roboty związane z odbudową drogi gminnej - ul.Gielniarz                   
w Grywałdzie. Zadanie realizowane jest w ramach likwidacji szkód 
powodziowych. 

3. Do Wojewody Małopolskiego potwierdzono gotowość realizacji odbudowy drogi 
gminnej ul.Leśna w ramach szkód powodziowych. W związku z przyznaniem 
promesy przez Wojewodę Małopolskiego, Wójt Gminy złoży wniosek  o datację 
na finansowanie zadania. 

4. Starosta Nowotarski wydał decyzję zezwalającą na przebudowę drogi gminnej                     
w Hałuszowej, oznaczonej jako działka nr 415, 459 w km 0+191,50 – 0+229,85. 

5. Wojewoda Małopolski przyjął bez sprzeciwu zgłoszenie robót budowlanych 
związanych z wykonaniem oświetlenia ulicznego w ciągu ul.Sobieskiego                            
w Krościenku n.D. W najbliższym czasie rozpoczęte będą prace związane                               
z wykonaniem odcinka linii oświetleniowej. 

6. Przekazano plac budowy celem rozpoczęcia I-szego etapu robót budowlanych 
związanych  z przebudową pobocza na chodnik w ciągu ul.Sobieskiego-Łąkcica. 
Zadanie realizowane jest wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie. 

7. W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krośnica zamówiono ławki parkowe i 
kosze uliczne oraz ławo-stoły, przewidziane do zamontowania w ciągu dróg i 
miejsc gminnych. Również w ramach funduszu sołeckiego rozpoczęty będzie 
remont drogi Nowotarska Boczna w Krośnicy  - działka nr 2074/1. 

8. Zakończone zostały prace remontowe drogi rolniczej oznaczonej jako działka nr 
1600 w Dziadowych Kątach, współfinansowane przez Marszałka Województwa 
Małopolskiego. 

9. Wójt Gminy wystąpił do Dyrektora P.P.N. o partycypację w kosztach na 2016r 
zabezpieczenia pobocza drogi ul.Biały Potok. Po przyjęciu Porozumienia Wójt 
Gminy przystąpi do wdrożenia postępowania Prawo zamówień publicznych na 
realizację zadania. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków funduszu 
sołeckiego. 

10. W trakcie realizacji są roboty budowlane związane z remontem  mostów (3szt.) w 
ciągu ul.J.Pawła II –Zamkowa w Dziadowych Kątach, ul.Lubań w Grywałdzie i 
Ojca Leona w Krośnicy. 

 

W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 

1. Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. 
Przebudowa pobocza na chodnik drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ – Nowy 
Sącz odc. 090 km 1+023 do 1+927 strona lewa w m. Krościenko nad Dunajcem – 
etap I odc. 1+700 do 1+927 str. lewa. 
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Wpłynęły 4 oferty. Wykonawcą robót została firma USŁUGI BUDOWLANE I 
WYKOPY ZIEMNE, Aleksandra Masiarz z Kamienicy, za kwotę ofertową w 
wysokości 143 658,90 zł brutto. Umowę podpisano 16.08.2016r. Termin realizacji 
zamówienia 31.10.2016r.  

2. Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. 
Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Jana III Sobieskiego w Krościenku n.D. 
- etap I. 
Wpłynęło 6 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma FHU 
„MAGNUM”  
Tomasz Jachymiak z Łącka. Cena ofertowa 18 512,95zł brutto. Planowany termin 
podpisania umowy 01.09.2016r. Termin realizacji zamówienia 31.10.2016r. 

3. Przeprowadzono postępowania na roboty drogowe: 
- Remont drogi dojazdowej Pod Pustki w Krościenku n.D. oraz utrzymanie drogi 
gminnej Do Wsi w Hałuszowej. 
Wpłynęły 2 oferty. Wykonawcą robót została firma SKLEP WIELOBRANŻOWY, 
Maria Brzegowska z Krościenka n.D., za kwotę 14 984,84zł brutto. Umowę 
podpisano 01.07.2016r. Termin realizacji zamówienia 30.07.2016r. 

4. Przeprowadzono postępowania na roboty drogowe: 
- Oznakowanie poziome dróg gminnych. 
Wpłynęły 2 oferty. Wykonawcą robót została firma TRANSPORT – USŁUGI – 
HANDEL  
Alina Jandura z Krościenka n.D., za kwotę 6 950,00zł brutto. Umowę podpisano 
12.07.2016r. Termin realizacji zamówienia 12.08.2016r. 

5. Przeprowadzono postępowania na zakup i montaż klimatyzatorów pn: 
- Dostawa 4 sztuk klimatyzatorów do budynku Urzędu Gminy wraz z montażem. 
Wpłynęły 3 oferty. Wykonawcą robót została firma F.H. ”ETNA” Edward Kordas 
ze Szczawnicy, za kwotę 17 887,50zł brutto. Umowę podpisano 12.07.2016r. 
Termin realizacji zamówienia 31.07.2016r. 

6. Przeprowadzono postępowania w formie zapytania cenowego na zadanie pn: 
- Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami w miejscowości Krościenko n.D.,(Potoczki) w sołectwach Hałuszowa, 
Dziadowe Kąty. 
Wpłynęły 2 oferty. Wykonawcą została firma Usługi projektowo-budowlane Jan 
Jarosz z Cichego za kwotę 78 105,00zł brutto. Umowę podpisano 26.07.2016r. 
Termin realizacji zamówienia 30.10.2016r. 

7. Przeprowadzono postępowania w formie zapytania cenowego na zadanie pn: 
- Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Jana III 
Sobieskiego w Krościenku n.D.  
Wykonawcą została firma Zakład Elektro-Budowlany Stanisław i Paweł Kasprzak 
S.C.za kwotę 15 500,00zł brutto. Umowę podpisano 12.07.2016r. Termin 
realizacji zamówienia 29.07.2016r. 

8. Przeprowadzono postępowania na zakup i dostawę pn: 
- „Bezpieczny Strażak OSP w Gminie Krościenko nad Dunajcem”. 
Wpłynęły 2 oferty. Wykonawcą zadania została firma F.H.W. REFLEX, Leszek 
Zenkner z Nowego Sącz, za kwotę 42 137,34zł brutto. Umowę podpisano 
18.07.2016r. Termin realizacji zamówienia 31.08.2016r. 

9. Przeprowadzono postępowania na roboty budowlane: 
- „Remont 3 mostów w sołectwach: Dziadowe Kąty, Grywałd oraz Krośnica”. 
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Wpłynęły 3 oferty. Wykonawcą robót została firma PPHU MAR-BUD, Marcin 
Surowiaka z Krościenka n.D., za kwotę 88 938,82zł brutto. Umowę podpisano 
16.08.2016r. Termin realizacji zamówienia 31.10.2016r. 

10. Przeprowadzono postępowanie na roboty drogowe: 
- „Odbudowa drogi ul. Leśna w Krościenku n.D. w km od 0+100 do 0+423.” 
Wpłynęły 3 oferty. Wykonawcą robót została firma Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna z Nowego Sącza za kwotę 67 671,33zł 
brutto. Umowę podpisano 24.08.2016r. Termin realizacji zamówienia 31.10.2016r. 

11. Przeprowadzono postępowania w formie zapytania cenowego na zadanie pn: 
- Wykonanie 12 elementów „Szlaku historycznego” z zamontowaniem ich w 
wyznaczonych miejscach w Krościenku n.D. 
Wpłynęły 3 oferty. Wykonawcą została firma BOR-ARS Reklamy i szyldy, tablice 
przyrodnicze, usługi budowlane inż. Wiesław Borkowski z Krościenka n.D. za 
kwotę 10 450,00zł brutto. Umowę podpisano 24.08.2016r. Termin realizacji 
zamówienia 30.09.2016r. 

12. Przeprowadzono postępowania w formie zapytania cenowego na zadanie pn: 
- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla zadania 
„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Grywałd w zakresie istniejących 
opracowań projektowych” 
Wpłynęły 2 oferty. Wykonawcą została firma Projekty i Nadzory Budowlane, mgr 
inż. Jerzy Łukasik ze Szczawnicy za kwotę 7 380,00zł brutto. Planowany termin 
podpisania umowę 26.08.2016r. Termin realizacji zamówienia 30.09.2016r. 

 

W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŚRODKÓW 
POMOCOWYCH: 

 
1. Zakończona  została ocena merytoryczna  wniosków w konkursie na wsparcie 

gmin w opracowaniu programów rewitalizacji (są koszty opracowania Gminnego 
Programu Rewitalizacji). Wniosek został oceniony pozytywnie. Umowa zostanie 
podpisana w przyszłym tygodniu. 

2. Pozytywnie zostały ocenione  karty w ramach działania „Gospodarka wodno-
kanalizacyjna” na  budowę 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. wzdłuż ul.Potoczki. 
Gmina ma możliwość pozyskania dotacji w wysokości ok. 3 mln zł. Czekamy na 
ogłoszenie konkursu przez Urząd Marszałkowski. 

3. Mając na uwadze ochronę powietrza na terenie gminy oraz możliwość wymiany 
ogrzewania w budynkach indywidualnych, gmina skorzystała z możliwości i 
złożyła wnioski do 2 programów subregionalnych w ramach RPO: tj: Poddziałanie 
4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR/ na kwotę 
dofinansowania 2 100 000, 00 zł oraz Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu 
niskiej emisji – SPR/ wymiana systemów ogrzewania na biomasę lub pompy 
ciepła na kwotę dofinansowania 1 260 000, 00 zł.  Obecnie trwa ocena kart 
projektu. Po  pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej i ogłoszeniu konkursu 
przez Urząd Marszałkowski gmina będzie mogła dopiero złożyć wniosek na 
wykonanie zadania.  
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4. Obecnie  przygotowywane są  cztery wnioski z „Programu integracji społeczności 
romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020”. Wnioski dotyczą przeprowadzenia 
dalszych remontów budynków mieszkalnych na osiedlu romskim, organizacji 
zajęć muzyczno-tanecznych dla dzieci, dalszego zatrudnienia Romów, oraz 
działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej Romów. 

5. Nadal trwa ocena wniosku na  przebudowę  odcinków dróg gminnych  tj.: 
ul.Rynek i ul.Mickiewicza w Krościenku w ramach działania „Budowa i 
modernizacja dróg lokalnych” 

 

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA, 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: 

 
1. W dniu 29.06.2016r  zawarto umowę darowizny – właściciele gruntów 

nieodpłatnie przekazali grunt na rzecz Gminy tj. grunty zajęte pod ulicę Zdrojową 
(Jan Malik, Maria Małgorzata Śmiejka, Jan i Małgorzata Koterba, Grzegorz i 
Bożena Biel) oraz pod drogę na Toporzysko (Krzysztof Giemra oraz Jan i Maria 
Brzegowscy).  

2. W dniu 12.07.2016r. zawarto umowę sprzedaży nieruchomości gminnej położonej  
w Krościenku n.D przy ul. Trzech Koron oznaczonej w ewid. gruntów jako 
dz.10477/10 o pow. 72m2 za kwotę 4 tys. brutto. 

3. W dniu 27.07.2016r. zawarto umowę sprzedaży nieruchomości gminnej położonej  
w Krościenku n.D (za Publicznym Gimnazjum) oznaczonej w ewid. gruntów jako 
dz. 11280/3 o pow.0,0394ha. Działkę sprzedano za kwotę 18.450 zł brutto 
(Państwo Groń). 

4. Rozstrzygnięto Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: 
„Prowadzenie ogniska muzycznego w miejscowości Krościenko nad Dunajcem. 
Dotację w wys. 10 tys. zł na otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku 
n.D  

5. Przyznano dotację celową w wysokości 20 tys. zł Spółce Wodno-Wodociągowej  
„ul. Kościuszki i Sobieskiego” w Krościenku nad Dunajcem z przeznaczeniem na 
realizację zadania inwestycyjnego polegającego na ujęciu wód podziemnych 
otworem wiertniczym i podłączenie do istniejącej instalacji dla potrzeb Spółki, 

6. Ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Krościenku 
nad Dunajcem przy ulicy Zdrojowej. Cena wywoławcza 100 tys. zł + podatek Vat. 
Przetarg odbędzie się w siedzibie UG w dniu 14 września br. 

 

 

W ZAKRESIE PROMOCJI: 

1. W dniu 6 lipca - Impreza promocyjna Spotkanie na Czerwonym Szlaku w ramach 
cyklu imprez „Karpaty Łączą.”-prezentacja kultury i kuchni Maroka. 

2. W dniu 9 lipca - II Turniej Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy. 
3. W dniach od 20 do 25 lipca - Pobyt w Gminie Krościenko nad Dunajcem gości   

z Włoch i Ukrainy - uczestników Światowych Dni Młodzieży-wydanie mapy. 
4. W dniu 23 lipca - Uroczystość wręczenia gminnych odznaczeń-Honorowy 

Obywatel Gminy dla Stanisława Czepiela, zasłużony: Maria Czepiel, Anna i 
Tadeusz Olesiowie, Janina Garwol, Roman Krężel. 

4 
 



5. W dniach od 29 lipca do 1 sierpnia - Pobyt w Gminie węgierskiego zespołu 
regionalnego z Val wraz w burmistrzem Tamasem Betcholdem, spotkanie 
samorządów, prezentacja starych motocykli. 

6. W dniu 29 lipca - rozpoczęcie Dni Węgierskich 
7. W dniu 30 lipca - Wieczór Polsko-Węgierski 
8. W dniu 31 lipca - festyn na Krośnicy – zakończenie Dni Węgierskich: degustacja 

węgierskich potraw, wystawa fotograficzna. 
9. W dniu 13 sierpnia - Zakończenie Festiwalu Pieniny-Kultura -Sacrum. 
10. W dniu 14 sierpnia - Prezentacja i promocja Gminy w czasie imprezy „Górale u 

Krakowiaków” w Krakowie - Łuczanowcach. 
11. W dniu 20 sierpnia - Koncert  Symfoniczny VII Edycji cyklu „Jeszcze Polska 

Muzyka”. Po raz pierwszy w Krościenku n.D odbył się koncert Orkiestry 
Symfonicznej. 

12. W dniu 21 sierpnia - Prezentacja i promocja Gminy w czasie Cepeliady w 
Krakowie. 

 
Wójt Gminy nagrał wywiad promujący Gminę dla Radia Dobra Nowina, oraz dwa 
wywiady dla Telewizji Podhale. 
W dniu 22 sierpnia w Teleexspresie Info pokazano Jasia i Marysię – górali z łódki  
flisackiej witających gości w Krościenku n.D. 
Gmina Krościenko nad Dunajcem została nominowana w plebiscycie Wielkie 
Odkrywanie Małopolski, obecnie jest na 3 miejscu. Wynik zależy od głosowania 
czytelników. 
Wydano dwa gminne foldery, przygotowano teksty do wydań w języku angielskim. 
Wydano mapy z okazji Światowych Dni Młodzieży. 
Wydano albumu „Krościenko nad Dunajcem Kościół Wszystkich Świętych”. 
W materiałach promocyjnych Urzędu Marszałkowskiego tj.: na stronach 
internetowych, folderach, katalogach, do lipca bieżącego roku Krościenko nad 
Dunajcem nie  
było prezentowane. W lipcu Urząd Marszałkowski Departament Turystyki i  
Sportu na wniosek Wójta umieścił  Gminną Izbę Regionalną na  dwóch  
bezpłatnych stronach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej, linki do  
stron w załączeniu do sprawozdania. Obecnie trwa procedura  umieszczenia 
bezpłatnie  Punktu Promocji i Informacji Turystyczne, zgłoszenie już zostało wysłane  
w Małopolskim Systemie Informacji Turystycznej Urzędu Marszałkowskiego. 
 
 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury 
w Krościenku nad Dunajcem 

 
Imprezy, które organizowało lub współorganizowało Gminne Centrum Kultury w lipcu 
oraz sierpniu 2016: 

Lipiec: 

2.07 – Festyn Rodzinny „Wakacyjna Filharmonia”, „ Biesiada Pienińska – Edycja II” 
6.07 – Karpaty Łączą „Spotkanie na Czerwonym Szlaku” (organizatorzy GCK, dział 
promocji) 

5 
 



9.07 – II Turniej Piłki Plażowej o Puchar Wójta (organizatorzy GCK, dział promocji) 
9.07 – Festyn Wakacyjny – Impreza rekreacyjno-rodzinna – występy artystów, 
konkursy – Amfiteatr pod Wierzbą, 
16.07 – Dzień z GOPR-em – Festyn rodzinny – występy, zawody, konkursy, 
„Biesiada Pienińska – Edycja II” 
20/25.07 – Światowe Dni Młodzieży (organizatorzy – parafia, GCK, dział promocji) 
23.07 – X Jarmark Pieniński – prezentacja twórców, artystów, organizacji 
pozarządowych, występy, konkursy „Biesiada Pienińska - Edycja II” (organizatorzy – 
GCK, dział promocji) 
29.07 – Weekend Węgierski – powitanie (organizatorzy – GCK, dział promocji) 
30.07 - Weekend Węgierski, 15-lecie zespołu „Krościeńcany”, „Biesiada Pienińska – 
Edycja II” (organizatorzy – GCK, dział promocji) 
31.07 – Festyn Rodzinny Krośnica, pożegnanie artystów z Węgier, występy, 
konkursy (organizatorzy – GCK, dział promocji) 
 

Sierpień: 
 

6.08 – Dzień z Pienińskim Parkiem Narodowym oraz Festyn Rodzinny z występami, 
konkursami m.in. z wiedzy o PPN 
7.08 – V Spotkanie z Siostrami Służebniczkami – blok imprez, zabaw. Konkursów 
13.08 – Festyn Sołecki Sołectwa Centrum, „Biesiada Pienińska – Edycja II”, pokaz 
motorowy  trial ekipy z udziałem 4-krotnego mistrza Polski Gabriela Marcinowa 
14.08 – Festyn Sołecki Sołectwa Grywałd – występy, konkursy, prezentacje 
organizacji pozarządowych 
19.08 – Spotkanie Rekolekcyjne w Amfiteatrze pod Wierzbą – Ruch Światło-Życie 
20.08 – Koncert Orkiestry Akademii Beethovenowskiej – Kościół Chrystusa Dobrego 
Pasterza (organizatorzy – parafia, GCK, dział promocji) 
21.08 – Zawody OSP Gminy Krościenko nad Dunajcem o Puchar Wójta 
(organizatorzy – GCK, dział promocji) 
28.08 – Benefis Krystyny Aleksander (organizatorzy – GCK, dział promocji) 
 
W trakcie wakacji Gminne Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Artystów 
Pienińskich zorganizowało czwartkowe Warsztaty Plastyczne. Również we wtorki i 
czwartki w pomieszczeniach GCK prowadził zajęcia muzyczne Wojciech Kwiatek z 
FIO. Biesiada Pienińska – II Edycja wsparta była ze środków finansowych projektu 
Fundacji Dzieci Pienin, a pomagali przy realizacji tego zadania Stowarzyszenie 
Artystów Pienińskich oraz Stowarzyszenie Kobiet Pienińskich. 

 

W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku n.D rozpoczęła  realizację 
projektu konkursowego  pod nazwą: „Daj sobie szansę !”. Rekrutacja Uczestników do 
projektu trwa do najbliższego poniedziałku – 29 sierpnia 2016r. Projekt jest 
skierowany do mieszkańców Gminy Krościenko n.D, w wieku aktywności zawodowej 
17-64 lata, korzystających z pomocy społecznej, w tym korzystających z Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Dodatkowo mogą to być osoby: bierne 
zawodowo i bezrobotne, osoby pracujące, osoby ze ustalonym stopniem 
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niepełnosprawności. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH SPRAW: 

W dniu 7 lipca odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krościenko – 
Centrum. Sołtysem Sołectwa został wybrany Pan Franciszek Plewa. 

W związku z przejściem na emeryturę inspektora ds. księgowości Urzędu Gminy 
Pani Małgorzaty Kubik został ogłoszony nabór na w/w stanowisko. W wyniku naboru 
została wybrana Pani Kinga Kudas – Zborowska, spełniająca wymagania określone 
w ogłoszeniu, z którą zostanie podpisana umowa o prace z dniem 1 .09.2016r. 

 

SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE: 

Wójt Gminy uczestniczył w licznych spotkaniach i wyjazdach służbowych spośród 
których wymienić należy: 
1) W dniu 7 lipca – spotkanie z Burmistrzem Kosakowa, 
2) W dniu 16 lipca – udział w uroczystościach 600-lecia lokacji Ochotnicy. 
3) W dniu 18 lipca – udział w spotkaniu „Zielone Podhale”. 
4) W dniu 29 lipca – spotkanie z dyrektorem KRUS-u, w sprawie zestawu 

ratowniczego dla OSP Kąty. 
5) W dniu 8 sierpnia – udział w posiedzeniu Rady Sołeckiej Krośnicy, 
6)  W dniu 11 sierpnia – spotkanie z Prezesem Polskich Kolei Linowych, 
7) W dniu 11 sierpnia spotkanie z ze Starostą Leśnicy. 

 

W OKRESIE MIEDZY SESJAMI WÓJT GMINY WPROWADZIŁ 
NASTĘPUJĄCE ZARZĄDZENIA: 

 
1) W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Gminnego 

Centrum Kultury w Krościenku n.D. 
2) W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Krościenku n.D. 
3) w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko n.D. na rok 2016 (24 czerwca), 
4) w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko n.D. na rok 2016 (29 czerwca), 
5) w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko n.D. na rok 2016 (30 czerwca), 
6) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krościenko n.D. 
7) w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko n.D. na rok 2016 (14 lipca), 
8) w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu 

dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego oraz wprowadzenia regulaminu prac Komisji egzaminacyjnych. 

9) W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Gminy Krościenko n.D. w roku 2016.  

10) w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko n.D. na rok 2016 (22 lipca), 
11) w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątkowych ujętych 

w ewidencji Urzędu Gminy i trybu jej działania. 
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12) W sprawie powołania Komisji w celu wyboru przedstawicieli Komitetu 
Rewitalizacji. 

13)  W sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 
postepowania o zamówienie publiczne na realizację zadania pn. „Budowa 
oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Sobieskiego w Krościenku n.D. – I etap”. 

14) w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko n.D. na rok 2016 (29 lipca), 
15) w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko n.D. na rok 2016 (4 sierpnia), 
16) w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie 

nieruchomości gminnej i powołania komisji przetargowej. 
17) W sprawie powołania komisji ds. odbioru robót budowlanych wykonanych w 

ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze gminnej na terenie 
gminy. 

18) W sprawie przekazania pod obrady rady gminy projektów uchwał. 
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