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

od 25 sierpnia do 28 września 2016 r. 
 

W ZAKRESIE INWESTYCJI: 
 

1. Wykonano i rozliczono roboty związane z odbudową drogi gminnej - ul.Gielniarz 
w Grywałdzie. Zadanie było realizowane w ramach likwidacji szkód 
powodziowych, na które gmina otrzymała dofinansowanie w wys. 50.000zł; 

2. W trakcie realizacji, przy udziale środków na usuwanie szkód powodziowych jest 
odbudowa drogi gminnej ul.Leśna. Koszt dofinansowania zadania wynosi 
47.859zł. 

3. Trwają prace budowlane związane z przebudową pobocza na chodnik – etap I                         
w ciągu ul.Sobieskiego. Zadanie realizowane jest wspólnie z Z.D.W. Kraków. Na 
to zadanie gmina  otrzymała w bieżącym roku dofinansowanie w wys.100.000 zl. 

4. Przekazano plac budowy dla wykonania 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. 

5. Wykonywane są prace remontowe drogi rolniczej na Bukowinę i odcinek 
wodociągu w Krośnicy. Remont drogi współfinansowany jest przez Marszałka 
Województwa Małopolskiego w wysokości 30.000zł. 

6. Zakończono prace remontowe i rozliczono remont drogi rolniczej nr 1600                             
w Dziadowych Kątach. Zadanie finansowane było ze środków Marszałka na 
poprawę dróg do gruntów rolnych, w wysokości 23.557,71 złotych. 

7. Dyrektor P.P.N. o partycypuje w kosztach (w wys.50% wartości zadania)  
zabezpieczenia pobocza drogi ul.Biały Potok. Zadanie realizowane będzie 
z udziałem środków funduszu sołeckiego. 

8. Na terenie sołectwa Krośnica zamontowane zostały ławki parkowe i kosze uliczne 
zakupione w ramach funduszu sołeckiego. W trakcie realizacji są ławo-stoły wraz 
z drogowskazem oraz szycie stroi regionalnych – pelerynek dla zespołu polsko-
romskiego, których koszty pokryte będą również z funduszu sołeckiego. 

9. Również w ramach funduszu sołeckiego wykonywany jest remont drogi 
Nowotarska Boczna w Krośnicy  - działka nr 2074/1. 

10. Trwają prace związane z zabezpieczeniem pobocza drogi Jana Pawła II                        
w Dziadowych Kątach gabionami oraz udrożnienie fos i przepustów wraz                               
z wykonaniem odwodnienia przy ul.Zamkowej. Zadania wykonywane są ze 
środków funduszu sołeckiego. 

11. Również ze środków funduszu sołeckiego wykonywane jest zabezpieczenie 
potoku i drogi w Kątach-Niwkach. 

12. Dla Grywałdu zakupiono z funduszu sołeckiego komplet krzeseł z wózkiem                 
z przeznaczeniem na wyposażenie widowni amfiteatru. 

13. W trakcie realizacji są roboty budowlane związane z remontem  3-ch mostów, tj. 
w ciągu ul.Jana Pawła II – Zamkowa w Dziadowych Kątach, ul.Lubań w 
Grywałdzie i Ojca Leona w Krośnicy. 

14. Na drogi gminne przewożony jest destrukt drogowy pozyskany od Z.D.W.                         
w Krakowie.  
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W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 
 

1. Przeprowadzono postępowania na usługę transportową: 
- Transport członków OSP z terenu Gminy na szkolenie. 
Wpłynęły 2 oferty. Wykonawcą została firma Paweł Wójcik, BUS - PRZEWÓZ 
OSÓB  
I TOWARÓW z siedzibą 34-450 Krościenko n.D., ul. Juraszowa 32 za kwotę 
4 500,00zł brutto. Umowę podpisano 12.09.2016r. Termin realizacji zamówienia 
11.12.2016r. 

 
2. Przeprowadzono postępowania na roboty budowlane: 

- Remont drogi rolnej – Krośnica Droga na Bukowinę. 
Wpłynęły 2 oferty. Wykonawcą robót została firma Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo Mostowych S.A. ul. Jagodowa 55, 33-300 Nowy Sącz za kwotę 65 
972,16zł brutto. Umowę podpisano 16.09.2016r. Termin realizacji zamówienia 
15.10.2016r. 

 
3. Przeprowadzono postępowania w formie zapytania cenowego na zadanie pn: 

- Wykonanie odcinka rurociągu wody pitnej dł. 210 mb w Krośnicy. 
Wpłynęły 2 oferty. Wykonawcą została firma ALKOP, Aleksander Lachor, Kłodne 
141, 34-654 Męcina za kwotę 15 779,47zł brutto. Umowę podpisano 20.09.2016r. 
Termin realizacji zamówienia 30.09.2016r. 

 
4. Przeprowadzono postępowania na roboty budowlane: 

- Ocieplenie pomieszczenia wraz z wymianą stalowego wyłazu dachowego na 
wyłaz „FAKRO” – modernizacja pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy. 
Wykonawcą zadania została firma Usługi remontowo- budowlane 
GALICZOWSKI, Piotr Galiczowski z Krościenka n.D., za kwotę 10 000,52zł brutto. 
Umowę podpisano 01.09.2016r. Termin realizacji zamówienia 15.09.2016r. 

 
5. Przeprowadzono postępowania w formie zapytania cenowego na zadanie pn: 

- Transport destruktu wraz z rozłożeniem i zawałowaniem na drogach gminnych 
Wykonawcą zostali: Maria Brzegowska, SKLEP WIELOBRANŻOWY, z siedzibą  
w 34-450 Krościenko n.D., ul. Jagiellońska 34 oraz Andrzej Tkacz, P.H.U. 
„TKACZ,”  
z siedzibą 34-450 Grywałd ul. Palenicka 18, za kwotę 24 000,00zł brutto. Umowę 
podpisano 19.09.2016r. Termin realizacji zamówienia 17.10.2016r. 

 
6. Przeprowadzono postępowania w formie zapytania cenowego na zadanie pn: 

- Zabezpieczenie korpusu drogi na długości ok. 20 mb ul. Biały Potok  
Wpłynęły 2 oferty. Wykonawcą została firma PHU „TKACZ” Andrzej Tkacz, ul. 
Palenicka 18, 34-450 Grywałd za kwotę 29 332,56zł brutto. Planowany termin 
podpisania umowy 03.10.2016r. Termin realizacji zamówienia 30.10.2016r. 

 
7. Przeprowadzono postępowania w formie zapytania cenowego na zadanie pn: 

- Opracowanie projektu budowlanego przebudowy i częściowej nadbudowy 
budynku Urzędu Gminy Krościenko n.D. oraz przebudowy i nadbudowy budynku 
Gminnego Centrum Kultury. 
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Wpłynęło 11 ofert. Wykonawcą została firma FDELITA – Piotr Frosztęga ul. Fredry 
4F/14, Kraków za kwotę 39 360,00zł brutto. Umowę podpisano 16.09.2016r. 
Termin realizacji zamówienia 31.03.2017r. 

 

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA, 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: 

 
1) W dniu 24.09.2016r  w Kancelarii Notarialnej w Krościenku zawarto umowę 

darowizny – Pani Anna Antoniszyn przekazała nieodpłatnie na rzecz Gminy grunt 
o pow. 79m2 zajęty pod Ochronkę.  

2) w dniu 14.09.2016r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości położonej w Krościenku nad Dunajcem przy ul. 
Zdrojowej o pow.299m2. Do przetargu przystąpiła 1 osoba. Cena wywoławcza 
nieruchomości: 100.000,00 zł netto + podatek Vat. Cena nieruchomości 
osiągnięta w przetargu: 101.000,00 zł netto + podatek Vat. W wyniku 
przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości 
został Pan Walenty Zaziąbło.  

 

W ZAKRESIE PROMOCJI: 

1) W dniu 25 sierpnia - Spotkanie z przedstawicielami Zarządu KS Start Nowy Sącz 
w sprawie organizacji 55 Międzynarodowych Regat Kajakowych o Puchar Ziemi 
Sądeckiej w Krościenku nad Dunajcem.  

2) W dniu 28 sierpnia – uroczystość wręczenia Pani Krystyny Aleksander tytułu 
„Honorowego Obywatela Gminy Krościenko nad Dunajcem”. 

3) W dniu 30 sierpnia - Spotkanie z przedstawicielami Zarządu PTTK -Krościenko 
n.D Barbarą Szela i Jakubem Wolskim w sprawie wytyczenia szlaku Łąkcica-
Marszałek, Grywałd- Lubań, Krośnica-Lubań i tras spacerowych Tchoń, Stajkowa. 

4) W dniach od 1 do 4 września - Wyjazd do Val na zaproszenie burmistrza Tamasa 
Betcholda z zespołem ”Krościeńcany” i „Pieniny”, rozmowy o współpracy obu 
miejscowości. 

5) W dniu 9 września - Spotkanie z Zarządem SKS Sokolica w sprawie organizacji 
55 Międzynarodowych Regat Kajakowych o Puchar Ziemi Sądeckiej i budowie 
przystani kajakowej.  

6) W dniu 22 września - Spotkanie w Małopolskiej Organizacji Turystycznej 
w Krakowie w sprawie organizacji otwarcia Małopolskiego Letniego Sezonu 
Turystycznego w Krościenku n.D w 2018r. Impreza połączona z organizacją 
obchodów Jubileuszu 670-lecia nadania praw miejskich. Spotkanie dotyczyło 
także korekt wydawnictw promocyjnych województwa: uzupełnienia braków 
zaznaczonego  Krościenka n.D  wraz z atrakcjami, oraz organizacji wspólnych 
wyjazdów na targi turystyczne do: Chorzowa, Szczecina, Kielc ,Rzeszowa. 

7) Wykonano i zamontowano 12 tablic szlaku historycznego po Krościenku n.D 
  

SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE: 

Wójt Gminy uczestniczył w licznych spotkaniach i wyjazdach służbowych spośród 
których wymienić należy: 
1) Spotkanie z Panem Józefem Kacwinem w sprawie przebiegu ścieżki Velo 

Dunajec. 
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2) W dniu 4 września spotkanie z Zastępcą ZDW w sprawie ścieżki Velo Dunajec. 
3) W dniu 14 września spotkanie z Prezesem Podhalańskiego Przedsiębiorstwa 

Komunalnego w Nowym Targu Panem Januszem Tarnowskim, 
4) W dniu 15 września spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia „Na Rzecz 

Przestrzeni Publicznej”. 
5) W dniu 15 września udział w zakończeniu projektu szachowego w Gminie 

z seniorami. 
6) W dniu 16 września udział w podsumowaniu projektu ekologicznego 

prowadzonego przez Szkołę Podstawową w Krościenku n.D. 
7) W dniu 17 września spotkanie z Panem Mańkowskim w sprawie Domu 

Wczasowego „Trzy Korony”. 
8) W dniu 24 września udział w Międzynarodowych Regatach Kajakowych w 

Slalomie o Puchar Ziemi Sądeckiej z udziałem Pani Poseł Anny Paluch i 
Wiceministra Spotu i Turystyki Pana Jarosława Stawiarskiego.  

 

W OKRESIE MIEDZY SESJAMI WÓJT GMINY WPROWADZIŁ 
NASTĘPUJĄCE ZARZĄDZENIA: 

 
1) w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko n.D. na rok 2016 (26 sierpnia), 
2) w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy 

Krościenko n.D. za I półrocze 2016r. 
3) w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Krościenko n.D. za I półrocze 2016r. 
4) w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 

gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej za I półrocze 2016r. 

5) w sprawie ustalenia najbliższej gminy, której wydatki bieżące ponoszone na 
prowadzenie przedszkola publicznego, pomniejszone  o opłaty za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu 
gminy są podstawą obliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krościenko n.D. 

6) w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej 
uczniom objętym rządowym programem pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka 
szkolna”.  

7) w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko n.D. na rok 2016 (8 września), 
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