INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY KROŚCIENKO N.D.
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY GMINY
od 28 października do 23 listopada 2016 r.

W ZAKRESIE INWESTYCJI:
1. Gmina Krościenko n.D podpisała z Wykonawcą umowę na „Budowę parkingu
przy ul.Sobieskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w Krościenku n.D.
Obecnie trwają prace związane z wykonaniem muru oporowego. Na realizację
przedmiotowej inwestycji Gmina pozyskała środki z budżetu Państwa w
wysokości 1.500.000,00zł. Zadanie realizowane będzie w cyklu 2-letnim.
Przewidywany termin wykonania całości zadania to 30.06.2017r.
2. Zakończone i odebrane zostało zadanie Odbudowa drogi gminnej ul. Leśna,
realizowanej przy udziale środków na usuwanie szkód powodziowych. Koszt
zadania ogółem wyniósł 68.754,06zł. Na to zadanie gmina otrzymała
dofinansowanie w wysokości 47.859zł.
3. Zakończone zostały prace budowlane związane z przebudową pobocza na
chodnik – etap I, w ciągu ul. Sobieskiego. Zadanie realizowane jest wspólnie z
Z.D.W. Kraków. Koszt zadania w 2016r wyniósł 200.000,00zł. Na to zadanie
gmina otrzymała w bieżącym roku dofinansowanie w wys.100.000zl.
4. Zrealizowany został I-szy etap budowy linii oświetlenia ulicznego
ul. Sobieskiego. Wartość zadania w 2016r wyniosła 25.492,29zł.
5. Przy ul. Kościuszki w Krościenku n.D wykonany został odcinek chodnika dla
pieszych. Wartość zadania ogółem wyniosła 39.164,34zł.
6. Wykonano dalszy odcinek zabezpieczenia pobocza drogi ul. Biały Potok
gabionami. Koszt zadania w bieżącym roku wyniósł 29.832,56zł. Zadanie
zrealizowane zostało ze środków funduszu sołeckiego i przy udziale
Pienińskiego Parku Narodowego.
P.P.N. sfinansował zadanie w wys.50% wartości , tj.12.746,15zł.
7. Ze środków funduszu sołeckiego uszyto okrycia wierzchnie - stroje regionalne
dla zespołu Polsko-Romskiego w Krośnicy. Koszt zamówienia wyniósł
4.400,00zł.
8. Odebrane zostały prace związane z rozwiezieniem destruktu asfaltowego na
drogi gminne, który gmina pozyskała nieodpłatnie od Z.D.W. Kraków.
9. Na teren gminy dostarczone zostały bariery sprężyste pozyskane nieodpłatnie
od ZDW, o długości ogółem 350mb. Bariery montowane są na
poszczególnych odcinkach dróg gminnych w miejscach wskazanych przez
sołtysów poszczególnych sołectw. Zakończenie montażu barier przewidziane
jest do 15 grudnia 2016r.
W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
1. Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na usługi pn: „Zimowe
utrzymanie (odśnieżanie + posypywanie) dróg gminnych, placów i chodników na
terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem w sezonie zimowym 2016/2017” – II
przetarg. Wykonawcą usługi zostały firmy: FHU „TKACZ” Andrzej Tkacz,
ul. Palenicka 18, Grywałd za kwotę 190 893,00 zł brutto oraz TRANSPORT –
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USŁUGI – HANDEL, Alina Jandura, ul. Św. Kingi 61A, Krościenko n.D., za kwotę
208 460,40 zł brutto. Planowany termin podpisania umów 25.11.2016r. Termin
realizacji zamówienia od 25.11.2016 do 15.03.2017r.
2. Przeprowadzono postępowania na roboty budowlane:
- Montaż balustrad ochronnych na terenie Gminy Krościenko n.D.
Wpłynęły 2 oferty. Wykonawcą robót została firma SKLEP WIELOBRANŻOWY,
Maria Brzegowska z siedzibą w 34-450 Krościenko n.D., ul. Jagiellońska 34, za
kwotę 15 500,00 brutto. Umowę podpisano 27.10.2016r. Termin realizacji
zamówienia 15.12.2016r
3. Przeprowadzono postępowanie w formie zapytania cenowego na:
- Zmiana organizacji ruchu.
Wpłynęła 1 oferta. Wykonawcą została firma TRANSPORT – USŁUGI –
HANDEL,
Alina Jandura, ul. Św. Kingi 61A, 34-450 Krościenko n.D., za kwotę 10 000,00zł
brutto. Umowę podpisano 08.11.2016r. Termin realizacji zamówienia
15.12.2016r.
W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA,
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:
1. W dniu 26.10.2016 r. zawarto z firmą Mikroprojekt umowę najmu powierzchni pod
reklamę na tablicach gminnych za kwotę 600zł/rocznie + podatek Vat.
2. W dniu 26.10.2016 r. zawarto z F.H.U. Mikołajczyk 24 umowę najmu powierzchni
pod reklamę na tablicach gminnych za kwotę 3000zł/rocznie + podatek Vat.
3. Ogłoszono przetarg ustny ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości na
zbycie udziału wynoszącego 449/10000 części w nieruchomości położonej
w Nowym Targu, obszaru 18,7129 ha. Cena wywoławcza udziału w
nieruchomości: 750 tys. zł + podatek VAT (wadium: 150 tys. zł). Przetarg
odbędzie się w dniu 18 stycznia 2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w
Krościenku nad Dunajcem.
4. W dniu 18.11.2016 r. Polski Czerwony Krzyż – Małopolski Oddział Okręgowy
w ramach współpracy z Gminą Krościenko nad Dunajcem przekazał na rzecz
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
trójkołowy rower rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych,
5. W dniu 21.11.2016r. odbyło się ustalenie z przedstawicielami Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej linii brzegowej przy ulicy Źródlanej w Krościenku
(odc. od zapory do ul.Juraszowej).
W ZAKRESIE PROMOCJI:
1. Prowadzone są rozmowy w sprawie współpracy i promocji Gminy w roku 2017
z: Miastem Tarnów, Miastem Rzeszów, Telewizją Silesia, Telewizją Podhale,
Fundacją „Ruszaj w Polskę”, Polskim Stowarzyszeniem Flisaków Pienińskich na
rzece Dunajce.
2. Trwają przygotowania do okresu świąteczno – noworocznego:
1) Mikołajki,
2) przygotowanie szopki,
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3.

4.
5.
6.
7.

3) przygotowanie koncertu „Wspólne kolędowanie” (drugi dzień Świąt Bożego
Narodzenia),
4) przygotowanie świątecznego oświetlenia Krościenka,
5) wydanie biuletynu podsumowującego rok 2016,
6) wydanie gminnych kalendarzy na rok 2017.
Został opracowany wspólnie z Gminnym Centrum Kultury wiosek do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura Ludowa i Tradycyjna -dofinansowanie
imprezy: ”Krościenko w czterech odsłonach”. W najbliższym czasie wniosek
zostanie złożony w Ministerstwie.
Przygotowano materiały do wydania folderu „Szlak Tablic Pamiątkowych”.
Wydanie wspólnie z Parafią książki „Krościenko nad Dunajcem Kościół
Wszystkich Świętych”.
W dniu 11 listopada udział w Uroczystości w Kościele Parafialnym z okazji Święta
Odzyskania Niepodległości.
W dniu 20 listopada udział w Koncercie w Kościele „Od Mozarta do Sinatry”.
SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE:

Wójt Gminy uczestniczył w licznych spotkaniach i wyjazdach służbowych spośród
których wymienić należy:
1) W dniu 10 listopada – spotkanie z Doradcą Zarządu TAURON,
2) 17 listopada – spotkanie z Dyrektorem ZDW w sprawie dalszej współpracy,
3) 18 listopada – spotkanie z Radą Sołecką Sołectwa Krośnica w sprawie sprzedaży
lasu.

W OKRESIE MIEDZY SESJAMI WÓJT GMINY WPROWADZIŁ
NASTĘPUJĄCE ZARZĄDZENIA:
1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 (28 października),
2) w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie udziału
w nieruchomości gminnej i powołania komisji przetargowej,
3) w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postepowania o zamówienie publiczne na realizację zadania pn. „Zimowe
utrzymanie (odśnieżanie +posypywanie) dróg gminnych. Placów i chodników na
terenie Gminy Krościenko n.D. w sezonie zimowym 2016/2017 – II przetarg,
4) w sprawie przedstawienia projektu budżetu gminy Krościenko n.D. na rok 2017,
5) w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Rady Gminy Krościenko n.D.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko n.D.,
6) w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów
sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
7) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 (15 listopada),
8) w sprawie przekazania pod obrady rady gminy projektów uchwał,
9) w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Gminy Krościenko n.D.
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