INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY KROŚCIENKO N.D.
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY GMINY
od 10 sierpnia do 27 września 2017 r.

W ZAKRESIE INWESTYCJI:
1. Przy udziale środków Marszałka Województwa Małopolskiego Gmina realizuje
drogę rolniczą Józefa Robotnika w Krośnicy.
2. W najbliższym czasie, po podpisaniu porozumienia wykonawca przystąpi do
wykonania zmiany organizacji ruchu na drogach publicznych w gminie Krościenko
n.D.
3. Zlecono Wykonawcy oraz przekazano plac budowy na kontynuację budowy
oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej 969 - ul. Pod Tylką w
Grywałdzie.
4. Na terenie Krośnicy, ze środków funduszu sołeckiego realizowane są prace
polegające na wykonaniu placyków z kostki brukowej pod ławki parkowe i
urządzenia sportowe;
5. Również z funduszu sołeckiego dla Krośnicy zamówione zostały trybuny
zewnętrzne, których montaż przewidziany jest do końca września br.
6. Dla sołectwa Krościenko-Zawodzie z funduszu sołeckiego przewidziany jest do
realizacji skatepark modułowy. Termin dostawy wraz z montażem nastąpi do 31
października.
7. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Tylka-Biały Potok w toku jest
przeprowadzenie formy konkurencyjnej na umocnienie korpusu drogi Biały Potok
gabionami (narzutem kamiennym w koszach siatkowych).
8. Ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Hałuszowa, kontynuowane są prace
na drodze do szlaku.
9. W najbliższym okresie, po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych
Gmina planuje wykonać I-szy etap przebudowy drogi w Hałuszowej.
10. W trakcie realizacji jest zabezpieczenie balustradami pozyskanymi od Z.D.W. w
Krakowie miejsc niebezpiecznych przy drogach gminnych, w miejscach
wskazanych przez sołtysów.
11. Z.D.W. w Krakowie przekazał gminie 500 ton destruktu drogowego na naprawę
dróg gminnych. W toku jest podpisanie porozumienia zawartego pomiędzy
Z.D.W., a gminą Krościenko n.D.
12. Jeszcze w bieżącym tygodniu wykonawca przystąpi do wykonania robót
remontowych w Kątach-Niwkach związanych z ułożeniem wodościeku w okolicy
zbiornika wody pitnej oraz wykonanie odwodnienia drogi w rejonie Błażusiaka.
Roboty będą realizowane z funduszu sołeckiego
13. W najbliższym czasie z funduszu sołeckiego wykonawca przystąpi do remontu
studni przy ul. Jagiellońska w Krościenku n.D.
14. Zlecono Wykonawcy naprawę drogi Krośnicka w Grywałdzie.
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W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
1. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.:
- Remont i modernizacja drogi dojazdowej do terenów rolnych w Krośnicy dz. nr
2046/2
w km od 0+447 do 0+607. Wykonawcą zadania została firma IMBUD, Ignacy Śledź
z siedzibą w 33-386 Podegrodzie, Naszacowice 124, za kwotę 78 283,10 złotych
brutto. Umowę podpisano 01.09.2017r. Termin realizacji zamówienia: 10.10.2017r.
2. Przeprowadzono postępowania w formie zapytania cenowego na zadanie pn:
- Analiza ekonomiczno-finansowa oraz analiza ryzyka do zadania pn.
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem”
w ramach programu RPO - 5 Oś Priorytetowa Ochrona Środowiska - działanie 5.3.2
Gospodarka wodno-kanalizacyjna.
Wykonawcą została firma Podhalańskie Centrum Finansowania Europejskiego Jakub
Kliszcz, Małe Ciche 22, 34-531 Murzasichle za kwotę 5 500,00 brutto. Umowę
podpisano 15.09.2017r. Termin realizacji zamówienia do 16.10.2017r.
3. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.:
- Zmiana organizacji ruchu na drogach gminnych poprawiająca infrastrukturę
bezpieczeństwa na drogach i w obrębie przejść dla pieszych na terenie Gminy
Krościenko n.D. Wykonawcą zadania została firma P.H.U. „Instal-Bud” Adam Janczy
z siedzibą w 34-443 Sromowce Wyżne, ul. Ogrodowa 31, za kwotę 105 000,02
złotych brutto. Planowany termin podpisania umowy 27.09.2017r. Termin realizacji
zamówienia: 30.11.2017r.

W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH:

1. W dniu 18 września 2017r została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim
na realizację projektu pn: „Budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z
infrastrukturą nad Dunajcem- Etap I” .
Dotacja wynosi 803 049 zl. W chwili obecnej występujemy do UM z prośbą o
aneks dot. wydłużenia terminu realizacji do czerwca 2019 roku i przygotowywane
są dokumenty przetargowe.
2. Pozytywnie zostały rozpatrzone przez Urząd Marszałkowski 2 wnioski dot.
ograniczenia niskiej emisji. Ogólna dotacja dla gminy wynosi 1 864 728 zl.
1) Wniosek nr 1 - działania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji (50 piecy na
pelet oraz 20 szt. pompy ciepła)
Dofinansowanie w tym projekcie wynosi 1 062 064 zl
2) Wniosek nr 2 - działania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałewymiana 100 szt. piecy na ekogroszek).
Dofinansowanie w tym projekcie wynosi 802 664 zł
3. W trakcie przygotowania są wnioski na:
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1) „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Krościenko nad
Dunajcem”, termin złożenia wniosku 28 październik 2017r.
2) „Podłącz się do słońca - montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na
terenie gminy Krościenko”. Z uwagi na specyfikę ogłoszonego konkursu gmina
będzie składać wniosek partnerski z gminą Szczawnica i Ochotnica.
Termin złożenia wniosku upływa 30 listopada 2017r, a jego rozstrzygniecie
planowane jest na kwiecień 2018 roku
4. W dniu wczorajszym otrzymaliśmy uzupełnienia do złożonego wniosku na
Rewitalizację XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji
Rynku w Krościenku nad Dunajcem.
Końcowy termin rozpatrzenia wniosku do maj- czerwiec 2018.

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA
I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:
1) Podpisano protokół uzgodnień w sprawie nabycia działki ewid. nr 8239/2

położonej
w Krościenku nad Dunajcem z przeznaczeniem na poszerzenie cmentarza
komunalnego przy ulicy Świętej Kingi za kwotę 76,5 tys. zł. Umowa notarialna
wyznaczona jest na dzień 3.10.2017r. Po podpisaniu umowy Gmina stanie się
właścicielem wszystkich planowanych do nabycia działek niezbędnych do
poszerzenia cmentarza.
2) Podpisano umowę na pielęgnację pomnika przyrody – lipy drobnolistnej przy ul.
Św. Kingi w Krościenku nad Dunajcem. Koszt pielęgnacji to kwota 3791,60 zł z
tego przyznana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego wynosi 3033,28 zł, wkład
własny Gminy 758,32zł.
W ZAKRESIE PROMOCJI:
W zakresie promocji Gminy zorganizowano następujące imprezy i spotkania:
1) 15 sierpnia - I Turniej w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy OLDBOY 30+,
2) 17sierpnia - Spotkanie z Panem Krzysztofem Koprem w sprawie wydawnictwa z
okazji Jubileuszu 670-lecia nadania praw miejskich,
3) 27 sierpnia - Udział w Cepeliadzie w Krakowie,
4) 1 września - Spotkanie Komitetu Obchodów 670-lecia Nadania Praw Miejskich,
5) 2 września - Nocny slalom kajakowy dla dzieci Liga Młodzików,
6) 3 września - Memoriał im. Bronisław Warusia, slalom kajakowy,
7) 6 września - I Gminny Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum.
8) 8 września - Spotkanie z Panem Stanisławem Barnasiem Radnym Sejmiku
Województwa Małopolskiego w sprawie obchodów 670-lecia nadania praw
miejskich.
9) 10 września - udział w imprezie „Dzień Góralski” w Starej Lubowni.
10) 11 września - Spotkanie z Panem Stanisławem Sorysem Wicemarszałkiem
Województwa w sprawie obchodów 670-lecia nadania praw miejskich.
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11) W dniach 20-21 września - II Memoriał Szachowy im. Zdzisława Soliwody.
12) W dniach 20 i 22 września - Spotkania komitetu obchodów 67O-lecia nadania
praw miejskich.
SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE:
Wójt Gminy uczestniczył w licznych spotkaniach i wyjazdach służbowych spośród
których wymienić należy:
1) w dniu 15 sierpnia – udział w Festynie Sołeckim,
2) w dniu 4 września w Urzędzie Marszałkowskim podpisanie umowy z
wykonawcą Velo Dunajec,
3) 25 września spotkanie Gmin: Krościenko n.D., Ochotnica i Miasta i Gminy
Szczawnica w sprawie fotowoltaiki.
4) 22 września - spotkanie z Prezesem PUHiT.
5) Udział w zebraniach wiejskich, które odbyły się w ostatnich tygodniach na terenie
Gminy Krościenko n.D.
W OKRESIE MIEDZY SESJAMI WÓJT GMINY WPROWADZIŁ
NASTĘPUJĄCE ZARZĄDZENIA:
1) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 im.
Jana Pała II w Krościenku n.D.
2) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 im.
Adama Mickiewicza w Krościenku n.D.
3) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im.
Bohaterów Warszawy w Grywałdzie.
4) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Krośnicy,
5) w sprawie zmian w budżecie gminy (14 sierpnia),
6) w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałego dyżuru na
terenie Gminy Krościenko n.D.
7) w sprawie zmian w budżecie gminy (21 sierpnia),
8) w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
Krościenko n.D. za I półrocze 2017r.
9) w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Krościenko n.D. za I półrocze 2017r.
10) w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych
gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej w Krościenku n.D. za I półrocze 2017r.
11) w sprawie przyjęcia ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu i
nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Krościenku n.D. – Kątach.
12) w sprawie zmian w budżecie gminy (31 sierpnia),
13) w sprawie zmian w budżecie gminy (1 września),
14) w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do
projektu uchwały budżetowej Gminy Krościenko n.D. na rok 2018.
15) w sprawie zmian w budżecie gminy (13 września),
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16) w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postepowania o zamówienie publiczne na realizację zadania pn. „Rozbudowa
ścieżki pieszo – rowerowej wraz z infrastrukturą turystyczno – rekreacyjną wzdłuż
Dunajca w Krościenku n.D. – etap I”.
17) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2017 Wójta Gminy z dnia 30.06.2017r.
18) w sprawie przygotowania i udziału w powiatowym treningu Systemu Wykrywania i
Alarmowania.
19) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2010 Wójta Gminy z dnia 30.03.2010r. w
sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w Gminie Krościenko n.D.
20) w sprawie przekazania pod obrady rady gminy projektów uchwał.
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