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INFORMACJA Z  DZIAŁALNOŚCI  WÓJTA  GMINY  KROŚCIENKO N.D. 

W  OKRESIE  MIĘDZY  SESJAMI  RADY  GMINY 

od 28 września do 25 października 2017 r.  

 

W ZAKRESIE INWESTYCJI: 
 

1. Gmina Krościenko n.D wykonała remont drogi rolniczej J.Robotnika w 
Krośnicy. Zadanie realizowane było przy udziale środków Marszałka 
Województwa Małopolskiego. 

2. W trakcie realizacji jest zmiana organizacji ruchu na drogach publicznych w 
gminie Krościenko n.D. Zadanie realizowane w ramach programu Razem 
Bezpieczniej, przy udziale środków z budżetu państwa. 

3. W trakcie realizacji jest kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego w ciągu 
drogi wojewódzkiej 969 -  ul.Pod Tylką w Grywałdzie. 

4. Na terenie Krośnicy zamontowane zostały trybuny zewnętrzne ze środków 
funduszu sołeckiego.  

5. W Krościenku-Zawodzie z funduszu sołeckiego zamontowano skatepark  
modułowy.  

6. W sołectwie Tylka-Biały Potok  trwają prace zabezpieczające korpus drogi 
B.Potok narzutem kamiennym w koszach siatkowych - gabiony. Zadanie 
wykonywane jest ze środków PPN i funduszu sołeckiego. 

7. W Hałuszowej ze środków funduszu sołeckiego wykonano prace na drodze do 
szlaku, zabezpieczenie przepustu i udrożnienie rowów przydrożnych. 

8. W Kątach-Niwkach wykonywane jest  odwodnienia drogi oraz prace związane 
z ułożeniem wodościeku w okolicy zbiornika wody pitnej.  

9. Przy ul. Jagiellońskiej w Krościenku n.D z funduszu sołeckiego 
przeprowadzono remont studni.  

10. Na terenie sołectw gminy Krościenko n.D zamontowane zostały balustrady 
pozyskane od Z.D.W. w Krakowie. 

11. W trakcie opracowania jest dokumentacja  niezbędna do wykonania boiska do 
mini piłki nożnej i kortu tenisowego w Krościenku-Zawodzie oraz placu zabaw 
w Dziadowych Kątach. 

12. W Grywałdzie naprawiono drogę  Krośnicka. 
13. W najbliższym czasie Wykonawca przystąpi do prac związanych z budową 

odcinka kolektora sanitarnego w Grywałdzie. 
14. 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. 

 

W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 
 

1. Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: 
„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr ewid. 415, 459 w km 0+091,50 – 0+229,85 w 
miejscowości Hałuszowa - etap I.” Postępowanie unieważniono z powodu braku 
ofert. 
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2. 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 2017/2018”. Wpłynęły 
dwie oferty: FHU „TKACZ” Andrzej Tkacz, ul. Palenicka 18, Grywałd oraz 
TRANSPORT – USŁUGI – HANDEL, Alina Jandura, ul. Św. Kingi 61A, Krościenko 
n.D. Planowany termin podpisania umów 02.11.2017r. Termin realizacji zamówienia 
od 15.11.2017 do 15.03.2018r. 
3. Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: 
„Rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z infrastrukturą turystyczno – 
rekreacyjną wzdłuż Dunajca w Krościenku – etap I.” Termin realizacji zamówienia: 
30.04.2019r. 
 

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA 

I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: 

 

1) W dniu  03.10.2017r. zawarto umowę notarialną dot. nabycia działki ewid. nr 
8239/2  
z przeznaczeniem na poszerzenie cmentarza komunalnego w Krościenku nad 
Dunajcem przy ulicy Świętej Kingi. Gmina jest już właścicielem wszystkich dziełek 
niezbędnych do poszerzenia cmentarza.  

2) Wykonano pielęgnację pomnika przyrody – lipy drobnolistnej przy ul. Św. Kingi  
w Krościenku nad Dunajcem za kwotę 3.791,60 zł (dotacja z Urzędu 
Wojewódzkiego wynosi 3.033,28 zł, wkład własny Gminy 758,32zł). 

3) Uzyskiwane są zgody od właścicieli gruntów położonych w Krościenku nad 
Dunajcem w okolicach źródła Maria (wzdłuż potoku) na uporządkowanie 
wyczyszczenie gruntów z zakrzaczeń. 

4) Została wykonana aktualizacja Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy 
Krościenko nad Dunajcem. Całkowity koszt aktualizacji Programu to kwota: 
17.000 zł (dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju wynosi: 12.700 zł, wkład 
własny Gminy 4.300 zł).  

 

W ZAKRESIE PROMOCJI: 

 

W zakresie promocji Gminy zorganizowano następujące imprezy i spotkania: 

1) W dniu 30 września - Promocja gminy w Starym Smokowcu-impreza Góral na 
góry udział  Stowarzyszenia  Kobiet Pienińskich w konkursie potraw regionalnych 
żurek i kwaśnica. 

2) W dniu 3 października - Spotkanie z przedstawicielami Piwnicznej w sprawie 
organizacji wspólnych imprez w czasie obchodów 670-lecia nadania praw 
miejskich. 

3) W dniu 4 października - Drugi etap rozgrywek w ramach I Gminnego Turnieju w 
Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy.  

4) W dniu 11 października - Spotkanie z  Jerzym  Zoniem  dyrektorem Teatru KTO w 
sprawie widowiska plenerowego z okazji 670-lecia nadania praw miejskich. 

5) W dniu 17 października - Spotkanie Komitetu Obchodów 670-lecia. 
6) W dniach 16-19 października na terenie Gminy gościliśmy Polskie Radio Program 

III. W dniu 19 października przeprowadzono relacje „na żywo” na antenie radia. 
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SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE: 

 

Wójt Gminy uczestniczył w licznych spotkaniach i wyjazdach służbowych spośród 
których wymienić należy: 
1) w dniu 13 października udział w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Krośnicy, 
2) w dniu 18 października spotkanie z Prezesem PUHiT, 
3) w dniu 24 października udział w otwarciu Oddziału Kardiologicznego 

Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.   
 

W OKRESIE MIEDZY SESJAMI WÓJT GMINY WPROWADZIŁ 

NASTĘPUJĄCE ZARZĄDZENIA: 
 

1) w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 
postepowania o zamówienie publiczne na realizację zadania pn. „Przebudowa 
odcinka drogi gminnej nr ewid. 415, 459 w miejscowości Hałuszowa – etap I”, 

2) w sprawie zmian w budżecie gminy ( 28 września), 
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 2017/2018, 

4) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Krościenku n.D. w zakresie realizacji Poprogramu 2017 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. 

5) W sprawie zmian w budżecie gminy (12 października), 
6) W sprawie przekazania pod obrady rady gminy projektów uchwał. 

 
 


