INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY KROŚCIENKO N.D
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY GMINY
od 19 marca do 22 kwietnia 2015 r.
W ZAKRESIE INWESTYCJI:
1. W trakcie realizacji jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w Grywałdzie. Wykonawca zgodnie z umową wykonuje drugi etap robót. Zadanie
jest współfinansowane ze środków PROW. Przewidziany termin zakończenia
robót budowlanych to 31 maj 2015r. Wykonawcą jest firma ALKOP MęcinaKłodne.
2. W najbliższym okresie w związku ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do
wykonania robót budowlanych Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego w Krakowie, rozpoczęte zostaną roboty budowlane polegające na
wykonaniu I-go etapu oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej 969
ul. Pod Tylką w Grywałdzie. Zadanie realizowane jest na podstawie pozwolenia
na budowę udzielonego przez Wojewodę Małopolskiego. Wykonawcą jest Zakład
Elektro Budowlany Stanisław i Paweł Kasprzak.
3. Przekazano Wykonawcy – firmie „ALKOP” z siedzibą w Męcinie Kłodne - plac
budowy pod wykonanie kanalizacji opadowej drogi gminnej na Węgliska. Zadanie
realizowane jest na podstawie pozwolenia na budowę udzielonego przez Starostę
Powiatowego w Nowym Targu. Wykonawca został wyłoniony po
przeprowadzeniu formy konkurencyjnej na podstawie Regulaminu w sprawie
ramowych procedur udzielania zamówień publicznych.
4. Przygotowane zostały dokumenty wymagane do zgłoszenia w Starostwie
Nowotarskim i do przeprowadzenia postępowania w myśl przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych odbudowy dróg gminnych w ramach usuwania
szkód powodziowych. Dotyczą odbudowy drogi Ojca Leona w Krośnicy wraz z
odbudową przepustu ramowego, odbudowy ul.Polnej w Krośnicy i odbudowy
ul.Jaśka Knutelskiego w Krościenku n.D. Wykonawcą jest firma ZIBUD
Kamienica.
Przekazany już został Wykonawcy – firmie ZIBUD w Kamienicy plac budowy na
odbudowę ul.Jaśka Knutelskiego w Krościenku n.D i ul.Polną w Krośnicy.
5. Przygotowano dokumenty i zgłoszono w Starostwie Nowotarskim zamiar
wykonywania robót budowlanych związanych z remontem dróg rolniczych
dojazdowych do gruntów rolnych. Dotyczy to drogi Rokitki w Tylce i drogi
Nowakówka w Sołectwie Kąty – Niwki. W tej sprawie złożony został również
wniosek do Wojewody Małopolskiego o dofinansowanie. W najbliższym czasie
gmina przeprowadzi czynności zmierzające do wyłonienia wykonawcy na
realizację tego zamierzenia.
6. Wykonano i odebrano wiatę przystankową na pętli autobusowej przy Gimnazjum
Publicznym.
7. Trwają prace remontowo-porządkowe przez Firmę Brzegowski na parkingu pod
nowym kościołem przy ul.Sobieskiego.
8. Trwają roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu działki gminnej
na skrzyżowaniu ulic: Polna-Jarek-K.Woytyły w Krościenku n.D. Roboty wykonuje
PPU MAR-BUD Krościenko n.D.
9. W trakcie realizacji jest również zagospodarowanie terenu w obrębie ścieżki
pieszo-rowerowej i placu zabaw w Krościenku – Centrum, polegające m.innymi

na ułożeniu kostki brukowej. Roboty realizuje PPU MAR-BUD Kr-ko n.D. Zadanie
realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego.
10. Przygotowano dokumenty i zgłoszono Staroście Nowotarskiemu zamiar remontu
ścieżki pieszo-rowerowej przy siłowni zewnętrznej na Zawodziu. Przewiduje się
utwardzenie ścieżki kostką brukową na odcinku od chodnika pod mostem do
mostku na potoku Zakijowskim. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu
sołeckiego.
11. Wyłoniono Wykonawcę i przekazano plac budowy na przebudowę chodnika przy
ul.Kościuszki w Krościenku n.D. Rozpoczęte zostały roboty budowlane przez
EURO-BRUK Nowy Sącz. (zadanie związane jest zagospodarowaniem bulwaru
przy tej ulicy).
12. Przeprowadzono formę konkurencyjną na podstawie regulaminu udzielania
zamówień publicznych i zlecono Wykonawcy – Zakładowi RemontowoBudowlanemu Stanisław i Paweł Kasprzak wykonanie następujących zadań:
1) opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w części ulicy
Franciszka Koterby i ul.Juraszowa;
2) opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ulicy
Sobieskiego w Krościenku n.D (pod Księżym Lasem);
3) opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ulicy Kościuszki;
4) dobudowę 1 lampy oświetlenia ulicznego w Hałuszowej w obrębie placu
zabaw i przy ul.Ojca Leona w Krośnicy w obrębie Szkoły Podstawowej.
13. Z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie trwają mediacje w przedmiocie:
1) przebudowy chodnika w ciągu drogi 969 ul. Jagiellońskiej, na odcinku od
ul.Trzech Koron i ul.Sienkiewicza do mostu na potoku Krośniczanka oraz
przed „Ablandią”. Aktualnie do Zarządu Dróg Wojewódzkich zostały
przekazane kosztorysy inwestorskie celem akceptacji i w trakcie jest
przygotowywane porozumienie;
2) zagospodarowania terenu przy ul.Sobieskiego przed murem od strony
Dunajca;
3) poszerzenia pasa jezdni (ewentualnie budowy chodnika) pod wykonanie
ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ostatnich zabudowań przed
oczyszczalnią przy ul.Sobieskiego do Łąkcicy. W przedmiotowej sprawie
gmina uzyskała warunki i prowadzi rozmowy w sprawie wykonania
dokumentacji projektowej.
14. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie przyznał Gminie frez asfaltowy w ilości
400 ton.
15. Wykonano chodnik przy Szkole Podstawowej w Krościenku n.D. o pow. 75 m2.
16. Dokończenie remontu klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Krościenku n.D.
Prace remontowe polegały na wyłożeniu płytek podłogowych i wymianie
balustrady.
17. Złożono wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich o wymianę istniejącej
nawierzchni asfaltowej przy ul Jagiellońska, od ronda do Parku „Ablandia”
(Gmina Krościenku n.D znajduje się na liście rezerwowej. Realizacja zadania
będzie w roku bieżącym lub przyszłym).
Z Pienińskim Parkiem Narodowym prowadzone są negocjacje w zakresie remontu
drogi do Krasu. W ostatnim okresie dokonano w terenie uzgodnień zakresu robót
związanych z udrożnieniem rowów i przepustów oraz uzupełnienia ubytków
nawierzchni drogi.
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Przygotowywany jest proces przystąpienia do naprawy dróg gminnych związany
z uzupełnieniem ubytków (tzw. „łatanie dziur”) uwzględniający zgłoszenia sołtysów
w tej sprawie.
W dniu 25 marca 2015 roku odbyło się spotkanie w sprawie lokalizacji obiektów małej
architektury, przeznaczonych na działalność handlową. W odniesieniu do wniosku
złożonego przez Pana Franciszka Plewę w dniu 20 stycznia 2015 roku, podpisanego
również przez przedsiębiorców prowadzących działalność w obrębie Rynku, Pan
Wójt po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie,
Delegatura w Nowym Targu wyraził zgodę na montaż wyżej wymienionych obiektów.
Uzgodniono, że osoby, które się zdecydują na ich wykonanie zrobią to na własny
koszt i będą mieć wyłączne prawo do ich użytkowania.
Złożono wniosek o udzielenie pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego
w ramach konkursu KAPLICZKA 2015 na prace przy zabytkowych kapliczkach. Po
wizji w terenie (25.02.2015r.), z udziałem przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków Wójt Gminy wytypował do renowacji kaplicę pod wezwaniem Św.
Rocha na ul. Trzech Koron w Krościenku n.D.
Podjęto decyzję o przystąpieniu do konkursu MAŁOPOLSKIE REMIZY 2015.
Wniosek na pomoc w finansowaniu prac remontowo - budowlanych przy budynku
remizy OSP Krościenko – Kąty został złożony w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Małopolskiego. W przygotowaniu jest wniosek na II etap prac tj.
termomodernizację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
w Krakowie.
Dokonano wyboru wykonawcy na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy. Powołano
Zespołu do konsultacji opracowania strategii rozwoju gminy na lata 2015-2020.
W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
1. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie
zapytania cenowego na realizację rozbudowy kanalizacji opadowej drogi
gminnej na Węgliska – w ul. Jagiellońska – boczna w Krościenku nad
Dunajcem na dz. nr ewid. 10455/1
Do realizacji zamówienia wybrana została firma – USŁUGI SPRZĘTOWE I
BUDOWLANE ALKOP _ Aleksander Lachor Kłodne 141 34- 654 Męcina.za
kwotę brutto 55.511,99zł.
Termin realizacji zadania do dnia 15.06.2015r.
2. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie
zapytania cenowego na realizację odbudowy drogi gminnej ul. Knutelskiego
nr drogi K 362395 w Krościenku n.D w km 0+ 065 do 0 +400 w ramach
usuwania skutków powodzi.
Do realizacji zamówienia wybrana została firma PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANO – USŁUGOWE ZIBUD Kamienica 477 34 – 608 Kamienica za
kwotę brutto 52.494,26 zł.
Termin realizacji zadania do dnia 30.07.2015r.
3. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie
zapytania cenowego na realizację odbudowy drogi gminnej ul. Polnej nr drogi
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K 362436 w Krościenku n.D w km 0 + 239 do 0 + 639 w ramach usuwania
skutków powodzi.
Do realizacji zamówienia wybrana została firma PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANO – USŁUGOWE ZIBUD Kamienica 477 34 – 608 Kamienica za
kwotę brutto 85.286,61 zł.
Termin realizacji zadania do dnia 30.07.2015r.
4. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie
zapytania cenowego na realizację odbudowy drogi gminnej ul. Ojca Leona nr
drogi K362433 w Krośnicy w km 0+520 do 0+560, 0+600 do 0+620 wraz z
odbudową przepustu ramowego 2x2 w km 0+670 w ramach usuwania
skutków powodzi.
Do realizacji zamówienia wybrana została firma ZAKŁAD PRODUKCJI USŁUG
WIELOBRANŻOWYCH I HANDLU Robert Szczepaniak Ul. Skotnicka 51
34 – 460 Szczawnica za kwotę brutto 82.492,18 zł.
Termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 24-04.2015r.
Termin realizacji zadania do dnia 30.07.2015r.
5. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie
zapytania cenowego na realizację przebudowy chodnika ul. Kościuszki
w Krościenku n.D, w ciągu drogi gminnej Nr K 362367 – działka
nr ewid.11278/1, na odcinku od mostu ul. Targowej do remizy OSP.
Do realizacji zamówienia wybrana została firma EURO-BRUK Bartłomiej Dara
33-300 Nowy Sącz Ul. Myśliwska 24a za kwotę brutto 24.630,28 zł.
Termin realizacji zadania do dnia 30.05.2015r.
6. Unieważniono przetarg na „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem i ich
zagospodarowanie”.
Wpłynęła jedna oferta, złożona przez P.U.K. Empol Sp. z o.o. Os.Rzeka 133, 34-451
Tylmanowa.
Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę określoną przez Zamawiającego,
którą zamierzał przeznaczyć na realizacje zamówienia.

W ZAKRESIE GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI:
1. Zawarto umowę kupna zabudowanych działek ewid. nr 8267/4, 8274/6,
8274/4, 8286/2 o łącznej pow.01116ha przeznaczonych pod poszerzenie
cmentarza komunalnego w Krościenku nad Dunajcem przy ul. Św. Kingi za
łączną kwotę 200.000zł (Akt Not. Rep. A Nr 1906/2015 z dnia 30.03.2015r.),
2. Zawarto umowę kupna działek ewid. nr 8138/3, 8129/7, 8129/9 o łącznej
pow.0,0638ha pod poszerzenie cmentarza komunalnego w Krościenku nad
Dunajcem przy ul. Św. Kingi za łączną kwotę 120.000zł (Akt Not. Rep. A Nr
2033/2015 z dnia 08.04.2015r.),
3. Przedłużono umowę z dotychczasowym dzierżawcą na dzierżawę gruntu –
działka w Rynku przed lokalem 34A/3 o pow.55m2 z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności handlowej (ogródek piwno-gastronomiczny) na okres
trzech sezonów (01.05-15.10) roku 2015, 2016
i 2017 za kwotę
300zł+podatek Vat miesięcznie.
4. Przedłużono umowę z dotychczasowym dzierżawcą na dzierżawę gruntu zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej przy ul. Pienińskiej

4

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

w Krościenku o pow.43m2 na okres trzech lat za kwotę 300zł+podatek Vat
miesięcznie.
Przedłużono umowę z dotychczasowym dzierżawcą na dzierżawę gruntu przy
ul. Jagiellońskiej w Krościenku z przeznaczeniem na teren zieleni
o pow.170m2 na okres trzech lat za kwotę 250zł+podatek Vat rocznie,
Zawarto umowę na dzierżawę gruntu położonego przy ul. Trzech Koron
w Krościenku z przeznaczeniem na postój samochodów o pow.ok.0,08ha na
okres 5 miesięcy (VI-X) za kwotę 270zł+podatek Vat miesięcznie.
Zawarto umowę na dzierżawę gruntu położonego przy ul.Źródlanej
w Krościenku o pow.12m2 z przeznaczeniem pod zadaszenie na garażowanie
samochodu na okres trzech lat za kwotę 120zł+podatek Vat rocznie,
Rozwiązano umowę na dzierżawę placu o pow. ok. 20 m2 przylegającego do
lokalu użytkowego położonego w Rynku 35 stanowiącego część zabudowanej
budynkiem Urzędu Gminy działki ewid. nr 10524 położonej w Krościenku nad
Dunajcem,
Wszczęto procedurę podziału działek położonych w Krościenku nad Dunajcem
(Tchoń) w celu wydzielenia istniejącej w terenie drogi oraz poszerzenia
istniejącej ścieżki biegnącej w kierunku Królowa,
Wszczęto procedurę podziału działki położonej Hałuszowej w celu
poszerzenie istniejącej drogi gminnej – drogi do wsi),
Przeznaczono do dzierżawy grunt położony w Krościenku nad Dunajcem przy
ulicy Jana III Sobieskiego o pow.0,4ha, celem zorganizowania i prowadzenia
parkingu.
Zrefundowano w 50% utylizację łącznie 10,5 t eternitu za łączną kwotę
2.139,75 zł,

W trybie przetargu ustnego wydzierżawiono następujące lokale użytkowe:
1) w VII-mym terminie lokal przy ul.Jagiellońskiej 6 (dotychczas sklep z art.
elektrycznymi i AGD) za kwotę 13,50 zł /m2 tj. 560,25zł netto miesięcznie za
lokal.
2) w VI-tym terminie lokal przy ul.Jagiellonskiej 19 (dotychczas sklep z AGD) za
kwotę 10,50 z/m2 tj. 410,55 zł netto miesięcznie za lokal.
3) w VIII-mym terminie lokal przy ul.jagiellońskiej 6 (dotychczas sklep ‘STHIL’) za
kwotę 17 zł/m2 tj. 510zł netto miesięcznie za lokal.
W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH
I INNYCH ŚRPODKÓW POMOCOWYCH:
1.

2.

Przygotowano i złożono do Urzędu Wojewódzkiego dwa wnioski na usuwanie
skutków powodzi w zakresie odbudowy drogi gminnej ul. Jaska Knutelskiego w
Krościenku oraz ul.Polna w Krośnicy.
Trzeci wniosek na odbudowę drogi Ojca Leona w Krośnicy zostanie złożony w
najbliższych dniach.
Złożono wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w ramach Programu
integracji społeczności romskiej w Polsce. Wniosek został rozpatrzony
pozytywnie i gmina otrzymała dotacje w wysokości 38 tys. zł. Projekt polega na
zorganizowaniu zajęć edukacyjno-kulturalnych z zakresu nauki tańca, śpiewu,
gwary oraz przybliżenia obrzędów romskich dla dzieci romskich oraz dzieci nie
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3.

- romskich z terenu gminy Krościenko. Zajęcia będą miały charakter
integracyjny i prowadzone będą przez uzdolnionego muzycznie Roma.
Opracowano wniosek partnerski z Fundacją Dzieci Pienin na organizowanie
Biesiady Pienińskiej przez 5 weekendów w okresie letnim. Pozyskana kwota na
ten cel to 10 tys. zł
W ZAKRESIE ZDROWIA:

Został ogłoszony konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem. Dokumenty do konkursu
kandydaci składają do dnia 8 maja 2015 r.
W dniu 2 kwietnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej działającej przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krościenku n.D.
Rada Społeczna zaopiniowała sprawozdanie finansowe SP ZOZ –u za rok 2014 oraz
plan finansowy na rok 2015.
Została zawarta umowa najmu lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Esperanto
2 w Krościenku n.D. będącego w użyczeniu Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej na prowadzenie Indywidualnej Praktyki Położnej.
W ZAKRESIE SPORTU:
Rozstrzygnięto konkurs wniosków o dofinansowanie projektu z zakresu
rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko n.D. w roku 2015.
W wyniku rozstrzygniętego konkursu przyznano dotację:
1) Spółdzielczemu Klubowi Sportowemu „Sokolica” w Krościenku n.D. w
20 000 złotych,
2) Ludowemu Klubowi Sportowemu „KROŚNICA” w Krośnicy w
5 000 złotych,
3) Ludowemu Klubowi Sportowemu „PIENINY” w Grywałdzie w
5 000 złotych.

sprzyjania

wysokości
wysokości
wysokości

W OKRESIE MIEDZY SESJAMI WÓJT GMINY WPROWADZIŁ
NASTĘPUJĄCE ZARZĄDZENIA:
1) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2010 w sprawie powołania Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie
Krościenko n.D.
2) w sprawie opracowania zadań do realizacji w zakresie bezpieczeństwa
publicznego, obrony cywilnej(ochrony ludności), zarządzania – reagowania
kryzysowego i spraw obronnych w 2015 r.
3) w sprawie wyboru wniosków i udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu
sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko n.D. w roku 2015.
4) w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do zniszczenia dokumentacji
niearchiwalnej.
5) w sprawie przekazania pod obrady rady gminy Krościenko n.D projektów uchwał.
6) w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.
7) w sprawie powołania zespołu ds. konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Krościenko
n.D na lata 2015 – 2020.
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