
INFORMACJA Z  DZIAŁALNO ŚCI  WÓJTA  GMINY  KROŚCIENKO N.D 

W  OKRESIE  MIĘDZY  SESJAMI  RADY  GMINY 

od 23 kwietnia 20 maja 2015 r. 

W ZAKRESIE INWESTYCJI: 
 
1. Trwają prace końcowe związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz 

z przyłączami w Grywałdzie. Termin zakończenia robót budowlanych upływa 
z dniem 31maja 2015r. Wykonawcą jest firma ALKOP Męcina-Kłodne. 

2. Rozpoczęty został  I-szy etap związany z wykonaniem oświetlenia ulicznego  
w ciągu drogi wojewódzkiej 969 ul. Pod Tylką w Grywałdzie. Wykonawcą jest 
Zakład Elektro Budowlany ST.i.P.Kasprzak. 

3. W najbliższym okresie firma „ALKOP” z.s w Męcinie - Kłodne przystąpi do 
budowy kanalizacji opadowej drogi gminnej na Węgliska. Przewidziany termin 
wykonania tego zadania to 15 czerwiec 2015r. 

4.  W trakcie realizacji są zadania związane z odbudową dróg gminnych w ramach 
usuwania szkód powodziowych, tj. odbudowa drogi Ojca Leona w Krośnicy wraz 
z odbudową przepustu ramowego, odbudowa ul. Polnej w Krośnicy i odbudowa 
ul. Jaśka Knutelskiego w Krościenku n.D.  

5. Trwają prace remontowo-konserwacyjne dróg gminnych o charakterze rolniczym, 
tj. droga Lubań w Krościenku w górnym odcinku, droga na Strzyżów w Krośnicy 
oraz na ulicy Słonecznej w Krościenku n.D – Zawodzie. 

6. Wykonane zostały prace remontowo-porządkowe przez Firmę Brzegowski na 
parkingu pod nowym kościołem przy ul. Sobieskiego. 

7. Wykonano i odebrano roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu 
działki gminnej na skrzyżowaniu ul.Polna-Jarek-K.Woytyły w Krościenku n.D. 
Zadanie wykonywała firma MAR-BUD Krościenko n.D. 

8. Wykonano i odebrano roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu 
pomiędzy ścieżką pieszo-rowerową, a placem zabaw w Krościenku-Centrum. 
Zadanie zostało wykonane w ramach funduszu sołeckiego. Wykonawcą była 
firma MAR-BUD Krościenko n.D. 

9. Wykonano i odebrano przebudowę nawierzchni chodnika przy ul. Kościuszki   
w Krościenku wraz z zagospodarowaniem bulwaru przy tej ulicy. Wykonawcą 
zadań była firma EURO-BRUK N.Sącz. 

10. Wykonano i odebrano dobudowę lampy oświetlenia ulicznego w Hałuszowej 
w obrębie placu zabaw oraz w Krośnicy przy Szkole Podstawowej. 

11. Trwają prace projektowe związane z oświetleniem ulic: Juraszowa, Franciszka 
Koterby, Kosciuszki w Krościenku n.D. W tej sprawie Gmina podpisała umowę 
o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. 

12. Na ukończeniu są prace  remontowo-konserwacyjne związane z położeniem 
frezu asfaltowego wraz z  zagęszczeniem na drogach gminnych wskazanych 
przez sołtysów   wszystkich sołectw.  

13. Zlecono Wykonawcy – T.U.H A.Jandura odbudowę przepustu rurowego w ciągu 
ul.Krośnicka w Grywałdzie.  

14. W najbliższym czasie gmina przeprowadzi czynności zmierzające do wyłonienia 
wykonawcy na realizację drogi Rokitki w Tylce oraz Nowakówka w Kątach-
Niwkach. Gmina posiada informację Marszałka Województwa  Małopolskiego  



o przyznaniu środków z budżetu województwa  na dofinansowanie tego 
zamierzenia. 

15. Trwają negocjacje dotyczące umowy w przedmiocie opracowania dokumentacji 
projektowej dla budowy chodnika – (ciągu pieszo-rowerowego) pod tzw. Księżym 
lasem (odcinek od końca zabudowań przed oczyszczalnią do Łąkcicy. 

16. Dokonano wyceny robót niezbędnych do wykonania na drodze do Krasu. Trwają 
również negocjacje z Pienińskim Parkiem Narodowym w zakresie 
współfinansowania robót. Gmina przystąpi do realizacji po zawarciu umowy z 
PPN i wyłonieniu Wykonawcy robót, co może nastąpić niezwłocznie po 
dokonaniu formalności prawnych. 

 

W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 
 
1. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie 

zapytania cenowego na realizację utwardzenia ścieżki pieszo – rowerowej na 
Zawodziu, na odcinku 127mb od mostu na rzece Dunajec w kierunku ul. 
Zdrojowej – kostka behaton koloru szarego w ramach realizacji zadań z funduszu 
sołeckiego Krościenko – Zawodzie. 
Do realizacji zamówienia wybrana została firma EURO-BRUK Bartłomiej Dara 
33-300 Nowy Sącz Ul. Myśliwska 24a za kwotę brutto 34.341,16 zł. 
Termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 22-05.2015r. 
Termin realizacji zadania do dnia 30-06-2015 r. 

 
2. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne 

z pominięciem procedur zamówienia publicznego uwagi na zagrożenie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego ze względu na liczne ubytki w nawierzchni 
asfaltowej po okresie zimowym i potrzebę pilnej realizacji zadania naprawy 
nawierzchni dróg gminnych ( łatanie dziur ) – ubytków w nawierzchni asfaltowej 
dróg na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem po okresie zimowym na kwotę 
52.712,00zł. 
Termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 22-05.2015r. 
Termin realizacji zadania do dnia 15-06-2015 r. 

 
3. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na 

opracowanie „Strategii Rozwoju gminy Krościenko nad Dunajcem na lata 2015 – 
2020 oraz Planu Odnowy Miejscowości dla miejscowości Krościenko nad 
Dunajcem . 
Do realizacji zamówienia wybrano firmę Pro Regio Consulting Grzegorz Godziek 
mającą siedzibę w Krakowie przy ul. Śliwkowej 14/3 
Umowę na kwotę 27.060,00 zł podpisano w dniu 04.05.2015r. 
Termin realizacji zadania do dnia 15-09-2015 r. 

 
 
W ZAKRESIE GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMO ŚCIAMI: 
 

1) zawarto umowę na dzierżawę gruntu położonego przy w Krościenku nad 
Dunajcem przy ulicy Jana III Sobieskiego o pow.0,4ha, celem zorganizowania i 



prowadzenia miejsc postojowych na okres trzech miesięcy za cenę 1850zł + 
podatek Vat miesięcznie. 

2) zawarto umowę na dzierżawę gruntu położonego przy ul. Targowej w Krościenku  
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej o pow.4m2 na okres 
3 miesięcy za kwotę 100zł+podatek Vat. 

3) złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w sprawie 
uzyskania zgody na rozbiórkę budynków zlokalizowanych na nieruchomości 
zakupionej pod poszerzenie cmentarza komunalnego w Krościenku nad 
Dunajcem przy ul. Św. Kingi., 

4) zawarto z Parafią w Krościenku umowę na dzierżawę nieruchomości 
zabudowanej budynkiem „Starej Plebanii” o łącznej pow.0,2442ha na okres 4 lat 
za cenę 7 tys. zł kwartalnie. 

5) ogłoszono konkurs na najładniejszą posesję na terenie Gminy Krościenko nad 
Dunajcem. 

 

 
 

W OKRESIE MIEDZY SESJAMI WÓJT GMINY WPROWADZIŁ 
NASTĘPUJĄCE ZARZĄDZENIA: 

 
1. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania niewykorzystanych formularzy 

do wydawania dowodów osobistych, 
2. w sprawie powołania koordynatora gminnego , celem zapewnienia obsługi 

systemu informatycznego Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 

3. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do przetwarzania danych 
osobowych zgromadzonych w rejestrze PESEL, Rejestrze Dowodów Osobistych 
i Rejestrze Stanu Cywilnego, 

4. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 r. dla 
pracowników Urzędu Gminy, 

5. w sprawie przygotowania i udziału w powiatowym treningu Systemu Wykrywania 
i Alarmowania, 

6. w sprawie zmiany składu osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko Kierownika SP ZOZ w Krościenku n.D., 

7. w sprawie przekazania pod obrady rady gminy projektów uchwał, 
8. w sprawie ogłoszenia konkursu na najładniejszą posesję na terenie Gminy 

Krościenko n.D. 


