INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY KROŚCIENKO N.D
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY GMINY
od 21 maja do 23 czerwca 2015 r.
W ZAKRESIE INWESTYCJI:
1. Zakończono roboty budowlane na zadaniu p.n. „Poprawa stanu gospodarki
ściekowej sołectwa Grywałd-rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie
Krościenko n.D”. Wykonawcą jest firma ALKOP. Koszt zadania w 2015r wyniósł
1 034 233,05zł. Zadanie współfinansowane jest ze środków PROW w ramach
programu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości
75% kosztów kwalifikowanych.
2. Wykonany został I-szy etap oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej 969
ul. Pod Tylką w Grywałdzie. Wykonawca to Zakład Elektro Budowlany ST.i.P.
Kasprzak. Koszt realizacji wynosi 9.974,98zł.
3. Zakończone zostały również prace inwestycyjne związane z budową kanalizacji
opadowej drogi gminnej na Węgliska. Wykonawcą jest firma ALKOP. Wartość
zadania: 56 331,15zł.
4. Trwają prace 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. Wykonawcą odbudowy drogi Polnej w Krośnicy i
Jaśka Knutelskiego w Krościenku n.D jest firma ZIBUD, natomiast ul. Ojca Leona
w Krośnicy Zakład Usług Wielobranżowych i Handlu – Robert Szczepaniak. Na
ww zadania gmina otrzymała dofinansowanie od Ministra Administracji i
Cyfryzacji w wys. 174 305,00zł.
5. Wykonano i odebrano roboty budowlane związane z utwardzeniem chodnika
kostką brukową w sołectwie Krościenko-Zawodzie. Roboty wykonywała firma
EURO-BRUK z Nowego Sącza. Zadanie realizowane było w ramach funduszu
sołeckiego. Wartość zadania wynosi 41 981,06zł.
6. Zakończono i odebrano 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.
Wykonawcami byli kolejno P.H.U Tkacz, Sklep Wielobranżowy Brzegowski, T.U.H
Jandura. Wartość robót wynosi ogółem: 22.299,99zł;
7. Zakończone zostały prace remontowo-konserwacyjne związane z położeniem
frezu asfaltowego wraz z zagęszczeniem na drogach gminnych wskazanych
przez sołtysów we wszystkich sołectwach na terenie gminy Krościenko n.D.
Roboty wykonywane były przez P.H.U. Tkacz i T.U.H Jandura. Koszt:
18 999,99zł.
8. Dokonano odbudowy przepustu rurowego w ciągu ulicy Krośnicka w Grywałdzie,
wykonywanego przez firmę Jandury. Koszt zadania wynosi 8.425,80zł.
9. W Hałuszowej wykonano zabezpieczenie drogi do Wsi balustradą ochronną.
Balustradę wykonała firma POWERK Kraków. Wartość zadania: 18.741,51zł.
10. Wykonawca – „P.H.U Figler” dokonał montażu urządzeń zabawowych na placu
zabaw w Hałuszowej. Doposażenie placu wykonano w ramach funduszu
sołeckiego. Koszt realizacji zadania wyniósł – 7.109,40zł.
11. Przy ul Sobieskiego w pobliżu muru oporowego wyremontowano parking z
możliwością wejścia na urządzoną ścieżkę rekreacyjną nad rzeką Dunajec,

prowadzącą bulwarami w kierunku centrum Krościenka. Wykonawcą była firma
MAR-BUD. Wartość zadania wynosi 27 003,16zł.
12. Wykonana została przez projektanta ST.i P.Kasprzak dokumentacja projektowa
oświetlenia ulicznego ulicy Kościuszki w Krościenku n.D. Koszt 5.500,00zł
13. Trwają prace projektowe związane z oświetleniem ul.Juraszowa, Fr.Koterby w
Krościenku n.D. Wartość zadania 11.300,00zł.
14. W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy
chodnika – (ciągu pieszo-rowerowego) pod tzw. Księżym lasem (odcinek od
końca zabudowań przed oczyszczalnią do Łąkcicy. Dokumentację wykonuje
Władysław Kołpak z Nowego Sącza.
15. Gmina Krościenko n.D podpisała umowę z Marszałkiem Województwa
Małopolskiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych, tj. drogi Rokitki
w Tylce oraz Nowakówka w Kątach-Niwkach. W trakcie jest postępowanie
mające na celu wyłonienie wykonawcy robót. Na te zadania gmina pozyskała
środki w wysokości 49 840 złotych.
16. W wyniku porozumienia i prowadzonych negocjacji z jednostkami poza gminnymi,
wykonane zostały wstępne roboty remontowe na drodze do Krasu.
17. Przy współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich położono nawierzchnię
asfaltową na części ulicy Jagiellońskiej, na odcinku pomiędzy rondem, a
ul.Targowa. Gmina Prowadzi również konsultacje w sprawie wykonania tzw.
”cichej nawierzchni” na ul.Jagiellońskiej, zadanie realizowane jest w wyniku
porozumienia z jednostkami poza gminnymi
18. Przygotowane zostały niezbędne materiały do postępowania przetargowego na
przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 969 w Krościenku n.D, na
odcinku od ul.Sienkiewicza do mostu na Krośniczance przed parkiem linowym
oraz na odcinku od skrzyżowania z ul.Trzech Koron do mostu.
19. Trwa proces naprawy dróg gminnych związany z uzupełnieniem ubytków (tzw.
”łatanie dziur”) uwzględniający zgłoszenia sołtysów w tej sprawie. Na te roboty
zabezpieczono 11 ton asfaltu.
Wykonano już uzupełnienie ubytków w
Krościenku: Zawodzie i Centrum i w sołectwie Tylka-Biały Potok.
Koszt robót wyniesie 52 712,00zł.
20. Wykonano projekty zabezpieczenia skarpy parkingu w Krościenku przy Kościele;
21. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego
ul.Sobieskiego na kwotę 15.500zł.
22. Uzgodniono z Zarządem Dróg Wojewódzkich wykonanie prac, które będą
polegały na udrożnieniu przepustów i odmuleniu osadników przy ul. Jagiellońskiej
w okolicach Parku Linowego Ablandia.
23. Na bieżąco realizowane są roboty remontowe i konserwacyjne infrastruktury
gminnej.
W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
1) Przygotowano i przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na
opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę pobocza na
chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ – Stary Sącz w
miejscowości Krościenko nad Dunajcem długości ok. 930mb. Rozmowy
zakończono podpisaniem protokołu w sprawie ustaleń warunków i zakresu
wykonania projektu. Umowę podpisano Panem inż. Władysławem Kołpakiem
zam. w Nowym Sączu przy ul. B.A. Konstanty 12/7 w dniu 03.czerwca 2015r.
Umowę na kwotę 12 800,00 zł podpisano w dniu 03-06-2015r.

Termin realizacji zadania do dnia 15-10-2015r.
2) Przygotowano i przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie
zapytania cenowego na realizację remontu dróg rolnych - Nowakówka w
Sołectwie Kąty i Rokitki w Sołectwie Tylkaw Krościenku nad Dunajcem.
Do realizacji zamówienia została wybrana firma PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANO – USŁUGOWE ZIBUD Kamienica 477 34 – 608 Kamienica za
kwotę 84.834,65 zł.
Termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 01-07-2015r.
Termin realizacji zadania do dnia 15-09-2015r.
3) Przygotowano i przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na
utwardzenie działki 10484/70 w Krościenku nad Dunajcem przy ul. Sobieskiego.
Zadanie zlecono firmie PPH „ MAR – BUD „Marcin – Surowiak Ul. Św. Kingi 79a
34 – 450 Krościenko n.D za kwotę umowną 27.003,00zł zleceniem z dnia 03-062015r.
Termin wykonania robót ustalono do dzień 30-06-2015r.
4) Przygotowano i przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na
uporządkowanie terenów zielonych przy lewym brzegu rzeki Dunajec.
Zadanie zlecono firmie „TRANSPORT-USŁUGI- HANDEL” Alina Jandura
34-450 Krościenko n.D,ul.Kingi 61A za kwotę 24.600,00zł zleceniem z dnia 1606-2015r.
Termin realizacji zadania do dnia 30-06-2015r.
5) Przygotowano i przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na
wykonanie i montaż witaczy przy drogach wjazdowych na teren Gminy
Krościenko nad Dunajcem, w Krośnicy na dz.745/12i754/13 i w Krościenku na
dz. 10489/9, 2858/2.
Zadanie zlecono firmie PPH „ MAR – BUD „Marcin – Surowiak Ul. Św. Kingi 79a
34 – 450 Krościenko n.D za kwotę umowną.
Termin w/w prac ustala się do dnia 15-07-2015r.
W ZAKRESIE GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI:

Zawarto umowę na dzierżawę gruntu położonego przy w Krościenku nad Dunajcem
przy ulicy Jana III Sobieskiego (parking w Łąkcicy) o pow. 3 m 2 - z przeznaczeniem
pod stoisko na prowadzenie działalności handlowej - sprzedaż serków. Umowę
zawarto na okres trzech miesięcy za cenę 1500zł + podatek Vat.
W ZAKRESIE POZOSTAŁTYCH SPRAW:

1. Zrefundowano w 50% utylizację łącznie 7,38 t eternitu za łączną kwotę 1.454,01
zł,
2. Przeprowadzono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
polegającym na prowadzeniu ogniska muzycznego w miejscowości Krościenko
nad Dunajcem. Została złożona jedna oferta przez OSP Krościenko nad
Dunajcem i otrzymali dotację w wysokości 10.000,00 zł,

3. W dniu 24 maja 2015 r. w Sołectwie Grywałd przeprowadzono wybory Sołtysa i
Rady Sołeckiej. Sołtysem został ponownie Pan Edward Ponicki, któremu składam
gratulacje.
4. W dniu 1 czerwca 2015r. Zarządzeniem Kierownika Urzędu Gminy został
wprowadzony Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Krościenku n.D.
W OKRESIE MIEDZY SESJAMI WÓJT GMINY WPROWADZIŁ
NASTĘPUJĄCE ZARZĄDZENIA:

1) w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadanie w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym,
2) w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze – asystent rodzinny,
3) w sprawie zmiany składu osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Krościenku n.D.
4) w sprawie powierzenia Pani Magdalenie Grywalskiej pełnienia obowiązków
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku n.D.
5) w sprawie upoważnienia dla Pełniącego Obowiązki Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku n.D.
6) w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności
i przyczyn wypadku strażaka - członka OSP w Grywałdzie.
7) w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do przetwarzania danych
osobowych zgromadzonych w Rejestrze Mieszkańców i Rejestrze Zamieszkania
Cudzoziemców,
8) w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
9) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krościenku n.D.
10) w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
nieruchomości gminnej i powołania komisji przetargowej
11) w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizacje zadań publicznych
Gminy Krościenku n.D. w roku 2015,
12) w sprawie przekazania pod obrady rady gminy projektów uchwał,
13) w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru robót budowlanych
wykonywanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy
Krościenko n.D.

