INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY KROŚCIENKO N.D.
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY GMINY
od 26 października do 20 grudnia 2017 r.

W ZAKRESIE INWESTYCJI:
1) Zakończona została zmiana organizacji ruchu na drogach publicznych w gminie
Krościenko n.D. Zadanie zrealizowane zostało w ramach programu „Razem
Bezpieczniej”, przy udziale środków z budżetu państwa.
2) Zakończono prace inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego w
ciągu drogi wojewódzkiej 969 - ul. Pod Tylką w Grywałdzie.
3) W ramach kontynuacji zadania związanego z budową oświetlenia ul. Sobieskiego
w Krościenku n.D, zamontowane zostały na wbudowanych fundamentach
3 latarnie oświetleniowe typu S-80.
4) W sołectwie Tylka-Biały Potok wykonano zabezpieczenie korpusu drogi Biały
Potok narzutem kamiennym w koszach siatkowych (tzw.gabiony). Zadanie
wykonane zostało ze środków funduszu sołeckiego i przy współfinansowaniu
Pienińskiego Parku Narodowego.
5) W Grywałdzie, w obrębie ulic Kościelna-Rzeczna wykonany został odcinek
kolektora głównego Ø 200mm i Ø 160mm.
6) W Krościenku-Zawodzie z funduszu sołeckiego zamontowano skatepark
modułowy.
7) W trakcie opracowania jest dokumentacja niezbędna do wykonania boiska do
mini piłki nożnej i kortu tenisowego w Krościenku-Zawodzie oraz wykonania placu
zabaw w Dziadowych Kątach.
8) Pozyskano od Z.D.W. w Krakowie 500 ton destruktu drogowego na naprawę dróg
gminnych. Zdeponowany na terenie Krościenka n.D destrukt zostanie przekazany
na poszczególne sołectwa na naprawę dróg w 2018 roku.
9) W Krośnicy przy ul. Trakt Królewski uzupełniono lampę oświetlenia ulicznego.
10) Uporządkowano teren przy drodze do w Hałuszowej.
11) Wykonano roboty remontowe w infrastrukturze gminnej, w tym czyszczenie
przepustu i naprawę kraty w ul.Przylasek, naprawę nawierzchni przy ul.Kościelna
w Grywałdzie i włazu na kanalizacji burzowej przy ul.Polna w Krościenku n.D.
12) Przeprowadzono roboty porządkowe w obrębie działek 4257/1 i 4252/2 przy
źródle Maria w Krościenku oraz na działce 970 w Grywałdzie.
W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
1. Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawy pn: „Zakup energii
elektrycznej na potrzeby Gminy Krościenko nad Dunajcem i jednostek
podległych.” Termin realizacji zamówienia: 31.12.2019r.
2. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.:
Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej DW 969 w
Grywałdzie ul. Pod Tylką – kontynuacja zadania. Wykonawcą zadania została
firma Zakład Elektro-Budowlany, Stanisław i Paweł Kasprzak S.C. z siedzibą w
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34-450 Krościenko n.D., ul. Św. Kingi 49B, za kwotę 48 411,24 złotych brutto.
Umowę podpisano 02.11.2017r.
Termin realizacji zamówienia: 15.12.2017r.
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.
4. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.:
Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w gminie Krościenko nad Dunajcem
poprzez zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP. Zadanie
współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem
jest Minister Sprawiedliwości. Wykonawcą zadania zostały firmy MAT-POŻ z
siedzibą w Pcimiu za kwotę 44 720,62 złotych brutto oraz DELTA SERVICE z
siedzibą w Zielonce za kwotę 85 000,00 złotych brutto. Umowy podpisano
05.12.2017r.
Termin realizacji zamówienia: 28.12.2017r.
W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH:

1. Podpisano dwie umowy z Urzędem Marszałkowskim
na zadania dot:
ograniczenia niskiej emisji. Ogólna dotacja dla gminy wynosi 1 864 728 zl. Już od
stycznia będziemy podpisywać umowy z mieszkańcami dla których został
sporządzony audyt. Natomiast pod koniec stycznia zostaną przeprowadzone
ponowne spotkania z mieszkańcami gminy. Spotkania połączone będą z
prezentacja dostępnych piecy
2. Kolejny wniosek gminy pn: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) w Krościenku nad Dunajcem” został wybrany do
dofinansowania. Wartość projektu wynosi 2 450 226,14 zł. Dotacja dla gminy
wynosi 1 684 408,86 zł. Projekt będzie realizowany w systemie zaprojektuj –
wybuduj w okresie do końca grudnia 2019 roku
3. Pozytywnie został rozpatrzony wniosek dla OSP w Krośnicy który został
sporządzony przez gminę. Wniosek dotyczy wykonania altany rekreacyjnej wraz z
chodnikami przy OSP Krośnica. Wartość projektu wynosi 78 214 00,zł, natomiast
dotacja dla OSP wynosi 74 303 00,zł co stanowi 95 % dofinansowania. Tak
wysokie dofinansowanie jest rzadkością i było możliwe do zdobycia poprzez
Lokalna Grupę Dzialania „Gorce-Pieniny”.

W ZAKRESIE PROMOCJI:
W zakresie promocji Gminy zorganizowano następujące imprezy i spotkania:
1) W dniu 26 października - Spotkanie z Jerzym Zoniem dyrektorem Teatru KTO
w sprawie widowiska jubileuszowego.
2) W dniu 28 października -Promocja gminy w Chorzowie - koncert Zdrojowej
Orkiestry Dętej w Sanktuarium św. Floriana w Chorzowie.
3) W dniu 3 listopada - Wywiad Wójta Gminy w Radiu RDN w Nowym Sączu.
4) W dniu 12 listopada - Akademia z okazji Święta Niepodległości.
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5) W dniu 13 listopada - Spotkanie ze Stanisławem Kołodziejskim w sprawie
konferencji historycznej z okazji 670-lecia lokacji.
6) W dniu 16 listopada - Spotkanie z Dariuszem Popielą z „Sądecki Sztetl” w
sprawie konferencji historycznej.
7) W dniu 28 listopada - Spotkanie z Leszkiem Zegzdą Członkiem Zarządu
Województwa Małopolskiego i Prezesem Małopolskiej Organizacji
Turystycznej w sprawie obchodów 670-lecia nadania praw miejskich.
8) W dniu 3 grudnia - Impreza Mikołajkowa dla dzieci.
9) W dniu 12 grudnia - Spotkanie ze Stanisławem Sorysem Wicemarszałkiem
Województwa Małopolskiego w sprawie obchodów 670-lecia nadania praw
miejskich.
10) W dniu 15 grudnia - Udział w seminarium branżowym „Małopolska-aktywnie
zimą” w Laskowej Kamonnej i odbiór certyfikatu dla Punktu Promocji i
Informacji Turystycznej- dwie gwiazdki przyznanego przez Jacka Krupę
Marszałka Województwa Małopolskiego.
11) W dniu 18 grudnia - Spotkanie z Jackiem Krupą Marszałkiem Województwa
małopolskiego w sprawę obchodów 670-lecia.
12) przygotowano materiały do wydania gminnego kalendarza.
SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE:
Wójt Gminy uczestniczył w licznych spotkaniach i wyjazdach służbowych spośród
których wymienić należy:
1) W dniu 31 października spotkanie z Dyrektorem PPN, Burmistrzem Miasta i
Gminy Szczawnica oraz przedstawicielami Stowarzyszenia „Na rzecz ochrony
przestrzeni publicznej”,
2) W dniu 6 listopada - Spotkanie z ks. Biskupem Andrzejem Jeżem w Tarnowie
– przekazanie zaproszenia do Honorowego Komitetu Obchodów 670-lecia.
3) W dniu 11 listopada – obchody jubileuszu 50 – lecia pobytu i posługi Sióstr
Albertynek w Grywałdzie,
4) W dniu 12 listopada – koncert Zdrojowej Orkiestry Kameralnej,
5) W dniu 14 listopada – jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego,
6) W dniu 15 listopada - Spotkanie z Zbigniewem Janeczkiem Burmistrzem
Piwnicznej w sprawie współpracy przy organizacji jubileuszu 670-lecia
Krościenka n.D.,
7) W dniu 18 listopada - jubileusz Zespołu „Skalni” – koncert w Zakopanem,
8) W dniu 22 listopada – spotkanie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie
w sprawie ronda w Krościenku n.D.
9) W dniu 25 listopada – udział w uroczystości Dzień ratownika GOPR,
10) W dniu 28 listopada – spotkanie z wykonawcami ścieżki rowerowej
VeloDunajec,
11) W dniu 1 grudnia – spotkanie z Wojewodą Małopolskim,
12) W dniu 8 grudnia – spotkanie z dyrektorem ds. marketingu Firmy Oshee,
13) W dniu 12 grudnia - spotkanie z Dyrektorem Radia Kraków,
14) W dniu 14 grudnia - spotkanie z Panem Cezarym Szafrańcem w sprawie
organizacji Rajdu Rowerowego,
15) W dniu 14 grudnia – udział w Wigilii organizowanej prze Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Krościenku n.D.
16) W dniu 15 grudnia – odbiór Certyfikatu Małopolskiego Systemu Informacji
Turystycznej,
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17) W dniu 18 grudnia – spotkanie z Marszałkiem Województwa Małopolskiego.
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. „Zakup energii
elektrycznej na potrzeby Gminy Krościenko n.D. oraz jednostek podległych”,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy (31 października),
3) w sprawie zmian w budżecie gminy (9 listopada),
4) w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Krościenko n.D. na rok 2018,
5) w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Rady Gminy Krościenko n.D.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko n.D.,
6) 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” – drugi przetarg,
7) w sprawie przekazania pod obrady rady gminy projektów uchwał,
8) w sprawie zmian w budżecie gminy (24 listopada),
9) w sprawie zmiany Zarządzenia z dnia 30.03.2010r. w sprawie powołania Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie
Krościenko n.D.
10) w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Krościenku n.D.
11) w sprawie wprowadzenia do użytku „Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy
Krościenko n.D.”
12) w sprawie zmian w budżecie gminy (29 listopada),
13) w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych na
rok 2018 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych,
14) w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018.
15) W sprawie kosztu usług opiekuńczych,
16) w sprawie zmian w budżecie gminy (5 grudnia),
17) w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w
zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
18) w sprawie zmian w budżecie gminy (11 grudnia),
19) w sprawie przekazania pod obrady rady gminy projektów uchwał,
20) w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w
budżecie gminy Krościenko n.D. na rok 2017.
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