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INFORMACJA Z  DZIAŁALNOŚCI  WÓJTA  GMINY   

KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

od 19 lipca do 6 września 2018 r.  

 

W ZAKRESIE INWESTYCJI: 
 

1) Zakończone zostały prace związane z realizacją infrastruktury turystyczno-
rekreacyjnej na terenie  gminy – „Grzybek  dla turysty”. Zadanie dofinansowane 
jest ze środków unijnych. 

2) Zakończone  zostało zadanie p.n. „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z  
infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną wzdłuż Dunajca w Krościenku n.D.” 

3) W sołectwie Krośnica zamontowane zostały urządzenia sportowo-rekreacyjne - 
siłownia zewnętrzna  w ramach funduszu sołeckiego. 

4) Ze środków funduszu sołeckiego w sołectwie Krośnica wykonywane jest 
ogrodzenie boiska do piłki plażowej. 

5) W sołectwie Dziadowe Kąty wykonano zabezpieczenie korpusu drogi przy 
ul. J.Pawła II - tzw.gabion. 

6) Zakończono roboty remontowe polegające na uzupełnieniu ubytków  po okresie 
zimowym na drogach gminnych. 

7) Trwają prace związane z wbudowaniem destruktu drogowego na drogach 
gminnych. 

8) W Grywałdzie wykonano roboty naprawcze fragmentu ul.Szkolnej wraz 
z wykonaniem stabilizacji podłoża, położeniem nawierzchni asfaltowej i poboczy.  

9) Przy ul. Ks. Fr. Blachnickiego w Krościenku n.D uporządkowany został teren 
przyległy do  potoku Międzygórze.  

10) Na terenie gminy wykonywane są prace porządkowe po intensywnych opadach 
deszczu, które wystąpiły w miesiącu lipcu 2018r. 

11) Wykonawca przystąpił do przebudowy drogi gminnej w Hałuszowej. Zakres prac  
obejmuje: zabezpieczenie terenu, przebudowę linii wodociągowej, cieku 
przydrożnego typ głęboki i drogowy, przebudowę linii oświetleni ulicznego oraz 
wykonanie nawierzchni asfaltowej. 

12) W najbliższym czasie zostanie przekazany plac budowy pod kontynuację 
oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Sobieskiego w Krościenku 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.” Wykonawcą robót została firma: P.B.U. ZIBUD, 
Grzegorz Zając z siedzibą w Kamienicy za kwotę 694 955,84 złotych brutto. 
Umowę podpisano 27 lipca 2018r. Termin realizacji zamówienia do 29 listopada 
2018r. 

2) Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: 
„Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Jana III Sobieskiego w Krościenku n.D. 
- etap III.” Wykonawcą robót została firma: Zakład Elektro-Budowlany, Stanisław i 
Paweł Kasprzak z siedzibą w Krościenku n.D., za kwotę 31 973,30 złotych brutto. 



2 
 

Umowę podpisano 5 września 2018r. Termin realizacji zamówienia do 15 
listopada 2018r. 

3) Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej 
ul. Szkolna w Grywałdzie”. Wykonawcą zadania została firma: P.B.U. ZIBUD, 
Grzegorz Zając z siedzibą w Kamienicy za kwotę 53 224,39 zł brutto. Umowę 
podpisano 19 lipca 2018r. Termin realizacji zamówienia 31 sierpnia 2018r.  

4) Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.: „Doradztwo związane 
z wdrażaniem projektu „Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz 
z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem”. 
Wykonawcą zadania została firma: Pro Regio Consulting, Grzegorz Godziek 
z Krakowa za kwotę 84 870,00 zł brutto. Umowę podpisano 26 lipca 2018r. 
Termin realizacji zamówienia 31 grudnia 2020r.  

5) Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.: „Dostosowanie pomieszczenia w 
Szkole Podstawowej nr 2 w Krościenku n.D., na potrzeby archiwum 
zakładowego.”  Wykonawcą zadania została firma: Usługi remontowo-budowlane, 
Piotr Galiczowski  z Krościenka n.D., za kwotę 7 169,00  zł brutto. Zadanie 
zlecono 16 sierpnia 2018r. Termin realizacji zamówienia 24 sierpnia 2018r.  

 

W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH: 

1) Podpisano umowę na realizację projektu ze środków unijnych MRPO 2014-2020 
na „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Krościenko nad 
Dunajcem”. Zakres prac to  budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 7 km, 
w tym: 

a) w ramach kosztów kwalifikowalnych: 
- w miejscowości Hałuszowa o łącznej długości 3,4 km, 
- rozbudowa kanalizacji w miejscowości Grywałd - etap II o łącznej    
  długości 2,6 km, 

b) w ramach kosztów niekwalifikowanych: 
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hałuszowa (łącznik    
  poza aglomeracją, część niekwalifikowana) 1 km. 

Projekt będzie realizowany w systemie „zaprojektuj-wybuduj” 
Wysokość dofinansowania - 1 188 483,82 złotych. 
Obecnie gmina przygotowuje dokumentację przetargową na wykonanie zadania. 

 
2) Przy pomocy Gminy został opracowany i wybrany do dofinansowania projekt 

OSP Kąty. Projekt pn. „CZAS NA SMAKI REGIONALNE” - zachowanie 

i kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego” będzie realizowany od 

września do grudnia 2018 roku.  

Projekt zakłada organizację warsztatów kulinarnych z zakresu pieczenia 

i gotowania tradycyjnych potraw regionalnych  oraz warsztaty dotyczące  zasad 

nakrywania i dekorowania stołu. W ramach projektu zostanie zakupione także  

wyposażenie i  sprzętu do prowadzenia tych warsztatów. Wartość 

dofinansowania to 50 tys. zł co stanowi 95 % wartości całego projektu.  

To już drugi projekt w tym roku realizowany przez jednostkę OSP (OSP Krośnica  

realizowała budowę altany). 
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W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA 

I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: 

 

Na dzień 6 września br. zostało podpisanych 25 umów na wymianę piecy w 
budynkach jednorodzinnych w tym: 9 umów zostało podpisanych na ekogroszek, 16 
na pellet. 
Z tych 25 umów 8 zostało już rozliczonych w tym 3 na ekogroszek i 5 na pellet. 
W pozostałych przypadkach wymiana jest w trakcie. 

  
SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE: 

 

Wójt Gminy uczestniczył w licznych spotkaniach i wyjazdach służbowych spośród 
których wymienić należy: 
1)  w dniu 25 lipca – spotkanie z Wojewodą Małopolskim w sprawie szkód 

powodziowych, 

2) w dniu 10 sierpnia – w Urzędzie Marszałkowski podpisanie aneksu do umowy - 

„Grzybek  dla turysty”, 

3) w dniu 25 sierpnia – udział w obchodach 100 rocznicy urodzin Antoniego 

Dziewolskiego, 

4) w dniu 30 sierpnia spotkanie w sprawie ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż Dunajca. 

 

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY: 

 

1) w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy 

Krościenko n.D. 

2) w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Krościenko 

n.D. 

3) w sprawie alarmu powodziowego na terenie Gminy Krościenko n.D. 

4) w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód powodowanych 

przez klęski żywiołowe (gwałtowne opady atmosferyczne) w infrastrukturze 

komunalnej Gminy Krościenko n.D. w dniach 18-20 lipca 2018r. 

5) w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód powodowanych 

przez klęskę żywiołową (gwałtowne opady atmosferyczne) w gospodarstwach 

domowych – zasobach mieszkaniowych rodzin lub osób samotnie 

gospodarujących mieszkających na terenie Gminy Krościenko n.D. w dniach 17-

20 lipca 2018r. 

6) w sprawie zmian w budżecie gminy (20 lipca), 

7) w sprawie alarmu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Krościenko 

n.D. 

8) w sprawie zmian w budżecie gminy (23 lipca), 

9) w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Krościenko n.D. za I półrocze 2018r. 

10) w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Krościenko n.D. za I półrocze 2018 r. 
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11) w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 

gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej za I półrocze 2018r. 

12) w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 

postepowania o zamówienie publiczne na realizację zadania pn.: „Budowa 

oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Jana III Sobieskiego w Krościenku n.D – etap 

III”. 

13) w sprawie zmian w budżecie gminy (3 sierpnia), 

14) w sprawie zmian w budżecie gminy (13 sierpnia), 

15) przekazania pod obrady rady gminy projektów uchwał. 

 

 


