INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY
KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
od 1 stycznia do 6 lutego 2019 r.

W ZAKRESIE INWESTYCJI:
1. W Starostwie Nowotarskim złożone zostały dokumenty niezbędne do uzyskania
przyjęcia zgłoszenia zadania p.n. Odbudowa drogi gminnej ul.Pienińska
w Grywałdzie – etap I.
2. Starosta Nowotarski przyjął bez sprzeciwu zgłoszenie na przebudowę ścieżki
pieszo-rowerowej pod Księży Las.
3. Do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie złożony został wniosek
o dofinansowanie doświetlenia przejścia dla pieszych w Krośnicy.
4. Przygotowywany jest wniosek do Marszałka Województwa Małopolskiego na
dofinansowanie drogi rolnej na Bereśnik.
5. Złożono zamówienie na dostawę donic i koszy dla sołectwa Krościenko-Centrum.
6. Trwa postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy na budowę wiaty
przystankowej przy ul.Sobieskiego w Łąkcicy.
7. Do Wojewody Małopolskiego złożony został wykaz zadań priorytetowych do
realizacji w 2019r w ramach likwidacji szkód powodziowych. W tej sprawie
przygotowywane są dokumenty projektowe uprawniające do wykonania robót
budowlanych.
8. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania „Przebudowa skrzyżowania ulicy
Pienińskie i Kingi w Krościenku” poprawiająca infrastrukturę na drodze w miejscu
dojścia do Szkoły Podstawowej w Krościenku w ramach programu Razem
Bezpieczniej.
9. W ramach tego samego programu złożono wniosek p.n. ”Ratujemy i uczymy
ratować w Pieninach”. Przedmiotem projektu jest zakup defibrylatorów i
przeprowadzenie szkoleń.
10. Prowadzona jest procedura związana z opracowaniem dokumentacji projektowej
budowy linii oświetlenia ulicznego ul.Żarnowiecka i ul.Przylasek w Grywałdzie.
W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
1) Przygotowano i ogłoszono plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
na 2019r.
2) Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji
projektowej na budowę drogi gminnej ul. Słoneczna i ul. Polna z połączeniem z ul.
Karola Wojtyły Papieża w miejscowości Krościenko n.D.” Wykonawcą zadania
została firma SK Projekt Budownictwo, Krzysztof Stopka z Ostrowska, za kwotę
65 608,00 złotych brutto. Planowany termin podpisania umowy 11.02.2019r.
Termin realizacji zamówienia do 31.10.2019r.
3) Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji
projektowej na przebudowę pobocza na chodnik drogi woj. 969 Nowy Targ – Nowy
Sącz w miejscowości Grywałd odc. 080 km 3+217 do 3+826 strona lewa”.
Wykonawcą zadania została firma Pracownia Inżynierii Drogowej, Piotr Kowalczyk
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z Nowego Targu, za kwotę 35 301,00 złotych brutto. Planowany termin podpisania
umowy 11.02.2019r. Termin realizacji zamówienia do 15.05.2019r.
W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA

I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:
1) przedłużono umowę z dotychczasowym dzierżawcą na dzierżawę gruntu o pow.
30 m2 celem prowadzenia działalności handlowej – kiosk przy rondzie na okres
od 01.02.2019 – 31.01.2022r. za kwotę 110zł+podatek Vat miesięcznie,
2) przedłużono umowy z dotychczasowymi przewoźnikami na zatrzymywanie
w Rynku,
3) wydano zezwolenie dla Firmy WYWÓZ FEKALII Zbigniew Racięga na
prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem do
punktu zlewnego na terenie oczyszczalni ścieków w Szczawnicy i w Krościenku
nad Dunajcem na okres trzech lat tj. od 06.02.2019 r. do 31.01.2022 r.
4) przeprowadzono konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
działania na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Transport osób
niepełnosprawnych z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem i opieka nad nimi
w czasie przewozu do placówek. Dofinansowanie w wys. 25.000 zł przyznano
Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
– Koło w Szczawnicy,
5) przeprowadzono konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresu
pomocy społecznej – Zapewnienie całodobowej opieki osobom z terenu gminy
Krościenko nad Dunajcem w formie udzielenia czasowej pomocy w zakresie
schronienia i wyżywienia oraz zabezpieczenie interwencyjnych miejsc
noclegowych. Dofinansowanie w wys. 6.000 zł przyznano Zgromadzeniu Sióstr
Albertynek – Dom Zakonny w Grywałdzie.
6) Zlecono opracowanie koncepcji architektonicznej budowy budynku administracji
publicznej z Posterunkiem Policji w Krościenku n.D. przy Al. Wędkarzy. Termin
wykonania zadania do końca lutego bieżącego roku. Kwota zadania wynosi
6 765,00 brutto
W ZAKRESIE REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII GMINY KROŚCIENKO

Na terenie gminy Krościenko zostały uruchomione 3 punkty konsultacyjne, w których
świadczone są bezpłatne porady i konsultacje. Jest to:
1) PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM I
ICH RODZIN
2) PUNKT PSYCHOLOGICZNY
3) PUNKT d.s PRZEMOCY W RODZINIE
Punkty zlokalizowane są w budynku Starej Plebani w Krościenku, gdzie przyjmują
specjaliści. Godziny przyjęć są dostosowane dla potrzebujących (nawet jeden punkt
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jest uruchomiony w sobotę). Informacja o godzinach przyjęć jest na stronie Gminy
oraz pojawiła się na portalach internetowych.
Punkty finansowane są ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.
SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE:
Wójt Gminy uczestniczył w licznych spotkaniach i wyjazdach służbowych spośród
których wymienić należy:
1) 7 stycznia – spotkanie z Burmistrzem Szczawnicy, Wójtem Gminy Czorsztyn
i Wójtem Gminy Ochotnica Dolna w sprawie złożenia wniosku poprzez LGD na
promocję Regionu,
2) 8 stycznia – przekazanie sprzętu dla jednostek OSP,
3) 11 stycznia – spotkanie z Marszałkiem Województwa Małopolskiego,
4) 11 stycznia – spotkanie z Wojewodą Małopolskim,
5) 14 stycznia – otwarcie Domu Seniora w Ochotnicy,
6) 15 stycznia – spotkanie ze Starostą Powiatu Nowotarskiego w sprawie
planowanych inwestycji drogowych na lata 2019 – 2023,
7) 16 stycznia – spotkanie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Krośnicy i z
właścicielem działki położonej przy szkole. Rozmowy dotyczyły przekazania
działki pod parking.
8) 19 stycznia – spotkanie z pełnomocnikiem OSHEE,
9) 23 stycznia – spotkanie Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich i Wójtem Gminy
Ochotnica Dolna w sprawie Velo Dunajec,
10) 23 stycznia – udział w posiedzeniu Zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej
– wybór Prezesa,
11) 25 stycznia – spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie
inwestycji Krośnica i Krościenko – Szczawnica,
12) 30 stycznia – spotkanie Wojewody Małopolskiego i Marszałka Województwa
Małopolskiego z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.
13) 01 lutego – spotkanie w sprawie programu rewitalizacji Ratusza i Rynku
w Krościenku n.D.
14) 02 lutego – udział w wlanym zebraniu sprawozdawczym OSP Krościenko,
15) 04 lutego – spotkanie z Marszałkiem Województwa Małopolskiego,
16) 05 lutego – spotkanie z Dyrektorem Pienińskiego Parku Narodowego w s prawie
drogi do Krasu,
17) 05 lutego – posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krościenku n.D.
W OKRESIE MIEDZY SESJAMI WÓJT GMINY WPROWADZIŁ
NASTĘPUJĄCE ZARZĄDZENIA:
1) w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w
zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
2) w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
pomocy społecznej oraz powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert z
zakresu pomocy społecznej w roku 2019,
3) w sprawie ustalenia najbliższej gminy prowadzącej przedszkole publiczne,
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4) w sprawie wskazania osoby wykonującej wszelkie czynności z zakresu prawa
pracy wobec Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem,
5) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 (21 stycznia),
6) w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Gminy Krościenko nad Dunajcem w roku 2019,
7) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 (31 stycznia),
8) w sprawie wprowadzenia założeń i schematu akcji kurierskiej dla terenu Gminy
Krościenko nad Dunajcem,
9) w sprawie przekazania pod obrady Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem
projektów uchwał,
10) w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością gminy.
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