INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY
KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
od 7 lutego do 6 marca 2019 r.

W ZAKRESIE INWESTYCJI:
1. Starosta Nowotarski przyjął bez sprzeciwu zgłoszenie na wykonywanie robót
remontowych na drodze rolnej Bereśnik.
2. Do Marszałka Województwa Małopolskiego złożony został wniosek na
dofinansowanie drogi rolnej na Bereśnik.
3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielił dotacji na zadania
wskazane jako priorytetowe do realizacji w 2019r. w ramach likwidacji szkód
powodziowych.
W trakcie opracowania są dokumenty projektowe uprawniające do wykonania
robót budowlanych.
4. Zlecono wykonanie wiaty przystankowej przy ul.Sobieskiego w Łąkcicy.
5. Dla sołectwa Krościenko-Zawodzie złożono zamówienie na doposażenie
istniejącego placu zabaw.
6. Starosta Nowotarski przyjął bez sprzeciwu zgłoszenie na Odbudowę drogi
gminnej ul.Pienińska w Grywałdzie – etap I.
7. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę
chodnika Pod Tylką oraz ul. Słonecznej w Krościenku n.D.
8. Do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie złożony został wniosek
o dofinansowanie doświetlenia przejścia dla pieszych w Krośnicy.
9. W trakcie jest postępowanie związane z wyłonieniem wykonawcy na
uaktualnienie i uzupełnienie ewidencji i przegląd dróg gminnych
W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
1. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.: „Opracowanie koncepcji
przebiegu drogi gminnej na odc. od oś. Pod Tylką na Tylkę o długości około 800
mb w miejscowości Krościenko n.D.” Wykonawcą zadania została firma Pracownia
Inżynierii Drogowej, Piotr Kowalczyk z Nowego Targu, za kwotę 14 760,00 złotych
brutto. Umowę podpisano 21.02.2019r. Termin realizacji zamówienia do
31.05.2019r.
2. Przeprowadzono
postępowanie
na
zadanie
pn.:
„Aktualizacja
oraz
uszczegółowienia projektu wykonawczego i kosztorysów w zakresie branży
architektura i instalacji elektrycznych przebudowy i częściowej nadbudowy
budynku Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz przebudowy i nadbudowy
budynku Gminnego Centrum Kultury”. Wykonawcą zadania została firma
Pracownia Projektowa, Teresa Okowińska z Nowego Sącza, za kwotę 19 680,00
złotych brutto. Umowę podpisano 26.02.2019r. Termin realizacji zamówienia do
10.04.2019r.
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W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH;
W styczniu 2019 r. z inicjatywy Wójta Gminy Krościenko w urzędzie Gminy
Krościenku odbyło się spotkanie z wójtami gmin ościennych Ochotnica i Czorsztyn
oraz burmistrzem Miasta Szczawnica. Tematem spotkania było ogłoszony konkurs
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i aplikowanie do tego konkursu.
Warunki konkursowe pozwalały aplikować tylko organizacjom pozarządowym.
Wójtowie zgodnie wybrali do tego Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „
Gorce-Pieniny „ ( w skład której wchodzą te 4 gminy ) zobowiązując się do pokrycia
wkładu własnego do tego wniosku ( ok.5-6 tys. z każdej Gminy ). Z pomocą gminy
Krościenko wniosek został złożony i uzyskał dofinansowanie w wysokości 55 tys. zł.
Zakłada partycypacyjne stworzenie strategii rozwoju i promocji marki
turystycznej regionu pienińsko – gorczańskiego przy wykorzystaniu lokalnych
zasobów kulturowych i przyrodniczych tj. opracowanie plany działania,
przygotowanie do jego wdrożenia i społecznego monitorowania postępów. Trwałym
efektem będzie zawiązanie formalnego partnerstwa (NGO, biznes, administracja) na
rzecz osiągnięcia celów strategii a zwieńczeniem prac nad marką lokalną będzie
opracowanie znaku słowno-graficznego, którym oznaczone zostaną produktu i usługi
charakterystyczne dla regionów Gorc i Pienin.
Widzimy iż każda z gmin promuje się osobno i żadna z tych gmin nie
wypracowała do tej pory swojej marki. Podjęło się tego stowarzyszenie , dlatego tez
wspólnie z gminami i stowarzyszeniem chcemy skoncentrować się na takim
wykreowaniu tego obszaru, tak aby stał się on bardziej atrakcyjny nie tylko dla
turystów ale również dla potencjalnych grup interesariuszy –partnerów handlowych,
inwestorów. Naszym celem jest wykreowanie nowego wizerunku obszaru pienińskogorczańskiego. Dla każdego samorządu spójna strategia marki jest koniecznością JEDNO LOGO, JEDNO HASŁO REKLAMOWE, SPÓJNA IDENTYFIKACJA
WIZUALNA POZWALAJĄ NA WYKREOWANIE REGIONU W UMYŚLE
RDZENNYCH MIESZKAŃCÓW I ODWIEDZAJĄCYCH.

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA

I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

1. W dniu 28.02.2019r. podpisano umowę na dzierżawę gruntu w celu
umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. wykonanie
przyłącza energetycznego linii niskiego napięcia w Krośnicy przy ul. Św.
Józefa Robotnika:
1) z firmą MANSTEL na czas wykonania przyłącza kablowego tj. na dzień
01.03.2019r. za kwotę 205,94zł + podatek Vat
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2) z firmą TAURON na wbudowanie kabla energetycznego na okres trzech lat
za kwotę: 89,00 zł + podatek Vat rocznie (za zajęcie: 1,76m2).
2. W związku z realizacją przez gminę projektów na wymianę starych źródeł
ciepła
na nowe, w ramach akcji promocyjnej ogłoszono dwa konkursy plastyczne dla
dzieci i młodzieży na wykonie prac pt. "drogi sąsiedzie, nie pal śmieci, proszą
dzieci!" oraz "krótka historia, jak nam szkodzi smog". Celem konkursów jest:
1) promocja ograniczania niskiej emisji i ochrony środowiska,
2) zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem niskiej emisji,
3) rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.

SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE:
Wójt Gminy uczestniczył w licznych spotkaniach i wyjazdach służbowych spośród
których wymienić należy:
1) 12 lutego – spotkanie z Panem Cezarym Szafrańcem w sprawie Rajdu Doliną
Dunajca,
2) 15 lutego – udział w Zjeździe LGD Gorce Pieniny,
3) 16 lutego – udział w walnym zebraniu Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich na
rzece Dunajce,
4) 22 lutego spotkanie z Marszałkiem Województwa Małopolskiego i Związkami
Podhalan i Sądeczan,
5) 27 lutego – spotkanie w sprawie gazu,
6) 28 lutego - spotkanie w sprawie drogi przy ul. Słonecznej,
7) 28 lutego - Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego,
8) 02 marca – odbiór promesy na realizację zadań związanych z usuwaniem szkód
powodziowych,
9) 05 marca – spotkanie z przedstawicielami OSHEE,
10) 07 marca – turniej wiedzy pożarniczej.
W OKRESIE MIEDZY SESJAMI WÓJT GMINY WPROWADZIŁ
NASTĘPUJĄCE ZARZĄDZENIA:
1) sprawie sprzedaży środków trwałych będących własnością Gminy oraz
powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tych środków,
2) w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy
Krościenko n.D.
3) w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu z zakresu
sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko n.D. w roku 2019.
4) w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko n.D. na rok 2019 (22 lutego),
5) w sprawie przekazania pod obrady rady gminy projektów uchwał,
6) w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Krościenku n.D.
7) w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Krościenko n.D.
8) w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Krościenko n.D.
9) w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy
wobec Wójta Gminy,
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10) w sprawie pełnomocnictwa dla Zastępcy Wójta Gminy Krościenko n.D.
11) w sprawie ustalenia zasad dostępu Radnych do informacji i materiałów, wstępu
do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje oraz wglądu w działalność
Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
12) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Gminnych Komisji Wyborczych
w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Krościenko n.D. zarządzonych
na dzień 7 kwietnia 2019 r.
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