INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY
KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
od 7 marca do 3 kwietnia 2019 r.

W ZAKRESIE INWESTYCJI:
1. Do starosty Nowotarskiego złożone zostały wnioski o przyjęcie zgłoszenia na
zadania związane z likwidacją szkód powodziowych powstałych w 2018r.
Wniosek na zadanie „Remont przepustu ramowego 2x2 w ciągu ul. Zakopie w
Grywałdzie zostanie złożony po uzyskaniu od Państwowego Gospodarstwa
Wodnego – Wody Polskie zgody na dysponowanie działką pokrytą wodami
płynącymi.
2. Ze środków funduszu sołeckiego dla Krościenka-Centrum zakupiono donice
i kosze na śmieci.
3. Również ze środków funduszu sołeckiego Krościenka-Centrum wykonano
i zamontowano krzyż metalowy na starym cmentarzu przy ul. Jagiellońskiej oraz
zlecono wykonanie tablicy upamiętniającą zmarłych, pochowanych na tym
cmentarzu.
4. W trakcie realizacji jest wiata przystankowa, która ma być posadowiona przy ul.
Sobieskiego w Łąkcicy.
5. Zlecono wykonanie ławek parkowych i obsadę donic zakupionych w UNI-ARCZ
dla Kroscienka - Centrum.
6. Złożone zostało zamówienie na doposażenie skateparku na bulwarach pod
mostem w sołectwie Krościenko-Zawodzie oraz istniejącego placu zabaw.
7. Zlecona została przebudowa kanalizacji opadowej przy ul. Zdrojowej na dz.
3992/1 i 10484/107.
8. Zlecono dobudowę odcinka linii oświetleniowej w kierunku ul. Zakrętki od strony
ul.Sobieskiego. W najbliższym czasie Wykonawca przystąpi do realizacji
ostatniego odcinka linii oświetlenia ulicznego w ciągu ul.Sobieskiego w
Krościenku n.D (pod Księżym Lasem).
9. Przygotowywana jest dokumentacja na budowę drogi ul.Słoneczna i Polna
w Krościenku n.D. Na potrzeby opracowywanej dokumentacji uzgadniane są
z zainteresowanymi właścicielami gruntów planowane zjazdy z działek na drogę.
10. Zlecono opracowanie koncepcji drogi na Tylkę.
11. Uzupełniania jest dokumentacja na ul.Pienińską w Grywałdzie i ścieżkę pieszorowerową pod Księży Las.

W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH;
1. Złożono wniosek do programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa
- MIRS”.
Przedmiotem projektu jest zadanie inwestycyjne polegające na budowie
ogólnodostępnego mini boiska sportowego do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy
syntetycznej o wymiarach 23,00x 40,0 na bulwarach w Krościenku nad Dunajcem
Koszt zadania ok. 301 tys. zł. Wnioskowana dotacja- 200 tys. zł.
Termin rozpatrzenia wniosków maj 2019 rok

2. Przygotowany jest już wniosek na przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej tzw:
bulwaru spacerowo-rowerowego pod Księży Las.
Po otrzymaniu ze Starostwa Powiatowego braku zastrzeżeń do zgłoszeniawniosek zostanie wysłany do Wojewody Małopolskiego.
Planowane wartość robót 530 233,00 zł. Planowane dofinansowanie stanowi 80
% wartości zadnia tj.424 186,00 zł.
W ZAKRESIE SPORTU:

Przyznano dotacje na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na
terenie gminy Krościenko n.D. w roku 2019 następującym podmiotom:
L.p.
1.

2.

3.

Nazwa Klubu Sportowego

Nazwa zadania

Spółdzielczy Klub
Sportowy „Sokolica”

Aktywny wypoczynek dzieci i
młodzieży poprzez zajęcia w sekcji
kajakarstwa górskiego i piłki nożnej w
Gminie Krościenko nad Dunajcem

Ludowy Klub Sportowy
„Pieniny”

Propagowanie czynnego stylu życia
wśród dzieci i młodzieży z Grywałdu,
a także innych miejscowości Gminy
Krościenko nad Dunajcem,
polepszanie warunków uprawiania
sportu przez zawodników w klubach
sportowych z Gminy Krościenko nad
Dunajcem

Ludowy Klub Sportowy
„Krośnica”

Poprawa warunków uprawiania
sportu przez zawodników w klubach
sportowych. Poprawa kondycji
fizycznej mieszkańców Gminy
Krościenko n.D. Upowszechnianie
rekreacji i aktywnego stylu życia

Kwota dotacji
przyznanej na zadanie
20 000,00 złotych

5 000,00 złotych

5 000,00 złotych

SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE:
Wójt Gminy uczestniczył w licznych spotkaniach i wyjazdach służbowych spośród
których wymienić należy:
1) 8 marca – spotkanie w sprawie parkingu przy Szkole Podstawowej w Krośnicy
2) 16 marca – Notariusz
3) 20 marca spotkanie z Dyrektorem PZD
4) 21 marca – spotkanie w Ochotnicy
5) 21 marca – spotkanie z Penm Szewczykiem
6) 26 marca – spotkanie z Dyrektorami Szkół
7) 27 marca – spotkanie LGD
8) 28 marca – podpisanie porozumienia z UR
9) 28 marca – spotkanie z Fundacją „Kajaki Gorskie”
10) 02 kwietnia – spotkanie z ZDW (cicha nawierzchnia)

W OKRESIE MIEDZY SESJAMI WÓJT GMINY WPROWADZIŁ
NASTĘPUJĄCE ZARZĄDZENIA:
1) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Krościenku n.D.
2) 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
IV”,
3) w sprawie zmian w budżecie gminy (8 marca),
4) w sprawie zniesienia klauzuli „Zastrzeżone” na dokumentach niejawnych
w Urzędzie Gminy,
5) w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Krościenko nad Dunajcem rocznego
sprawozdania za rok 2018 z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz
przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań,
6) w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w Centrum
Kultury i Promocji w Krościenku n.D. i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
7) w sprawie zmian w budżecie gminy (22 marca),
8) w sprawie uchylenia Zarządzenia z dnia 4 marca 2019 roku.
9) w sprawie przekazania pod obrady Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem
projektów uchwał.
10) w sprawie wyboru wniosków i udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu
sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem
w roku 2019.
11) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18.2019 z dnia 28.02.2019r.
12) w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krościenko
n.D. za 2018 rok.
13) w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Krościenko n.D.
14) w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na
stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Krościenku n.D.
15) w sprawie zmian w budżecie gminy (29 marca),
16) w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kultury i
Promocji w Krościenku n.D.

