
1 
 

INFORMACJA Z  DZIAŁALNOŚCI  WÓJTA  GMINY   

KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

od 16 maja do 26 czerwca 2019 r.  

 

W ZAKRESIE INWESTYCJI: 
1. W najbliższym okresie rozpoczęte zostaną prace remontowe w infrastrukturze 

drogowej -  ul.Ojca Leona w Krośnicy,  ul. Biały Potok w Tylce,  ul. Pod Tylką 
w Grywałdzie i  ul. Kras w Krościenku n.D  związane z likwidacją szkód 
powodziowych. Zadania dofinansowane ze środków MSWiA. 

2. Również wkrótce rozpoczęty zostanie remont przepustu drogowego 2x2 w 
ciągu drogi Zakopie w Grywałdzie. W tej sprawie przekazany został plac 
budowy. Zadanie realizowane przy udziale środków MSWiA.  

3. Starosta Nowotarski potwierdził przyjęcie zgłoszenia na remont chodnika przy 
ul.Źródlanej k.klubu Dżoker. W najbliższym okresie wykonawca przystąpi do 
realizacji robót. Zadanie realizowane będzie ze środków funduszu sołeckiego 
sołectwa Krościenko-Zawodzie. 

4. Ze środków funduszu sołeckiego Tylka-Biały Potok Wykonawca realizował 
będzie odwodnienie drogi w okolicy „Składu” uzupełnienie mulinek na 
Górzany, czyszczenie rowu na Hucisku i na drodze  Wierchy.  

5. Na terenie sołectwa Dziadowe Kąty ze środków funduszu sołeckiego 
Wykonawca wykona zabezpieczenia korpusu drogi Jana Pawła II  gabionami 
oraz  zabezpieczenie przepustu drogowego i korpusu drogi k.Knutelskiego. 

6. W trakcie opracowania  jest dokumentacja na budowę drogi wraz 
infrastrukturą  
towarzyszącą  ul.Polna  i Słoneczna w Krościenku- Zawodzie. 

7. Opracowana została  koncepcja budowy nowej drogi na Tylkę. 
8. Do Wojewody Małopolskiego złożony został wniosek o dofinansowanie 

przebudowy drogi – ul.Pienińska w Grywałdzie. 
9. W trakcie realizacji jest remont drogi rolnej dojazdowej do pól – droga na 

Bereśnik  w Krościenku n.D. Zadanie dofinansowane ze środków Wojewody 
Małopolskiego. 

10. Otrzymano warunki od Z.D.W na  przebudowę pobocza drogi wojewódzkiej na 
chodnik pod Hałuszową. 

11. W trakcie opracowania są dokumenty niezbędne do złożenia wniosku na 
budowę odcinka linii energetycznej oświetlenia ulicznego na działkach nr 
2176/2 i 2088/4 przy drodze wojewódzkiej   w Łąkcicy. 

12. Zakończone i odebrane  zostały prace związane z zabezpieczeniem korpusu 
drogi przy ul.Nowotarska-Boczna w Krośnicy. 

13. Zarząd Dróg Powiatowych wspólnie z Gminą Krościenko n.D realizuje budowę 
chodnika przy ul.Flisackiej w Krośnicy. 

14. Przygotowana została uchwała na wspólną przebudowę pobocza na chodnik 
przy drodze wojewódzkiej pod Tylką, w kier.Grywałdu, na odcinku ok.800mb. 
Zadanie realizowane będzie w 2019r wspólnie z Z.D.W.  Kraków w ramach 
inicjatyw samorządowych.  

15. Również przygotowany został projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej dla województwa Małopolskiego na 
doświetlenie przejścia dla pieszych w Krośnicy. 
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16. Na terenie całej gminy trwają prace naprawcze w infrastrukturze gminnej - 
drogowej i turystycznej  

 

W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 

 

1. Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: 
Usuwanie skutków powodzi w Gminie Krościenko nad Dunajcem. Wykonawcą 
zadania w zakresie Części I – Remont drogi gminnej ul. Ojca Leona w Krośnicy, 
Części II – Remont drogi gminnej do Krasu w Krościenku n.D. oraz Części IV – 
Remont drogi gminnej ul. Biały Potok w Krościenko nad Dunajcem została firma 
„PAWLAK”, Łukasz Pawlak z siedzibą w Łabowej, za kwotę 491 110,77 złotych 
brutto. W zakresie Części III - Remont drogi gminnej ul. Pod Tylką w Grywałdzie 
Wykonawcą zadania została firma PBU ZIBUD, Grzegorz Zając z siedzibą w 
Kamienicy, za kwotę 168 152,53 złotych brutto. Umowy podpisano 28 maja 2019r. 
Termin realizacji zamówienia do 30 września 2019r. 

2. Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. 
Przebudowa i rozbudowa zabytkowego ratusza w ramach projektu „Rewitalizacja 
XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w 
Krościenku nad Dunajcem.” Postępowanie unieważniono 19 czerwca 2019r. 

3. Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: 
Remont przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej ul. Zakopie w miejscowości 
Grywałd, w ramach usuwania skutków powodzi w Gminie Krościenko nad 
Dunajcem. Wykonawcą zadania została firma Usługi drogowo-budowlane 
Zygmunt Jurczak z siedzibą w Nowym Sączu, za kwotę 170 835,89 złotych brutto. 
Umowę podpisano 26 czerwca 2019r. Termin realizacji zamówienia do 15 
października 2019r. 

4. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.: Remont i modernizacja drogi 
rolnej  
w Krościenku n.D. dz. ewid. nr 10396/3 o dł. 200. Wykonawcą zadania została 
firma SKLEP WIELOBRANŻOWY, Maria Brzegowska z siedzibą w Krościenku 
n.D., za kwotę 97 513,45 złotych brutto. Umowę podpisano 30 maja 2019r. Termin 
realizacji zamówienia 9 sierpnia 2019r.  

5. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.: Pozimowy remont dróg na terenie 
Gminy Krościenko nad Dunajcem. Wykonawcą zadania została firma IMBUD, 
Ignacy Śledź z siedzibą w Naszacowicach, za kwotę 50 922,00 złotych brutto. 
Umowę podpisano 17 czerwca 2019r. Termin realizacji zamówienia 31 lipca 
2019r.  
 

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA 

I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: 

1. Zawarto umowę z firmą STRABAG na dzierżawę części działki ewid. nr 274/16 
położonej w Krościenku nad Dunajcem o pow. ok. 2 arów  na okres trzech 
miesięcy  
za kwotę 1500zł netto/miesięcznie,  

2. Zawarto umowę z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.  na dzierżawę części 
działek ewid. nr 10484/149 i 10405/39 położonych w Krościenku nad Dunajcem o 
pow.27m2 w celu umieszczenia gazociągu na okres od 17.05.2019r. do 
30.04.2022r. za kwotę 810,00zł + podatek VAT rocznie, 
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3.  Zawarto umowę z Firmą MANSTEL na dzierżawę części działki ewid. nr 10396/3 
położonej w Krościenko nad Dunajcem (droga Na Bereśnik) w celu wykonania 
przyłącza kablowego na czas wykonania prac budowlanych tj. od 27.05.2019r. do 
31.05.2019 r. za kwotę 1037,70 zł + podatek Vat,  

4. Zawarto umowę z firmą Tauron Dystrybucja S.A. na dzierżawę część działki ewid. 
10396/3 położonej w Krościenku nad Dunajcem o pow. 20,46 m2  w celu 
umieszczenia kabla energetycznego na okres od 01.06.2019r. do 31.05.2022r. za 
kwotę 417,45 zł + podatek Vat rocznie. 

5. Zawarto umowę z firmą TESGAS S.A. na dzierżawę część działki ewid. 10437/10 
położonej w Krościenku nad Dunajcem o pow. 1774 m2  w celu wykonania prac 
związanych z budową gazociągu na okres od 13.06.2019r. do 06.07.2019r. za 
kwotę 7.422,00 zł + podatek Vat, 

6. Podpisano kolejne umowy na wymianę piecy. Na dzień dzisiejszy zostało 
podpisanych łącznie 61 umów w tym: 26 – ekogroszek, 30 – pellet, 5 – pompy 
ciepła. W 2019 roku podpisano 24 umowy w tym: 13 – ekogroszek, 9 – pellet, 2 – 
pompy ciepła. 

7. Ogłoszono możliwość składania wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji 
z budżetu Gminy w 2019 roku. Termin składania wniosków mija 28.06.2019 r. 
Kwota przeznaczona na pomoc finansową dla spółek wodnych wynosi 35.000 zł, 

8. Złożono do Sądu Rejonowego wnioski o założenie Ksiąg Wieczystych dla działek 
zajętych pod drogi gminne: ulicę Jarek oraz ulicę Potoczki w Krościenku nad 
Dunajcem. Działki zostały przejęte w trybie art. 73 ustawy Przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (decyzją Wojewody 
Małopolskiego).  

 

W ZAKRESIE ZDROWIA: 

W dniu 28 maja odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajce. 

Tematem posiedzenia było: 

1) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w  Krościenku nad 
Dunajcem za 2018 rok. 

2) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania planu finansowo - rzeczowego dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad 
Dunajcem na  2019 rok. 

 

SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE: 

 

Wójt Gminy uczestniczył w licznych spotkaniach i wyjazdach służbowych spośród 

których wymienić należy: 

1) 17 maja – spotkanie w Urzędzie Gminy w sprawie schroniska na Lubaniu, 

2) 21 maja – spotkanie Fundacji Polaczyków z Wójtem Gminy i Firmą OSHEE w 

sprawie współpracy, 

3) 22 maja – odbiór Promesy – droga rolna, 

4) 23 maja – spotkanie z Panią Poseł Anna Paluch 
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5) 01 czerwca – otwarcie wystawy prac Państwa Czepielów zorganizowanej z okazji 

75 – lecia pracy Twórczej, 

6) 02 czerwca – TRIADA – rozdanie nagród, 

7) 04 czerwca – spotkanie z Panią Poseł Anną Paluch i przedstawicielami AGH, 

8) 05 czerwca – spotkanie z Prezesem PUHIT – w sprawie zagospodarowania 

„Górek”, 

9) 07 czerwca – spotkanie z przedstawicielami AGH w sprawie wód mineralnych i 

odwiertów, 

10) 12 czerwca – spotkanie w terenie z Kierownikiem Wód Polskich Oddział w 

Nowym Targu w sprawie drogi dojazdowej do posesji wzdłuż potoku Krośnica, 

11) 14 czerwca – spotkanie radnych z Komendantem Powiatowym Policji oraz 

Komendantem Komisariatu Policji w Krościenku n.D. w sprawie targowicy, 

12) 16 czerwca – Międzynarodowy Turniej Tańca w Szkole Podstawowej nr 2 w 

Krościenku n.D., 

13) 18 i 19 czerwca pożegnacie klas ósmych w szkołach podstawowych oraz 

zakończenie roku szkolnego Ogniska Muzycznego przy OSP w Krościenku. 

14) 18 czerwca - Odbiór Promesy – Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno – 

Sportowa, 

15) 25 czerwca – spotkanie z Marszałkiem Województwa Małopolskiego w sprawie 

Velo Dunajce. 

 

W OKRESIE MIEDZY SESJAMI WÓJT GMINY WPROWADZIŁ 

NASTĘPUJĄCE ZARZĄDZENIA: 

1) w sprawie zmian w budżecie gminy (20 maj), 

2) w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 

postepowania o zamówienie publiczne na realizację zadania pn. „Remont 

przepustu ramowego 2x2 w ciągu drogi gminnej ul. Zakopie nr drogi K 362411 w 

miejscowości Grywałd w km 0+020”, 

3) w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 

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

boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem”, 

4) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 107/2018 Wójta Gminy z dnia 6 grudnia 2018 r. 

dotyczącego ustalenia wysokości stypendium szkolnego na rok szkolny 

2018/2019, 

5) w sprawie zmian w budżecie gminy (30 maj), 

6) w sprawie przedstawienia „Raportu o stanie Gminy Krościenko nad Dunajcem za 

rok 2018”, 

7) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Krościenko nad Dunajcem,  

8) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Centrum Kultury 

i Promocji w Krościenko nad Dunajcem,  

9) w sprawie zmian w budżecie gminy (14 czerwiec), 

10) w sprawie przekazania pod obrady Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem 

projektów uchwał. 
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11) w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 

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

boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem (II postępowanie)”, 

 

 

 

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI CENTRUM KULTURY i PROMOCJI: 

2 maja        ,,Majówka w Pieninach ‘’                                                        
                    Rajd Doliną Dunajca                                       
                    Zlot zabytkowych aut    
                    Wręczenie pucharu  
                    DJ ,,BALAZAC” będzie przygrywać                        
3 maj          ,,Majówka w Pieninach”   
                   Rajd Doliną Dunajca                                          
                   Rajd Doliną Dunajca  dla dzieci                            
                   Koncert Patriotyczny z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 
                     Gość programu ,, Kordian ‘’                              
4maj            ,,Majówka w Pieninach ‘’                                                       
15.00           Animacje dla dzieci z Art. Cinema                                
18.00           Dj Balzac                                                                      
19.30           „Pozytywnie nakręceni’’                                         -   
 
5 maj           ,,Majówka w Pieninach ‘’    -   Dzień Strażaka      - ODWOŁANE 
                                
CZERWIEC 
1 czerwca                   Jubileusz 60 lecia- Czepieli                                        
1czerwca                    Triada letnia                                                           
                                   Triada Kids     -zakup medali                                  
2 czerwca                   Triada letnia- rozdanie nagród                                                           
2 czerwca                   Dzień Dziecka                                                       
                                   Koncert Orkiestry OSP 
3 czerwca                   Dzień Dziecka – GOPS 
7 czerwca                   Mecz piłki Nożnej o Puchar Wójta                 
7 czerwca                   Gminny konkurs Talentów                               
9 czerwca                   Poświęcenie Auta 
16 czerwca                 Międzynarodowy Turniej Tańca                  
20-22czerwca             Spływ Kajakowy    rozdanie pucharów   
 23 czerwca                Wypad w Plener TVP3-projekt                                 
Przy współpracy ,PPN,dyr. K.Koper, Flisacków oraz gospodarza wójta          
23 czerwca                 Wianki nad Dunajcem                                         
                                   Kobiety Pienin pokaz robienia wianków 
                                   Małe Pieniny , Jaśko Kubik z Kapelą 
                                   Teatrzyk zorganizowany przez Rodziców z Ochronki 
                                   Kapela Jaśka Kubika 
                                   Flisackie przyśpiewki    
                                   Puszczanie Wianków 
                                   Kabaret Truteń 
                                   Pokaz Ognia grupy ,,Phoemix””                            

 


