INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY KROŚCIENKO N.D
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY GMINY
od 25 czerwca do 27 sierpnia 2015 r.
W ZAKRESIE INWESTYCJI:
1. Zrealizowano i odebrano zadanie p.n modernizacja dróg dojazdowych do pól w
sołectwach:
1) Tylka-Biały Potok - droga do Rokitek
2) Kąty –Niwki- droga na Nowakówkę
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe ZIBUD z siedzibą
Kamienica.
Zadanie dofinansowane jest z budżetu Województwa Małopolskiego w Krakowie
w ramach programu modernizacji dróg dojazdowych do terenów rolnych.
Ogólny koszt zadania wynosi 86 369,21 zł.
Prognozowana kwota dofinansowania wynosi 42417,32 zł.
2. Zrealizowano remont cząstkowy dróg w Krościenku n.D:
1) ul. Pienińska – montaż progów odwadniających drogę wraz z czyszczeniem
rowu,
2) ul. Stodółki - czyszczenie i profilowanie nawierzchni,
3) droga Węgliska czyszczenie przepustu drogowego,
4) droga Za Górę profilowanie nawierzchni tłuczniowej wraz z montażem progów
odwadniających i pogłębienie rowu przydrożnego
Wykonawca robót - Transport Usługi Handel Alina Jandura z siedzibą Krościenko
n.D
Ogólny koszt zadania 3200,00 zł
3. Zrealizowano remont boiska do piłki plażowej siatkowej w Krościenku n.D
Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Mar-Bud
Marcin Surowiał z siedzibą w Krościenku n.D
Ogólny koszt zadania 25000,00 zł.
4. Zrealizowano zadanie p.n. utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego na bulwarach
wzdłuż rzeki Dunajec w Krościenku n.D odc. 600 mb
Wykonawca robót Transport Usługi Handel Alina Jandura z siedzibą Krościenko
n.D
Ogólny koszt zadania 3000,0 zł
5. Zrealizowano zadanie oznakowanie poziome dróg na terenie Gminy Krościenko
n.D (malowanie pasów na przejściach dla pieszych, oznakowanie poziome
ścieżek rowerowych, linii rozgraniczających drogę)
Wykonawca robót - Transport Usługi Handel Alina Jandura z siedzibą Krościenko
n.D
Ogólny koszt zadania 7000,0 zł
6. Zrealizowano zadanie p.n. naprawa dróg gminnych uzupełnienie ubytków w
nawierzchniach na terenie poszczególnych sołectw w Gminie Krościenko n.D .
Wykonawca zadania Firma IMBUD Ignacy Śledz z siedzibą Naszacowice
1

Ogólny koszt zadania 53 555,39 zł.
7. W sołectwie Grywałd zakończone zostały prace wykonywane w ramach funduszu
sołeckiego. W zakresie zadania wyczyszczono i udrożniono rowy przydrożne
przepusty w ul.Wybraństwo, Wymyśle, Lubań i na Kościelnej oraz na
przedłużeniu Krośnickiej Polna (przy granicy z Krośnicą) i przy ul.Łąkowej.
Roboty wykonywała firma T.U.H. Alina Jandura. Wartość wykonanych prac
wynosi 18.550zł.
8. Wykonano I etap oświetlenia ulicznego przy ul.Kościuszki w Krościenku n.D na
odcinku od remizy OSP do mostku. Zadanie realizowane w ramach
zagospodarowania bulwaru przy tej ulicy.
Wykonawcą robót był Zakład Elektro-Budowlany ST. i P.Kasprzak; Koszt zadania:
10.000,00 zł.
9. Przy lewym brzegu Dunajca uporządkowany został teren (obszar od parkingu pod
nowym kościołem w kierunku muru oporowego za oczyszczalnią ścieków).
Wykonawcą była firma T.U.H. Alina Jandura. Koszt robót – 26.600,00zł. Prace
obejmowały wycinkę istniejących drzew i krzewów, karczowanie korzeni,
wyrównanie terenu, bronowanie i orkę glebogryzarką, wykonanie drewnianej
kładki z bali.
10. Odebrane zostały prace związane z likwidacją szkód powodziowych przy
przebudowie ulicy Jaśka Knutelskiego w Krościenku n.D oraz ul.Polnej i ul.Ojca
Leona wraz z przepustem ramowym w Krośnicy. Zadania współfinansowane są z
dotacji celowej.
Koszt zadań wynosi 220 489,06zł w tym dofinansowanie 174 305,00zł.
Udzielona dotacja na przedmiotowe zadania została rozliczona i przesłana do
Wojewody Małopolskiego. W dniu 27.08.2015 r. przedstawiciele Wojewody
Małopolskiego dokonali wizytacji w terenie dotowanych zadań, a raport wizytacji
terenowej potwierdza, ze wykonanie zadań jest zgodne z zestawieniami rzeczowo
– finansowymi załączonymi do wniosku dotacyjnego.
11. Dokonano remontu słupa oświetlenia ulicznego przy ul.Franciszka Koterby. Koszt
zadania 502,66zł.
12. W sołectwie Hałuszowa wykonano prace ziemne przy placu zabaw. Wartość
zadania – 1 000,00zł brutto.
13. W sołectwie Dziadowe Kąty w ramach funduszu sołeckiego wykonano roboty
remontowe w infrastrukturze gminnej, w tym gabion zabezpieczający korpus drogi
ul.Jana Pawła II oraz udrożnienie fos. Ponadto dokończono drenaż boiska
sportowego i uzupełnienie murawy. Koszt zadania: 12.920 zł.
14. W sołectwie Kąty - Niwki wykonano dwa gabiony na potoku Czarna Krośnica,
zabezpieczające korpus drogi. Wartość robót :11 100zł.
15. Dokonano przeglądu gwarancyjnego zadań i odebrano roboty poprawkowe
w Grywałdzie,
wykonane w ramach gwarancji przez Firmę PROFEXIM
związanych z odbudową ul.Krośnickiej i Zagospodarowaniem Centrum Grywałdu.
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16. Odebrano roboty poprawkowe wykonane w ramach gwarancji przez firmę
COMPLEX-BUD Józef Wójcik, na zadaniu „Zagospodarowanie Centrum
Krościenka, w tym remont i przebudowa płyty Rynku”.
17. Dokonano przeglądu placu zabaw i urządzeń siłowni zewnętrznej w Krościenku –
Zawodzie. Przedstawiciel firmy HERKULES dokonał naprawy uszkodzonego
urządzenia.
18. Do Powiatowego Inspektowa Nadzoru Budowlanego złożono zawiadomienie
o zakończeniu robót budowlanych „Rozbudowy kanalizacji opadowej drogi na
Węgliska” Zgłoszenie przyjęte bez sprzeciwu.
W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
1. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na przebudowę
chodnika w ciągu DW 969 Nowy Targ- Stary Sącz w m. Krościenko nad
Dunajcem przy ulicy Jagiellońskiej. Przetarg ogłoszono w dniu 27.07.2015r.
Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „ ZIBUD” Grzegorz
Zając z Kamienicy z ceną ofertową brutto 428.118,46 zł (50% - dotacja, a 50%
środki z budżetu gminy). Umowę podpisano w dniu 26.08.2015r.
Termin realizacji zadania I etap do dnia 15-10-2015r, II etap do dnia 31.05.2016r.
2. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie
zapytania cenowego na wykonanie rozbiórki domu mieszkalnego wraz z
obiektami gospodarczymi w Krościenku nad Dunajcem przy ul. Św. Kingi.
Zadanie zlecono firmie Sklep Wielobranżowy Maria Brzegowska za kwotę
22.000,00 zł brutto w dniu 01.07.2015r.
Termin realizacji zadania ustalono do dnia 04-08-2015r.
3. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na
zabezpieczenie korpusu drogi narzutem w koszach siatkowo-kamiennych na dł.
Ok. 20 mb przy ulicy Biały-Potok w Krościenku nad Dunajcem. Zamówienie jest
realizowane wspólnie z Pienińskim Parkiem Narodowym i finansowane w
wielkości 50% Gmina / PPN 50%. Wykonanie prac powierzono firmie PHU
„TKACZ” Andrzej Tkacz za kwotę brutto 33.800.08 zł.
Termin podpisania umowy w dniu 27-08-2015r.
Termin wykonania robót ustalono do dnia 30-09-2015r.
4. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na
remont odcinka drogi ul. Kras w Krościenku nad Dunajcem na długości 1.100mb.
Zamówienie jest realizowane wspólnie z Pienińskim Parkiem Narodowym i
finansowane w wielkości 70% Gmina / 30% PPN. Wykonanie prac powierzono
firmie Sklep Wielobranżowy Maria Brzegowska na kwotę brutto 57.611,64 zł.
Termin podpisania umowy w dniu 27-08-2015r.
Termin realizacji zadania do dnia 30-09-2015r.
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W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA,
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I PROMOCJI:

1. Przeprowadzono przetarg na dzierżawę parkingu w Krościenku nad Dunajcem
przy ul. Jana III Sobieskiego – wylicytowano kwotę 26000zł + podatek Vat.
Oferent, który wygrał przetarg odstąpił od podpisania umowy,
2. Podpisano umowę na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod stoisko na
prowadzenie działalności handlowej - sprzedaż serów. Wydzierżawiono część
działki ewid. nr 10484/70 położonej w Krościenku nad Dunajcem przy ul. Jana III
Sobieskiego (miejsce postojowe w Łąkcicy) o pow. 3 m2 na czas od 15.06.2015r.
do 14.09.2015r. za kwotę 1500 zł + podatek VAT za cały okres dzierżawy.
3. Podpisano 18 umów na najem części tablicy reklamowej za kwotę po
100zł/rocznie + podatek Vat za 1 moduł o pow.30cmx33cm,
4. Podpisano umowę na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności rozrywkowej – wesołe miasteczko. Wydzierżawiono część działki
ewid. nr 10484/114 położonej w Krościenku nad Dunajcem przy ul. Zdrojowej
(Bulwary po prawej stronie Dunajca) o pow.0,10ha na czas od 15.07.2015r. –
25.08.2015r. za kwotę 4050zł + VAT za cały okres dzierżawy.
5. Podano do publicznej wiadomości informację o możliwości złożenia wniosków na
udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy w 2015 roku. Kwota
przeznaczona w budżecie Gminy na pomoc finansową dla spółek wodnych
wynosi 20.000,00 zł.
6. Zorganizowano I turniej w piłce plażowej o puchar Wójta Gminy Krościenko nad
Dunajcem.
7. Gmina otrzymała w drodze darowizny od Pana Jana Błażusiaka udział wynoszący
24/120 cz. w działce ewid. nr 561 o pow.0,7048ha w Grywałdzie (Akt.Not.Rep.A
nr 4334/2015 z dnia 24.07.2015r. - wartość 16900zł)

W ZAKRESIE ZDROWIA:

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Krościenku n.D. dokonała wyboru kandydata na to stanowisko, którym
został Pan Łukasz Stokłosa.
Nie doszło do podpisania umowy z wybranym kandydatem gdyż Pan Stokłosa nie
wyraził zgody na rezygnację z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
W myśl ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby
pełniące funkcje publiczne Kierownik nie może prowadzić działalności gospodarczej.
Wobec powyższego Wójt Gminy podjął decyzję o ogłoszeniu drugiego Konkursu na
stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Krościenku n.D. Termin składania ofert przez kandydatów upływa dnia 25 września
2015 r.
W dniu 13 sierpnia 2015 r. Wójt Gminy powierzył pełnienie obowiązków Kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku n.D. Pani Zofii
Urban.
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SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE:

1. Zastępca Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem wraz z delegacją samorządu
Miasta i Gminy Szczawnica oraz gmin sąsiednich w dniu 30.07.2015r
uczestniczył w spotkaniu w Ministerstwie Gospodarki z Premierem Januszem
Piechocińskim poświęconemu gazyfikacji gmin pienińskich i gmin, przez które
przebiegać będzie planowana realizacja inwestycji.
2. Wójt Gminy uczestniczył w licznych spotkaniach i wyjazdach służbowych spośród
których wymienić należy:
1) W dniu 29 czerwca spotkanie z Zastępcą Dyrektora RZGW w sprawie
terenów zalewowych,
2) W dniu 6 lipca spotkanie członków Stowarzyszenia Gorce – Pieniny,
3) W dniu 8 lipca spotkanie z Wójtem Gminy Kosakowo,
4) W dniu 12 lipca udział w Podhalańskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w
Łudźmierzu. W trakcie imprezy Wójt Gminy wręczył Panu Wiesławowi
Hrycowi Puchar za promocje Gminy Krościenko n.D.
5) W dniu 13 lipca 2015 r. w siedzibie Euroregionu Tatry w Nowym Targu
odbyło się uroczyste przekazanie umów gwarantujących przyznanie dotacji
na remont budynków remiz, w ramach programu „Małopolskie Remizy
2015”. Kwota dotacji udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego na remont remizy OSP Krościenko - Kąty wynosi 7 937zł,
natomiast koszt całej inwestycji to 42 160zł. Zadanie to jest również
współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10 859zł. W ramach projektu
wykonana będzie m.in. termomodernizacja budynku, roboty malarskie oraz
remont dachu i wieżyczki. Została podpisana umowa z wykonawcą – Firma
ELKOST Maciej Koterba i trwają prace remontowe.
6) W dniu 16 lipca spotkanie z Dyrektorem RZGW w Nowym Targu
7) W dniu 16 lipca spotkanie z właścicielami gruntów, na których planowana
jest droga na Toporzysko. Wszyscy obecni na spotkaniu wyrazili zgodę na
budowę przedmiotowej drogi oraz na realizację całego przedsięwzięcia. Na
dzień dzisiejszy na 50 właścicieli do których wysłaliśmy pisma uzyskaliśmy:
24 zgody na darowiznę, 3 deklarację sprzedaży, 1 osoba nie wyraziła
zgody na zbycie, pozostali właściciele nie złożyli żadnych deklaracji.
8) W dniu 25 lipca udział w proteście rowerowym pn. „Masa Krytyczna”
Tylmanowa – Krościenko n.D.
9) W dniu 31 lipca udział w „Święcie Policji” w Nowy Targu,
10) W dniu 4 sierpnia wyjazd do Ministerstwa Środowiska i spotkanie z Wice
Ministrem Środowiska i Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej,
11) W dniu 05 sierpnia 2015 r. została podpisana umowa z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na dotację do zadania pod
nazwą „Remont konserwatorski kapliczki pod wezwaniem Św. Rocha w
Krościenku n.D.” Całkowitą wartość zadania oszacowano na poziomie
39 tyś zł, a wysokość dotacji z Urzędu na poziomie 9 tyś zł. Środki zostaną
przeznaczone na roboty zewnętrzne, remont dachu oraz roboty
elewacyjne. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z
wykonawcą prac, którym został Pan Stanisław Kmin z Chochołowa.
12) W dniu 9 sierpnia na stadionie sportowym SKS „Sokolica” odbyły się
zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Krościenko
n.D. Organizatorami zawodów byli Wójt Gminy Krościenko n.D., Zarząd
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Oddziału Gminnego Związku OSP w Krościenku n.D., oraz Gminne
Centrum Kultury w Krościenku n.D. Sponsorami imprezy byli; Wójt Gminy
Krościenko n.D, Pieniński Bank Spółdzielczy, Kinga Pienińska, Radny
Powiatu Nowotarskiego Jan Komorek i Radna Gminy Krościenko n.D.,
Maria Wąsowicz, park rozrywki ABlandia, park linowy Adventure Sky.
Poczęstunek dla uczestników przygotowało Stowarzyszenie Kobiet
Pienińskich, stadion udostępnili bezpłatnie gospodarze klubu sportowego
SKS SOKOLICA.
13) W 14 sierpnia spotkanie z Dyrektorem Departamentu Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska.
W miesiącu sierpniu odbyły się Festyny Sołeckie w sołectwie Krościenko –
Centrum i w Sołectwie Grywałd. Organizatorami festynów byli sołtysi i rady
sołeckie. Korzystając z okazji pragnę serdecznie podziękować Panu Ludwikowi
Bodziarczykowi Sołtysowi Sołectwa Kroscienko – Centrum, Panu Edwardowi
Ponickiemu Sołtysowi Sołectwa Grywałd oraz Członkom Rad Sołeckich tych
sołectw za prace, którą włożyli w przygotowanie i przeprowadzenie Festynów.
W wyniku bardzo dobrej współpracy Gminy z Rejonowym Zarządem Dróg
Wojewódzkich w Nowym Sączu oraz Rejonowym Zarządem Gospodarki Wodnej
udrożniono przepusty wzdłuż drogi wojewódzkiej oraz uporządkowano koryto rzeki
Kraśniczanka.
Nawiązano współpracę z Zarządem Związku Wędkarskiego między innymi
prowadzono rozmowy na temat edukacji dzieci i młodzieży w sprawie ochrony
środowiska. Należy również poinformować, że Związek Wędkarski ufundował
kosze i ławki, które zostały zainstalowane wzdłuż lewego brzegu rzeki Dunajec.

W OKRESIE MIEDZY SESJAMI WÓJT GMINY WPROWADZIŁ
NASTĘPUJĄCE ZARZĄDZENIA:

1) W sprawie pracy w miesiącu lipcu 2015 r. punktów przedszkolnych dla których
Gmina Krościenko n.D. jest organem prowadzącym,
2) W sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krościenko
n.D.
3) W sprawie zniesienia klauzuli „Zastrzeżone” na dokumentach niejawnych
w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.
4) W sprawie powołania komisji do przeglądu materiałów niejawnych o klauzuli
„Zastrzeżone” i „Poufne” wytworzonych w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.
5) W sprawie zniesienia klauzuli tajności na dokumentach niejawnych w Urzędzie
Gminy w Krościenku n.D.
6) W sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum.
7) W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krościenku n.D,
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz zasad i trybu przekazania majątku
Zakładu.
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8) W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku n.D.
9) W sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Kierownikowi
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku n.D.
10) W sprawie przekazania pod obrady rady gminy Krościenko n.D. projektów
uchwał.
11) W sprawie powołania Punktu Kontaktowego HNS.
12) W sprawie powołania komisji likwidacyjnej do spraw brakowania dokumentacji
niearchiwalnej.
13) w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej
uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r.– „Wyprawka
szkolna”.
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