INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY KROŚCIENKO N.D.
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY GMINY
od 29 września do 26 października 2016 r.

W ZAKRESIE INWESTYCJI:
1. Wykonawca zgłosił do odbioru zadanie Odbudowa drogi gminnej ul.Leśna,
realizowanej przy udziale środków na usuwanie szkód powodziowych. Koszt
dofinansowania zadania wynosi 47.859zł.
2. Na ukończeniu są prace budowlane związane z przebudową pobocza na chodnik
– etap I w ciągu ul.Sobieskiego. Zadanie realizowane jest wspólnie z Z.D.W.
Kraków. Na to zadanie gmina otrzymała w bieżącym roku dofinansowanie w
wys.100.000zl.
3. Równocześnie z przebudową pobocza na chodnik wykonywany jest odcinek linii
oświetlenia ulicznego ul.Sobieskiego.
4. Zakończono i rozliczono prace związane z remontem drogi rolniczej na Bukowinę.
Remont drogi współfinansowany jest przez Marszałka Województwa
Małopolskiego w wysokości 30.000zł. Koszt zadania ogółem wynosi 65.972,16zł.
5. Wykonano 210 mb linii wodociągowej w Krośnicy na kwotę 15.779,47zł.
6. W trakcie realizacji jest kontynuacja zabezpieczenia pobocza drogi ul.Biały Potok
gabionami. Zadanie realizowane jest z udziałem środków funduszu sołeckiego i
przy współfinansowaniu przez P.P.N. w wys.50% wartości zadania.
7. Na terenie sołectwa Krośnica w ramach funduszu sołeckiego wykonano i
zamontowano 3 ławo-stoły, zadaszone z drogowskazem informującm o szlakach
turystycznych. Koszt zadania wynosi 10.000,00zł.
8. Również w ramach funduszu sołeckiego dokonano remontu drogi Nowotarska
Boczna w Krośnicy - działka nr 2074/1.
9. Wykonano zabezpieczenie pobocza drogi Jana Pawła II w Dziadowych Kątach
gabionami oraz udrożnienie fos i przepustów wraz z wykonaniem odwodnienia
przy ul.Zamkowej. Zadania zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego.
10. Również ze środków funduszu sołeckiego wykonano zabezpieczenie potoku
i drogi w Kątach-Niwkach, w okolicy remizy OSP.
11. Zakończone zostały roboty budowlane związane z remontem 3-ch mostów, tj.
w ciągu ul.J.Pawła II –Zamkowa w Dziadowych Kątach, ul.Lubań w Grywałdzie
i J.Robotnika w Krośnicy. Wartość zadania wynosi 88.938,82zł.
12. Na drogi gminne przewieziony został destrukt drogowy pozyskany od Z.D.W.
w Krakowie.
13. W najbliższym okresie na teren gminy dostarczone będą bariery sprężyste
pozyskane nieodpłatnie od ZDW, o długości ogółem 350mb. Bariery
zamontowane będą na terenie gminy w miejscach wskazanych przez sołtysów.
W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
1. Przeprowadzono postępowanie w formie przetargu z wolnej ręki na roboty
budowlane pn. Przebudowa pobocza na chodnik drogi wojewódzkiej 969 Nowy
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Targ – Nowy Sącz odc. 090 km 1+023 do 1+927 strona lewa w m. Krościenko
nad Dunajcem – odc. 1+598 do 1+700.
Wykonawcą robót została firma USŁUGI BUDOWLANE I WYKOPY ZIEMNE,
Aleksandra Masiarz z Kamienicy, za kwotę ofertową w wysokości 56 341,10zł
brutto. Umowę podpisano 18.10.2016r. Termin realizacji zamówienia 31.10.2016r.
Przeprowadzono postępowanie w formie przetargu z wolnej ręki na roboty
budowlane pn. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Jana III Sobieskiego w
Krościenku n.D. - etap I.
Wykonawcą robót została firma FHU „MAGNUM” Tomasz Jachymiak z Łącka, za
kwotę ofertową w wysokości 6 164,34 zł brutto. Umowę podpisano 18.10.2016r.
Termin realizacji zamówienia 31.10.2016r.
Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.
Budowa parkingu przy drodze wojewódzkiej 969 wraz z infrastrukturą techniczną
t.j. kanalizacją wód opadowych, oświetleniem ulicznym, zabezpieczeniem skarpy
w Krościenku nad Dunajcem Termin realizacji zamówienia 30.06.2017r.
Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na usługi pn: Zimowe
utrzymanie (odśnieżanie + posypywanie) dróg gminnych, placów i chodników na
terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem w sezonie zimowym 2016/2017”
Termin realizacji zamówienia od 15.11.2016 do 31.03.2017r.
Przeprowadzono postępowania na roboty budowlane:
1) Przebudowa chodnika w ciągu drogi ul. Kościuszki w Krościenku n.D.
Wpłynęły 2 oferty. Wykonawcą robót została firma USŁUGI BUDOWLANE I
WYKOPY ZIEMNE, Aleksandra Masiarz, Kamienica 99, 34-608 Kamienica za
kwotę 37 995,84 brutto. Umowę podpisano 06.10.2016r. Termin realizacji
zamówienia 15.11.2016r.
Przeprowadzono postępowania w formie zapytania cenowego na zadanie pn:
1) Dostawa 6-ciu sztuk urn wyborczych wraz z pokrowcami dla Gminy
Krościenko n.D.
Wpłynęło 6 ofert. Wykonawcą została Grupa Metalcraff Sp. z o.o. ul. Księżnej
Jolanty 38, 62-800 Kalisz za kwotę 3 558,39 zł brutto. Umowę podpisano
07.10.2016r. Termin realizacji zamówienia 30.11.2016r.
Przeprowadzono postępowania w formie zapytania cenowego na zadanie pn:
1) Analiza ekonomiczno-finansowa oraz analiza ryzyka do zadania pn.
„Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą turystycznorekreacyjną wzdłuż Dunajca w Krościenku n.D. – etap I”
Wpłynęły 2 oferty. Wykonawcą została firma Podhalańskie Centrum
Finansowania Europejskiego Jakub Kliszcz, Małe Ciche 22, 34-531
Murzasichle za kwotę 19 500,00 brutto. Umowę podpisano 18.10.2016r.
Termin realizacji zamówienia 25.10.2016r.
Przeprowadzono postępowanie w formie zapytania cenowego na:
Korektę programu funkcjonalno-użytkowego ścieżki pieszo-rowerowej wraz z
infrastrukturą rekreacyjno-turystyczną wzdłuż Dunajca w Krościenku n.D.
Wykonawcą została firma Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Robert Duda,
ul. M. Konopnickiej 11a, Maniowy za kwotę 5 500,00zł brutto. Prace zlecono
05.10.2016r. Termin realizacji zamówienia 31.10.2016r.
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W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŚRODKÓW
POMOCOWYCH:
1. Została podpisana umowa na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.
2. Pozytywnie zostały ocenione karty w ramach:
1) Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie
4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – S,
2) Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie
4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji.
Proponowane przez subregion dofinansowanie wynosi:
- dla działania 4.4.2 – 1 200 000 zł
- dla działania 4.4.3 - 1 350 000 zł
Obecnie czekamy na ogłoszenie konkursu przez Urząd Marszałkowski.
3. Złożono 7 wniosków do Programu Integracji społeczności romskiej w Polsce na
lata 2014-2020. Wnioski dotyczą przeprowadzenia dalszych remontów budynków
mieszkalnych na osiedlu romskim, remontu piecy, wyposażenia placu zabaw w
Krośnicy wraz z organizacją zajęć muzyczno-tanecznych dla dzieci, dalszego
zatrudnienia Romów oraz działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej Romów.
4. Złożono wniosek na „budowę ścieżki pieszo rowerowej wraz z infrastrukturą nad
Dunajcem- Etap I”. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2017 rok.
W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA,
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:
1. W dniu 12.10.2016 r. w Kancelarii Notarialnej w Krościenku zawarto umowę
sprzedaży nieruchomości położonej w Krościenku nad Dunajcem przy ul.
Zdrojowej o pow.299m2. za cenę osiągniętą w przetargu tj. 101.000,00 zł netto +
podatek Vat. (Pan Walenty Zaziąbło).
2. W dniu 19.10.2016 r. w Kancelarii Notarialnej w Krościenku zawarto umowę
przeniesienia posiadania Pan Daniel Polaczyk nieodpłatnie przekazał Gminie
posiadanie dz.ewid. nr 3473/2 o pow. 69m2 położonej w Krościenku przy ul.
Zdrojowej pod planowane połączenie ścieżki VeloDunajec).
W ZAKRESIE PROMOCJI:
1. W dniu 1 października - prezentacja Gminy w Starej Lubowni w czasie Jarmarku
Artystycznego z udziałem kapeli Jaśka Kubika.
2. W dniu 5 października - Spotkanie z prezesem Stowarzyszenia Emerytów i
Rencistów w sprawie powrotu do wydawania gminnej gazety.
3. W dniu 6 października - Spotkanie z nauczycielami wychowania fizycznego w
sprawie wyjazdów na zawody sportowe.
4. W dniu 15 października - Udział w obchodach 680-lecia Tylmanowej.
5. W dniu 21 października - Spotkanie w sprawie nowych imprez: wystawy kamieni
szlachetnych i biżuterii, konkursu fotograficznego, plenerowych wystaw rzeźb.
Nawiązanie współpracy z Fundacją „Ruszaj w drogę”-promocja Gminy Krościenko
n.D w Trójmieście-Gdańsk, Gdynia, Sopot.
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SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE:
Wójt Gminy uczestniczył w licznych spotkaniach i wyjazdach służbowych spośród
których wymienić należy:
1) W dniu 6 października – spotkanie z nauczycielami wychowania fizycznego,
2) W dniu 13 października udział w posiedzeniu Rady Społecznej Specjalistycznego
Szpitala im Jana Pawła II w Nowym Targu.
3) W dniu 15 października udział w zebraniu sprawozdawczo – wyborczym
Spółdzielczego Klubu Sportowego „Sokolica”.
4) 20 października spotkanie z Mieszkańcami Grywałdu i Krośnicy w sprawie drogi
tzw „Schetynówki”.
5) W dniu 21 października spotkanie z Dyrektorami Szkół,
6) W dniu 24 października udział w spotkaniu z Panią Elżbietą Rafalską Minister
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spotkanie odbyło się w Nowym Targu.
7) W dniu 27 października spotkanie z Panem Józefem Dziubasikiem w sprawie
Toporzyskowa.
W OKRESIE MIEDZY SESJAMI WÓJT GMINY WPROWADZIŁ
NASTĘPUJĄCE ZARZĄDZENIA:
1) W sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
pomocy społecznej oraz powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert z
zakresu pomocy społecznej oraz powołania komisji konkursowej do opiniowania
ofert z zakresu pomocy społecznej w roku 2016.
2) W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 (30 września),
3) w sprawie zatwierdzenia diagnozy w zakresie zidentyfikowanych potrzeb i
planowanego wsparcia szkół na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem
4) W sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postepowania o zamówienie publiczne na realizację zadania pn. „Budowa
parkingu przy drodze wojewódzkiej 969 wraz z infrastrukturą techniczną tj.
kanalizacją wód opadowych, oświetleniem ulicznym, zabezpieczeniem skarpy w
Krościenku n.D.”,
5) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 (10 października),
6) W sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postepowania o zamówienie publiczne na realizację zadania pn. „Zimowe
utrzymanie (odśnieżanie + posypywanie) dróg gminnych, placów i chodników na
terenie Gminy Krościenko n.D w sezonie zimowym 2016/2017,
7) w sprawie powołania Komisji opiniującej nagrody Wójta Gminy Krościenko n.D
8) W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku
obrony cywilnej w magazynie sprzętu OC w Krościenku n.D.,
9) W sprawie przekazania pod obrady rady gminy projektów uchwał,
10) W sprawie powołania komisji ds. odbioru robót budowlanych wykonywanych w
ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze gminnej na terenie
Gminy Krościenko n.D.
11) W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego Gminy Krościenko n.D. w roku 2016.
12) W sprawie inwentaryzacji Urzędu Gminy,
13) W sprawie autopoprawki do projektu uchwały.
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