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INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY 

KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

od 1 stycznia do 5 lutego 2020 r.  

 

 

W ZAKRESIE INWESTYCJI: 
 

1. Trwają prace inwestycyjne związane z budową „Kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Grywałd – etap II i Hałuszowa”. Inwestycja realizowana jest przez  
firmę Usługi Sprzętowo-Budowlane ALKOP” Aleksander Lachor z/s Męcina. 
Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 29 maja b.r.  

2. W toku realizacji jest przebudowa budynku Urzędu Gminy i częściowa jego 
nadbudowa wraz z przebudową i nadbudową Gminnego Centrum Kultury. 
Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Rewitalizacja XIX wiecznego 
ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku n.D.” 
Wykonawcą robót jest Firma Ogólnobudowlana Marek Głowa z Łopusznej. Termin 
zakończenia przewidziany jest do 31 grudnia 2020 roku.  

3. Kontynuowane są prace inwestycyjne przy przebudowie drogi powiatowej – ul. 
Kozłeczyzna w Krościenku n.D.  W obecnym etapie wykonane są zostały prace na 
poszerzeniu drogi. Zakończenie inwestycji przewidziane jest  w 3-cim kwartale 
2020r. 

4. Trwa akcja dotycząca zimowego utrzymania dróg na rok 2019/2020. 
5. Przeprowadzona została procedura związana z opracowaniem dokumentacji 

projektowej i uzyskaniem skutecznego przyjęcia robót dla zadania 
„Zagospodarowanie terenu na strefę rekreacyjną wraz z małą architekturą 
w okolicy ul.Zdrojowej w Krościenku n.D. 

6. Przeprowadzono postępowanie i zlecono wykonanie zadaszenia nad ławo-stołami  
wraz z wykonaniem tablicy informacyjnej dla sołectwa Krościenko – Zawodzie. 

7. Do Zarządu Województwa Małopolskiego złożony został wniosek o doświetlenie 
przejścia dla pieszych  w ciągu drogi wojewódzkiej 969 w Krośnicy – odc.070 km 
11+850. 

8. W trakcie opracowania jest wniosek o  dofinansowanie drogi  rolnej na Kurzejówkę 
w Hałuszowej. 

9. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi 
wojewódzkiej 969 – Grywałd (odcinek pod Hałuszową w kierunku Osiedla Romów). 

10. Do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie złożony został wniosek na 
dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 969 w miejscowości 
Grywałd – pod Hałuszową. Zadanie wykonywane będzie w okresie 2-letnim. 

11. Wniosek o dofinansowanie budowy drogi Polna – Słoneczna Krościenku ze 
środków Funduszu Dróg Samorządowych został zweryfikowany  przez Wojewodę 
Małopolskiego  i przesłany do Prezesa Rady Ministrów w celu zatwierdzenia 
ostatecznej listy zadań i  wysokości dofinansowania. 

12. Została opracowana koncepcja i złożony został wniosek o ustalenie warunków 
zabudowy i zagospodarowania terenu dla realizacji inwestycji „Zagospodarowania 
terenów  gminnych na miejsca handlowe wraz z niezbędną infrastrukturą”. 
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W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 

1. Przygotowano i ogłoszono plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 
2020r. 

2. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę pobocza na chodnik drogi woj. 969 Nowy Targ – Nowy 
Sącz odc. 080 km 1+750 do 1+930 strona lewa oraz km 1+107 do 1+950 strona 
prawa w miejscowości Grywałd.” Wykonawcą zadania została firma SK Projekt 
Budownictwo, Krzysztof Stopka z Ostrowska, za kwotę 78 653,00 złotych  brutto. 
Umowę podpisano 30.01.2020r. Termin realizacji zamówienia do 30.07.2020r. 
 

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA 

I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: 

1. Podpisano kolejnych 6 umów na wymianę pieców (1 – ekogroszek, 2 – pellet, 3 – 
pompy ciepła). 

2. Ogłoszono i rozstrzygnięto konkursy zadania publicznego w zakresie działania na 
rzecz osób niepełnosprawnych – Transport osób niepełnosprawnych z terenu 
Gminy Krościenko nad Dunajcem i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek 
(dofinansowanie w wys. 26.000 zł) oraz z zakresu pomocy społecznej – 
Zapewnienie całodobowej opieki osobom z terenu gminy Krościenko nad 
Dunajcem w formie udzielenia czasowej pomocy w zakresie schronienia 
i wyżywienia oraz zabezpieczenie interwencyjnych miejsc noclegowych 
(dofinansowanie w wys. 6.000 zł), 

3. Podpisano 4 umowy na refundację za utylizację eternitu. Łączna kwota refundacji 
wyniosła 3.156,84 zł (refundacja w wysokości 50% kwoty utylizacji eternitu), 

4. W trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 
publiczną uzyskaliśmy kolejnych 9 decyzji od Wojewody Małopolskiego 
stwierdzających nabycie z mocy prawa działek zajętych pod drogę gminną – ul. 
Jarek.  

5. Podpisano umowę z Podhalańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o. na 
dzierżawę sieci kanalizacyjnej na ulicy Lubań w Krościenku nad Dunajcem na 
okres trzech lat za kwotę 1050 zł + podatek Vat rocznie. 

6. Przedłużono umowę na dzierżawę gruntu położonego w Krościenku nad Dunajcem 
przy ul. Jana III Sobieskiego na okres trzech lat za kwotę 2.500zł  
+ podatek Vat rocznie z przeznaczeniem pod tablice reklamową. 

Punkty informacyjne programu Czyste Powietrze: 

• Oddział Zamiejscowy w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 127 pok.101, 33-300 
Nowy Sącz + 

Infolinia (czynna w godzinach 8.00-15.00): 

tel: 502 073 066 lub 12 422 94 90 wew.2 
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W ZAKRESIE ORGANIZACJI SPOTKAŃ: 

Wójt Gminy uczestniczył w licznych spotkaniach i wyjazdach służbowych spośród 
których wymienić należy: 
1) 8 stycznia – Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu w sprawie 

obchodów 30 – lecia Samorządu, 
2) 9 stycznia – spotkanie z przedstawicielami OSP – dotacje, 
3) 18 stycznia – Benefis Pana Jana Kubika, 
4) 23 stycznia – spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 
5) 27 stycznia – spotkanie Wspólników Podhalańskiego Przedsiębiorstwa 

Komunalnego w Nowym Targu, 
6) 3 luty – Forum Wójtów – Program Ochrony Powietrza. 

 

W dniu 4 lutego 2020 r. Wojewoda Małopolski wydał zarządzenie w sprawie wyborów  

uzupełniających do Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w okręgu wyborczym nr 

14  w Krośnicy w związku ze zrzeczeniem się mandatu przez radnego Józefa 

Kacperka.  

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędą się w dniu  

26 kwietnia 2020 r.  

 

W OKRESIE MIEDZY SESJAMI WÓJT GMINY WPROWADZIŁ 

NASTĘPUJĄCE ZARZĄDZENIA: 

1) w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 

działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

2) 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 2020, 

3) w sprawie ustalenia najbliższej gminy prowadzącej przedszkole publiczne w 2020 

roku, 

4) w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2020, 

5) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Krościenko nad Dunajce, 

6) w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym do placówek wychowania przedszkolnego i szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem na rok 

szkolny 2020/2021, 

7) w sprawie przekazania pod obrady rady gminy projektów uchwał, 


