INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY
KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
od 26 kwietnia do 27 czerwca 2018 r.

W ZAKRESIE INWESTYCJI:
1) Gmina Krościenko n.D podpisała z Urzędem Wojewódzkim umowę
o przyznanie dotacji celowej na przebudowę drogi w Hałuszowej, w ramach
Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
2) Zakończone zostały i odebrane prace remontowe drogi Krośnicka
w Grywałdzie, dofinansowanej przez Marszałka Województwa Małopolskiego.
3) Zakończone zostały prace remontowe dróg gminnych – ul.Graniczna
w Grywałdzie oraz ul.Lubań i ul.Słoneczna w Krościenku n.D.
4) Trwają prace budowlane związane z realizacją infrastruktury turystycznorekreacyjnej na terenie gminy – tzw. ”Grzybki dla turysty”.
5) Przeprowadzono remont przepustów w ciągu dróg gminnych ul.Gielniarz,
Podzagonie i Słoneczna w Grywałdzie.
6) Przy budynku Pienińska 2 w Grywałdzie wykonano remont schodów.
7) Przekazany został plac budowy i rozpoczęto przebudowę ścieżki pieszorowerowej wraz z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną wzdłuż Dunajca
w Krościenku n.D.
8) Zakończone zostały prace związane z wykonaniem remontu odwodnienia drogi
w Tylce-Biały Potok. Zadanie wykonane zostało ze środków funduszu
sołeckiego.
9) Na terenie sołectwa Krościenko-Zawodzie zakończono przebudowę parkingu
przy ul. Źródlanej.
10) Zakupiono leżaki stacjonarne dla Krościenka – Zawodzie.
11) W trakcie realizacji są tablice informacyjne do źródeł wód mineralnych
w Krościenku n.D.
12) Ze środków funduszu sołeckiego wykonano zagospodarowanie skweru przy
ul.Kingi-Szafera w Krościenku n.D.
13) Zlecono zabezpieczenie korpusu drogi ul. Jana Pawła II w Dziadowych Kątach.
14) W trakcie jest wykonanie ławo-stołu zadaszonego, ławek parkowych i koszy dla
sołectwa Grywałd.
W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
1. Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn:
„Przebudowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż Dunajca w Krościenku
w granicach istniejącego pasa drogowego.” Wykonawcą robót została firma: P.B.U.
ZIBUD, Grzegorz Zając z siedzibą w Kamienicy za kwotę 695 663,56 złotych brutto.
Umowę podpisano 14.06.2018r. Termin realizacji zamówienia do 28.08.2018r.
2. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.: „Remont chodników pieszych na
terenie cmentarza w Krościenku n.D.” Wykonawcą zadania została firma „EUROBRUK”, Bartłomiej Dara z siedzibą w Nowym Sączu, za kwotę 74 974,65 złotych
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brutto. Umowę podpisano 29.05.2018r. Termin realizacji zamówienia do
16.07.2018r.
3. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.: „Remont i modernizacja drogi
dojazdowej do terenów rolnych w Grywałdzie dz. ewid. nr 118, 162, od km 0+005
do 0+113 i od 0+115 do 0+275. Wykonawcą zadania została firma P.B.U. ZIBUD,
Grzegorz Zając z siedzibą w Kamienicy, za kwotę 109 546,47 złotych brutto.
Umowę podpisano 29.05.2018r. Termin realizacji zamówienia do 10.08.2018r.
4. Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.: „Naprawa nawierzchni dróg
gminnych po okresie zimowym na terenie Gminy Krościenko n.D.” Wykonawcą
zadania została firma IMBUD, Ignacy Śledź z siedzibą w Naszacowicach, za kwotę
około 50 000,00 złotych brutto. Umowę podpisano 24.05.2018r. Termin realizacji
zamówienia do 30.07.2018r.
W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH:
1) W dniu 25 czerwca podpisano umowę na Rewitalizację XIX wiecznego ratusza
wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem.
Planowany termin realizacji 2018-2020.
Wstępny harmonogram prac związanych z realizacją umowy:
a) opracowanie dokumentacji przetargowej lipiec-sierpień 2018r.,
b) przeprowadzenie przetargu wrzesień- listopad 2018r.
2) Pozytywnie rozpatrzono wniosek na „Budowę międzypokoleniowej strefy
aktywności i relaksu w sołectwie Dziadowe Kąty”. Projekt złożony do Programu
rozwoju
małej
infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej
o
charakterze
wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Wysokość
dofinansowania 50 000 zł.
3) Pozytywnie rozpatrzono wniosek na „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na
terenie gminy Krościenko nad Dunajcem”. Termin podpisania umowy lipiecsierpień 2018. Wysokość dofinansowania - 1 373 712,57 zł.
4) Pozytywnie rozpatrzono wniosek na „Rozwój infrastruktury wykorzystującej OZE
do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w gminach partnerskich - Ochotnica
Dolna, Krościenko nad Dunajcem i Szczawnica”. Jednak wniosek znajduje się na
liście rezerwowej i jest niewielka szansa na jego realizacje z uwagi na małą
alokację środków finansowych na ten cel.
5) Pozytywnie rozpatrzono wniosek na „Przebudowę odcinka drogi gminnej
w Hałuszowej”. Wysokość dofinansowania wynosi 501 156,42 zł.
6) Nadal oczekujemy na wyniki konkursu Programu „Razem Bezpieczniej" im
W.Stasiaka - na projekt pn: „Przebudowa skrzyżowania ul.św.Kingi i Pienińskiej w
Krościenku.

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA
I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:
1) W trakcie realizacji jest program dot. wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń
grzewczych wykorzystujących paliwa stałe na nowe źródła ciepła. Do dnia
dzisiejszego wymieniono 5 pieców, podpisano 13 umów, a kolejne są w trackie
2

przygotowania. Osoby zainteresowane wymianą starych pieców mogą jeszcze
skorzystać z dotacji.
2) W dniu 30.04.2018r. zawarto umowę na dzierżawę części działki nr 1371/52
położonej w Krościenku nad Dunajcem przy ulicy Jana III Sobieskiego w pobliżu
parkingu o pow. 4 m2 na okres trzech lat za kwotę 1300zł/rocznie + podatek VAT.
3) Zawarto umowę na dzierżawę dz.10474/16 – działka w Rynku przed lokalem 34A/3
i 34A/2 o pow.120m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej
(ogródek piwno-gastronomiczny) na okres trzech sezonów (01.05-15.10) roku
2018, 2019 i 2020 za kwotę 600zł+podatek Vat miesięcznie.
4) Zawarto umowę na dzierżawę gruntu przy ul. Jagiellońskiej w Krościenku
z przeznaczeniem na teren zieleni o pow.170m2 na okres trzech lat za kwotę
300zł/rocznie +podatek Vat,
5) W dniu 10.05.2018r. zawarto umowę notarialną dot. zamiany dz. gminnych nr
10390/8, 10390/9 i 10390/10 o łącznej pow.0,0054ha za działki dz.8430/9,
dz.8619/12, 8430/20 o łącznej pow.0,0187ha pod planowaną budowę drogi na
Toporzysko w Krościenku nad Dunajcem. Zamiana nastąpiła bez dopłat.
6) W drodze darowizny Gmina otrzymała dz.8451/3 i 8430/12 i dz.8439/1 o łącznej
pow. 0,0104ha z przeznaczeniem pod planowaną budowę drogi na Toporzysko.
7) W dniu 14.05.2018r. zawarto umowę notarialną dot. zamiany dz. gminna nr
10390/4 o pow.0,0022ha za dz.8465/2 i 8478/4 o pow.0,0156ha z przeznaczeniem
pod planowaną budowę drogi na Toporzysko. Zamiana nastąpiła bez dopłat.
8) W dniu 08.06.2018r. zawarto umowę notarialną dot. darowizny Gmina otrzymała
dz.8502/2 o pow.0,0092ha z przeznaczeniem pod planowaną budowę drogi na
Toporzysko.
9) W dniu 16.06.2018r. zawarto umowę notarialną dot. zakupu dz.4338
o pow.0,1194ha w Krościenku nad Dunajcem za kwotę 8350zł pod planowaną
ścieżkę „Zdrojowa Pętla Spacerowa”.
10) Złożono 9 wniosków o refundację kosztów utylizacji eternitu. Wszystkie wnioski
rozpatrzono pozytywnie. Zutylizowano 22,14 t eternitu, łączna kwota refundacji
wyniosła: 4.387,06 zł.
11) Rozpatrzono wnioski o dofinansowanie spółek wodnych. Środki przyznano:
a) Spółce Wodno Wodociągowej “Lubań” w Grywałdzie w wys. 13.000 zł
b) Spółce Wodno-Kanalizacyjnej “Krościenko-Kingi” w wys. 6.000 zł
c) Spółce Wodno-Wodociągowej w Krościenku “Zdrojowa” w wys. 13.000 zł.

W ZAKRESIE ZDROWIA
W dniu 24 maja odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem.
Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała:
1) sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem za 2017 rok.
2) plan finansowo - rzeczowy dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem na 2018 rok.
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W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Gmina Krościenko nad Dunajcem przystąpiła do współpracy przy realizacji Projektu
pt. „Małopolski Tele-Anioł” którego głównym realizatorem jest Caritas Diecezji
Kieleckiej wraz z Województwem Małopolskim.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez
realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu
zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjnokomunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne
pozostanie w ich środowisku. Projekt „Małopolski Tele-Anioł” skierowany jest do osób
niepełnosprawnych, niesamodzielnych, które wymagają całodobowego wsparcia w
postaci teleopieki.
Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania będą osoby niesamodzielne,
które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób
Szczegółowe informacje o projekcie można otrzymać w biurze projektu
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
lub w Gminnym Ośrodku Pomocy w Krościenku nad Dunajcem Osoby niesamodzielne,
które nie wychodzą z domu, mogą formularz otrzymać np.: podczas wizyty pracownika
socjalnego. Pomocy w wypełnieniu wniosku mogą udzielić pracownicy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku n.D.
SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE:
Wójt Gminy uczestniczył w licznych spotkaniach i wyjazdach służbowych spośród
których wymienić należy:
1) W dniu 23 maja – spotkanie w ZDW w sprawie Velo Dunajec,
2) W dniu 28 maja – spotkanie z Prezesem Podhalańskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego w Nowym Targu,
3) W dniu 7 czerwca – debata publiczna w sprawie oświaty,
4) W dniu 17 czerwca – uroczystość otwarcia Miejsca Pamięci Zydów
z Krościenko nad Dunajcem – Ofiar Zagłady 1942,
5) W dniu 18 czerwca – spotkanie ze studentami Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie,
6) W dniach 21 i 22 czerwca – udział w zakończeniu roku szkolnego w szkołach
na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem,
7) W dniu 25 czerwca – w Urzędzie Marszałkowskim podpisanie umowy
na realizację projektu pn: Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz
z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem.

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY:
1) w sprawie zmian w budżecie gminy (26 kwietnia),
2) w sprawie zmian w budżecie gminy (09 maja),
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3) w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia

postepowania o zamówienie publiczne na realizację zadania pn.: Przebudowa
ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż Dunajca w Krościenku n.D. w granicach
istniejącego pasa drogowego (II postępowanie),
4) w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w
Krościenku nad Dunajcem,

5) w sprawie zmian w budżecie gminy (24 maja i 4 czerwca),
6) w sprawie realizacji projektu pod nazwą: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów
Komunalnych
(PSZOK)
w
Krościenku
nad
Dunajcem”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
7) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2017 Wójta Gminy Krościenko n.D
dotyczącego ustalenia wysokości stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018,
8) w sprawie zmian w budżecie gminy (13 czerwca),
9) w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postepowania o zamówienie publiczne na realizację zadania pn.: Przebudowa
odcinka drogi gminnej nr ewid.415,459 w miejscowości Hałuszowa,
10) w sprawie udziału w powiatowym treningu systemu wykrywania i alarmowania
(SWA) w dniu 27 czerwca 2018r.,
11) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Gminnej
Biblioteki Publicznej w Krościenku nad Dunajcem,
12) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Gminnego
Centrum Kultury w Krościenku nad Dunajcem,
13) w sprawie przekazania pod obrady rady gminy projektów uchwał.
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