
INFORMACJA Z  DZIAŁALNOŚCI  WÓJTA  GMINY   

KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

od 28 czerwca do 18 lipca 2018 r.  

 

W ZAKRESIE INWESTYCJI: 
 

1) Do Marszałka Województwa Małopolskiego złożony został wniosek 
o dofinansowanie drogi rolniczej w Krościenku (przedłużenie Juraszowej). 

2) Na ukończeniu są prace związane z realizacją infrastruktury turystyczno-
rekreacyjnej na terenie  gminy – tzw. ”Grzybki dla turysty”.  

3) Trwają prace związane z przebudową ścieżki pieszo-rowerowej wraz  
z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną wzdłuż Dunajca w Krościenku n.D. 

4) Dla sołectwa Krośnica złożono zamówienie na dostawę wraz z montażem 
urządzeń sportowo – rekreacyjnych (siłownie zewnętrzne);  

5) Również dla Krośnicy ze środków funduszu sołeckiego zamówione zostanie 
ogrodzenie wraz z montażem boiska do piłki plażowej. 

6) W trakcie jest wykonywanie zabezpieczenia korpusu drogi ul. Jana Pawła II w 
Dziadowych Kątach tzw.gabion. 

7) Na drogach gminnych wykonywane są roboty remontowe polegające na 
uzupełnieniu ubytków  po okresie zimowym. 

8) W najbliższym czasie rozpoczęta zostanie budowa międzypokoleniowej strefy 
aktywności w Dziadowych Kątach (montaż obiektów małej architektury). 

9) W Krośnicy wyremontowany został przepust drogowy w ciągu ul.Ojca Leona. 
 

W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 

 

1) Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji 
projektowej przebudowy oraz remontu dróg gminnych.” Wykonawcą zadania 
zostały firmy: Usługi projektowo-budowlane EMIKA, K. Pietrzak z Limanowej za 
kwotę 5 000,00 zł brutto. Umowę podpisano 13 lipca 2018r. Termin realizacji 
zamówienia 14.09.2018r. Oraz Projekty i Nadzory Budowlane, Jerzy Łukasik ze 
Szczawnicy za kwotę 12 300,00 zł brutto. Umowę podpisano 9 lipca 2018r. Termin 
realizacji zamówienia 14.09.2018r. 

2) Przeprowadzono postępowanie na zadanie pn.: „Dziadowe Kąty nowocześnieją – 
budowa międzypokoleniowej strefy aktywności i relaksu.” Wykonawcą zadania 
została firma PROMETEUSZ, Cezary Krakowski z Pabianic, za kwotę 140 506,84 
złotych brutto. Planowany termin podpisania umowy 20.07.2018r. Termin realizacji 
zamówienia do 28.09.2018r. 

 

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA 

I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: 



1) Podpisano umowę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Spółki Wodno-
Wodociągowej „Zdrojowa” – dotacja w wys. 13.000 zł, 

2) Podpisano kolejną umowę na wymianę pieca, łącznie podpisano już 15 umów, 7 
dotacji zostało rozliczonych. 

3) Zawarto 5 umów na najem części tablicy reklamowej na parkingu w Łąkcicy (jeden 

moduł o wym.30x33cm za kwotę 100zł/rocznie + podatek VAT. 

4) Zawarto umowę na dzierżawę gruntu w Krościenku nad Dunajcem – bulwary z 

przeznaczeniem na prowadzenie działalności rozrywkowej – wesołe miasteczko na 

okres od 01.08-31.08.2018r.  za kwotę 5000zł + podatek Vat. 

 

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY: 

 

1) w sprawie zmian w budżecie gminy (29 czerwca), 

2) w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących 

projektów statutów Sołectw Gminy Krościenko nad Dunajcem. 

3) W sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu 

dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego oraz wprowadzenia regulaminu prac Komisji egzaminacyjnej. 

4) w sprawie zmian w budżecie gminy (13 lipca), 

5) przekazania pod obrady rady gminy projektów uchwał. 

 

 


