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INFORMACJA Z  DZIAŁALNOŚCI  WÓJTA  GMINY   

KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

od 4 kwietnia do 15 maja 2019 r.  

 

W ZAKRESIE INWESTYCJI: 
 

1. Starosta Nowotarski potwierdził przyjęcie czterech zgłoszeń  na zadania 
związane  z likwidacją szkód powodziowych. 

2. Ze środków funduszu sołeckiego Krościenka-Centrum wykonano tablicę 
upamiętniającą zmarłych, pochowanych na starym  cmentarzu  przy ul. 
Jagiellońskiej. 

3. Wykonana została wiata przystankowa przy ul. Sobieskiego (w Łąkcicy). 
4. Wykonano i zamontowano ławki parkowe oraz dokonano obsady donic 

zakupionych dla Krościenka-Centrum. 
5. Na terenie sołectwa Krościenko-Zawodzie istniejący  skatepark  doposażony 

został o Funbox z poręczą,  Grindbox 2 i Pole jam.  
6. Plac zabaw na bulwarach od strony ul.Kozłeczyzna również  doposażony został 

w nowe urządzenia. Na ten cel zabezpieczono środki funduszu sołeckiego 
sołectwa Krościenko-Zawodzie. 

7. Dokonano przebudowy kanalizacji opadowej przy ul. Zdrojowej na dz. 3992/1 i 
10484/107. 

8. Wykonany został odcinek linii oświetleniowej w kierunku ul. Zakrętki od strony 
ul.Sobieskiego. 

9. Wykonawca zgłosił zakończenie robót inwestycyjnych związanych z budową 
linii oświetlenia ulicznego w ciągu ul.Sobieskiego – pod Księżym Lasem.   

10. W trakcie opracowania  jest dokumentacja budowy drogi wraz infrastrukturą 
towarzyszącą  ul. Polna  i ul. Słoneczna w Krościenku- Zawodzie. 

11. W trakcie jest  opracowanie koncepcji budowy nowej drogi na Tylkę. 
12. Opracowana została dokumentacja na przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej 

„Bulwar spacerowo-rowerowy pod Księży Las”. 
13. Do Wojewody Małopolskiego złożony został wniosek o dofinansowanie 

przebudowy drogi – ul. Pienińska w Grywałdzie. 
14. Marszałek Województwa Małopolskiego przyznał środki na remont drogi rolnej 

dojazdowej do pól – droga na Bereśnik  w Krościenku n.D. 
15. Do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie złożony został wniosek o podanie 

warunków przebudowy pobocza drogi wojewódzkiej na chodnik w pod 
Hałuszową. 

16. Przygotowywane są dokumenty do złożenia wniosku na budowę odcinka linii 
energetycznej oświetlenia ulicznego na działkach na działkach nr 2176/2 i 
2088/4 przy drodze wojewódzkiej w Łąkcicy. 

17. Wykonywane jest zabezpieczenie korpusu drogi przy ul.Nowotarska-Boczna w 
Krośnicy. 

18. Zarząd Dróg Powiatowych wspólnie z Gminą Krościenko n.D realizuje budowę 
chodnika przy ul.Flisackiej w Krośnicy. 
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W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 

 

1. Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: 
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Krościenko nad 
Dunajcem – etap I”. Wykonawcą zadania została firma Usługi Sprzętowe 
i Budowlane „ALKOP” Aleksander Lachor z Kłodnego, za kwotę 2 442 000,00 
złotych brutto. Umowę podpisano 11 kwietnia 2019r. Termin realizacji zamówienia 
do 29 maja 2020 roku. 

2. Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: 
„Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Jana III Sobieskiego w Krościenku n.D. 
- etap IV”. Wykonawcą zadania została firma Zakład Elektro-Budowlany, Stanisław 
i Paweł Kasprzak z siedzibą w Krościenku n.D., za kwotę 21 325,05 złotych brutto. 
Umowę podpisano 8 kwietnia 2019r. Termin realizacji zamówienia do 31 lipca 
2019r. 
 

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA 

I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: 

1. W związku z realizacją przez gminę projektów na wymianę starych źródeł ciepła od 
początku realizacji projektu podpisano 59 umów na wymianę starych kotłów, w tym 
25 na ekogroszek,  29 na pelet i 5 na pompy ciepła. 

2. Przeprowadzono konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży na wykonie prac pt. 
"drogi sąsiedzie, nie pal śmieci, proszą dzieci!" oraz "krótka historia, jak nam 
szkodzi smog". Głównym celem konkursów była promocja ograniczania niskiej 
emisji i ochrony środowiska oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem 
niskiej emisji. W dniu 25.04.2019 r. w Galerii Centrum Kultury i Promocji w 
Krościenku nad Dunajcem odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia 
nagród uczestnikom konkursu. 

3. Podpisano kolejne trzy umowy na refundację kosztów utylizacji eternitu. Łączna 
kwota refundacji wyniosła: 1.805,76 zł (refundacja w wysokości 50% kosztów 
utylizacji eternitu), 

4. Przedłużono umowę z dotychczasowym dzierżawcą na dzierżawę gruntu o pow. 
80 m2 celem składowania materiałów budowlanych i rolniczych niezwiązanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej na okres trzech lat za kwotę 250 
zł+podatek Vat rocznie, 

5. Przedłużono umowę z Klubem Sportowym Sokolica na użyczenia gruntu przy 
klubie sportowym (boisko piłkarskie wraz z gruntami sąsiednimi stanowiącymi 
bezpośrednie zaplecze sportowe wraz z boiskiem do siatkówki i miejscami 
postojowymi) na okres 10 lat, 

6. W dniu 10.04.2019 r. zawarto umowę notarialną na zakup działek ewid. Nr 8660/10 
i nr 8660/13 o łącznej pow. 0,0419ha położonych w Krościenku nad Dunajcem za 
kwotę 16.760 zł z przeznaczeniem pod planowaną budowę drogi na Toporzysko. 

 

W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH: 

Złożony w bieżącym roku roku wniosek do konkursu „Małopolska Infrastruktura 
rekreacyjno – sportowa - MIRS”  uzyskał dofinansowanie w wysokości  136 000,00 zł. 
Przyznana dotacja przeznaczona zostanie na budowę mini boiska do piłki nożnej wraz 
z ogrodzeniem w Krościenku nad Dunajcem.  
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Złożono wniosek do Wojewody na przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej tzw: bulwaru 
spacerowo-rowerowego pod Księży Las. 
Planowane  wartość robot  530 233,00 zł. Planowane dofinansowanie stanowi 80 % 
wartości zadnia  tj.424 186,00 zł.  
 
Obecnie trwają nabory w LGD „ Gorce-Pieniny” – zapraszamy do składania wniosków. 
Termin składania do 20 maja 2019 r 

 

SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE: 

 

Wójt Gminy uczestniczył w licznych spotkaniach i wyjazdach służbowych spośród 

których wymienić należy: 

1) 9 kwietnia uroczystość obchodów 100 lat urodzin Pani Anny Zaziąbł, 

2) 10 kwietnia udział w walnym zebraniu Spółki Wodnej Krościenko – ul. 

Jagiellońska, 

3) 18 kwietnia spotkanie z Marszałkiem Województwa Małopolskiego w sprawie 

budowy wyciągu na Krośnicy, 

4) 19 kwietnia uroczystość rozpoczęcia Spływu Flisackiego na rzece Dunajec, 

5) 24 kwietnia spotkanie z Komendantami Policji w sprawie budowy Posterunku 

Policji w Krościenku nad Dunajcem, 

6) 25 kwietnia udział w uroczystości wręczenia medali „Za Zasługi dla Obronności 

Kraju” nadanych przez Ministra Obrony Narodowej rodzicom, których co najmniej 

trzech synów odbyło służbę wojskową, 

7) 3 maja udział w uroczystości uchwalenia Konstytucji, 

8) 3 maja udział w organizacji Rajdu Doliną Dunajca, 

9) 6 kwietnia – spotkanie z nowo wybranymi Sołtysami i Radami Sołeckimi z Gminy 

Krościenko nad Dunajcem, 

10) 7 maja spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie budowy ścieżki Velo 

Dunajec, 

11) 7 maja spotkanie Spółki Gazowej z Mieszkańcami w sprawie budowy gazociągu, 

12) 8 maja spotkanie w Ludźmierzu z Marszałkiem Województwa Małopolskiego w 

sprawie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2021- 2027, 

13) 9 maja udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, która odbyła 

się w siedzibie Pienińskiego Parku Narodowego, 

14) 13 maja spotkanie z Posłem RP Edwardem Siarką i Prezesem GOPR-u, 

15) 14 maja spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie modernizacji drogi 

wojewódzkiej w Krościenku n.D. 

16) 15 maja spotkanie LGD w sprawie wypracowania marki promującej Region, 

17) 15 maja udział w spotkaniu objazdowym Komisji ds. konkursu „Najpiękniejsza 

Wieś”.  

W OKRESIE MIEDZY SESJAMI WÓJT GMINY WPROWADZIŁ 

NASTĘPUJĄCE ZARZĄDZENIA: 

1) w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 

postepowania o zamówienie publiczne na realizację zadania pn. „Usuwanie 

skutków powodzi w Gminie Krościenko nad Dunajcem”, 
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2) w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Krościenku nad Dunajcem, 

3) w sprawie zmian w budżecie gminy (9 kwietnia), 

4) w sprawie upoważnienia do wydawania aktów pełnomocnictw do głosowania 

w wyborach do Parlamentu Europejskiego, 

5) w sprawie ustalenia przerw w pracy punktów przedszkolnych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Krościenko nad Dunajcem, 

6) w sprawie zmian w budżecie gminy (23 kwietnia), 

7) w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 

postepowania o zamówienie publiczne na realizację zadania pn. „Przebudowa 

i rozbudowa zabytkowego ratusza w ramach projektu „Rewitalizacja XIX wiecznego 

ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad 

Dunajcem”. 

8) w sprawie zmian w budżecie gminy (30 kwietnia), 

9) w sprawie przekazania pod obrady Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem 

projektów uchwał. 

 

W dniu 7 kwietnia bieżącego roku odbyły się wybory sołtysów i Rad Sołeckich 

w Gminie Krościenko nad Dunajcem. Po raz pierwszy były to powszechne wybory, 

w których Mieszkańcy sołectw z terenu całej Gminy wybrali Sołtysów i Rady Sołeckie 

na pięcioletnią kadencję tj. na lata 2019 – 2024. 

Nie odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Grywałd, ponieważ 

Mieszkańcy sołectwa, w wyznaczonym w kalendarzu wyborczym termie nie zgłosili 

kandydata na sołtysa oraz nie zgłosili kandydatów do rady sołeckiej. 


