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BIULETYN INFORMACYJNY 

B R Z Y N A 

Szanowni Państwo! 
       Przedstawiam krótkie podsumowanie zadań realizowanych w Waszej miejscowości w latach 2015-
2018, kiedy to dane mi było pełnić funkcję Wójta Gminy Łącko. Pierwotnie nie miałem zamiaru tworzyć 
takiego zestawienia, gdyż wydawało mi się, że jest jasną sprawą kiedy i co zostało zrealizowane. Coraz 
szybsze tempo życia, jak również okres wyborczy rządzący się swoimi prawami powodują, że wiele spraw 
staje się dyskusyjnych, niejasnych lub przesuniętych w czasie. Nie mam absolutnie zamiaru przypisywać 
sobie spraw, w których nie było żadnego mojego udziału. Z drugiej jednak strony przyzwoitość wobec 
osób, którymi miałem przyjemność kierować w ostatnich czterech latach i które współtworzyły 
zaprezentowane niżej działania wymaga jasnego pokazania ,,kto, co zrobił”. 
    Inną kwestią, mocno wracającą w ostatnim okresie jest zadłużenie Naszej Gminy. Ta sprawa musi być 
rozpatrywana przy równoczesnym odniesieniu się do przynajmniej dwóch aspektów: spłaty zobowiązań 
z poprzednich lat wraz z odsetkami oraz kwot wydatkowanych na zadania inwestycyjne. A oto fakty 
w oparciu o sprawozdania sporządzane zgodnie z przepisami obowiązującymi w jednostkach samorządu 
terytorialnego i dostępnymi informacjami na stronie internetowej (BIP) Gminy Łącko.  
Na koniec 2014 r. zadłużenie Gminy Łącko wynosiło 21,1 mln zł, natomiast zadłużenie po III kwartale 
2018 r. wynosi 15,3 mln zł. Na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich wraz z odsetkami Gmina 
Łącko wydała: w 2015 r. - 4,7 mln zł, w 2016 r. - 4,7 mln zł, w 2017 r. - 5 mln zł i w 2018 r. (plan na 
dzień 30 września 2018 r.)- 5 mln zł. Drugi istotny wskaźnik to udział wydatków inwestycyjnych 
w wydatkach budżetu ogółem, w Gminie Łącko przedstawia się on następująco: w 2015 r. - 7,7 mln zł,    
2016 r. - 6,3 mln zł, w 2017 r. - 11,5 mln zł i w 2018 r. (plan na dzień 30 września 2018 r.)- 27,9 mln zł. 
 
Zestawienie zrealizowanych inwestycji drogowych w sołectwie Brzyna w latach 2015-2018. 

BRZYNA 

Lp. Nazwa zadania Długość Wartość 
[zł] 

Kwota 
dofinansowania 

[zł] 

Rodzaj 
nawierzchni 

2015 

1 Odbudowa drogi gminnej nr 291728K Brzyna - 
Musołówka Groń w km 0+725-0+983 258 m 75 656,07 53 846,00 BC 

2016 

2 Modernizacja drogi gminnej nr 291738K Brzyna 
– Wygony (Tokarze)  123 m 24 526,69 0,00 BC 

3 
Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 291714K  
Brzyna Wierchy (Przybieros) w km 0+000-
0+220, 0+600-0+810 

430 m 75 349,80 26 917,00 BC 

4 Remont drogi gminnej Brzyna - Do Pultowskiego 
Niżne nr 291722K  w km 0+000-0+200 200 m 50 004,50 40 003,00 BC 

5 
Remont drogi gminnej Brzyna - Wierchy Do 
Łodzisk nr 291729K w miejscowości Brzyna w 
km 0+025 - 1+076 

1051 m 244 186,37 195 349,00 BC 

2017 

6 Remont drogi gminnej Brzyna-Do Oś Klagów  370 m 75 599,12 0,00 BC 
7 Remont drogiBrzyna - Kąty Doliska nr 291716 K 250 m 44 581,35 0,00 BC 

8 Przebudowa drogi gminnej nr 291718K Brzyna - 
Droga przez Wieś  600 m 147 600,00 50 000,00 MB 
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2018 

9 Modernizacja drogi gminnej nr 291725K Brzyna - 
Pański Majerz 75 m 24 651,22 0,00 BC 

10 Remont drogi gminnej Brzyna – Zarzecze 
Cebulówka  w km0+968 – 1+718 750 m 229 905,45 183 924,00 BC 

11 Modernizacja drogi gminnej Brzyna – Pański 
Majerz (zadanie w trakcie realizacji) 850 m 270 000,00 150 000 MB 

MB - mieszanka mineralno-asfaltowa,  BC – beton cementowy,   KB – kostka brukowa 
 
Najważniejsze przedsięwzięcia, które udało się przeprowadzić w ciągu ostatnich czterech lat w sołectwie 
Brzyna: 

 
Inwestycje drogowe i przedsięwzięcia 

 
 W latach 2016 i 2017 wykonano w systemie zaprojektuj i wybuduj linię oświetlenia ulicznego drogi 

powiatowej na odcinku 600 mb za kwotę 68 000 zł. 
 
 W ciągach dróg gminnych zamontowano 
bariery ochronne o łącznej długości 110 mb, wartość 
tych prac wyniosła13 200 zł. 
 
 Wykonano dokumentację projektową budowy 
placu zabaw przy budynku świetlicy, wartość 
zaprojektowanych robót wynosi 85 372, 49 zł. 
 
 
 
 
 Przebudowa drogi gminnej "Brzyna - Droga 
przez Wieś". Nową nawierzchnię bitumiczną zyskał 
odcinek o długości 600 mb. Wartość wykonanych prac 
wyniosła 147 tys. zł, z czego kwota 50 tys. zł to 
dofinansowanie z Nadleśnictwa Stary Sącz. 
 
 Wykonano roboty ziemne na parkingu przy 
budynku Kaplicy w Brzynie. 
 

 
 
 Wystąpiliśmy z wnioskiem do Zarządu 
Województwa Małopolskiego o dofinansowanie 
remontu drogi gminnej Brzyna – Pański Majerz na 
odcinku 850 mb. Gmina uzyskała dofinansowanie 
w wysokości 150 tys. zł, do których dołoży 120 tys. zł 
środków własnych. Zadanie zostanie zrealizowane do 
końca listopada bieżącego roku. 
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 W 2017 roku w odpowiedzi na potrzeby 
stworzenia formuły i miejsca spotkań dla najstarszych 
mieszkańców, Gmina Łącko przystąpiła do projektu 
"Aktywny Senior", który realizowany jest przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku. W maju 2017 r. 
otwarto Klub Seniora, który mieści się w budynku 
biurowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku, 
natomiast w bieżącym roku został wykonany remont 
i adaptacja pomieszczeń piwnic Ośrodka Zdrowia 
w Łącku na potrzeby utworzenia klubu „SENIOR +”. 

 

Działania nakierowane na ochronę środowiska naturalnego 

 W 2015 roku zakończono i rozliczono zadanie pn. „Poprawa stanu gospodarki niskoemisyjnej na 
obszarze gminy Łącko poprzez inwestycje w instalacje solarne” na łączna kwotę 869 657,27 zł. 
Wartość pozyskanego dofinansowania wyniosła 691 614,00 zł. 
Zadanie swym zakresem obejmowało montaż instalacji solarnej w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym 
w Łącku oraz montaż instalacji solarnych w 60 budynkach mieszkalnych na terenie gminy. Udział 
własny mieszkańców wynosił 2 400 - 2 600 zł. 
Przypomnijmy, że gmina zdobyła to dofinansowanie w ostatnim naborze, a można było  na ten cel 
pozyskać więcej środków z poprzedniej perspektywy finansowej UE. 
 

 W roku 2017 nasza gmina przystąpiła do dwóch programów unijnych dotyczących poprawy jakości 
powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko. 
Dzięki temu wymienione zostaną kotły w 200 budynkach mieszkalnych. Projekty te dotyczą 
obniżenia poziomu niskiej emisji i przewidują wymianę starych, nieefektywnych kotłów na 
nowoczesne piece na pelet lub ekogroszek. Mieszkańcy, którzy przystąpili do projektu mogli uzyskać 
dofinansowanie średnio w wysokości 12 000 zł do wymiany starego pieca. Łączna wartość dotacji 
pozyskanej przez gminę w obu projektach to 1 800 000 zł. Na chwilę obecną zrealizowano 40% 
zakresu projektu. 
W najbliższym czasie gmina planuje złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie wymiany starych 
pieców na niskoemisyjne piece na pelet w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski naborze. 

 
Edukacja 

 
 Projekt „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” realizowany jest w 7 szkołach z terenu 

Gminy Łącko, w tym także w Szkole Podstawowej w Jazowsku, do której uczęszczają uczniowie 
z miejscowości Brzyna. 

 W ramach projektu odbywają się zajęcia edukacyjne z kilku przedmiotów oraz warsztaty z zakresu 
kompetencji informatycznych i programowania. Uzupełnieniem wyżej wymienionych zajęć są 
dwudniowe zajęcia wyjazdowe. W ramach projektu do każdej ze szkół objętych projektem 
zakupiono: laptopy (w sumie 180 szt.), tablice interaktywne (w sumie 13 szt.) stoliki, krzesełka, szafy 
na wyposażenie pracowni matematycznych oraz szafy do bezpiecznego przechowywania 
komputerów. Do szkół zakupiono również wyposażenie pracowni matematycznych i przyrodniczych. 
Pracownia informatyczna w każdej ze szkół została zmodernizowana. 

 Wartość całego zadania to 3 537 267 zł, z czego kwota 3 006 677 zł, stanowi dofinansowanie ze 
środków unijnych. 
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 Od czterech lat we wszystkich szkołach prowadzonych przez naszą gminę realizowany jest projekt 
,,Już pływam”, który skierowany jest do uczniów klas IV - V i ma on charakter systemowy, którego 
celem  jest zdobycie umiejętności pływania przez wszystkich naszych uczniów. Co roku około 200 
podopiecznych naszych szkół jest objętych tym projektem.  
 

 Kolejny projekt edukacyjny realizowany w ostatnich latach w naszych szkołach nosi nazwę „Szkolny 
Klub Sportowy". Jest on współfinansowany przez gminę i Ministerstwo Sportu i obejmuje 
dodatkowe, bezpłatne zajęcia sportowe dla chętnych uczniów pod opieką nauczycieli wychowania 
fizycznego. 
 

 W naszych szkołach przy wsparciu finansowym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowany 
był również „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. W ostatnim roku szkolnym 5 szkół 
podstawowych z terenu Gminy Łącko otrzymało dotacje na zakup książek do swoich bibliotek. 
Przyznana dotacja to 22 480 zł przy całkowitym koszcie zadania 28 100 zł.  
W roku szkolnym 2016/2017 w ramach tego programu dofinansowanie w kwocie 36 000 zł 
otrzymały 3 szkoły, w tym Szkoła Podstawowa w Jazowsku. Całkowita wartość zadania 
wyniosła 45 045,49 zł, a dzięki jego realizacji biblioteki wzbogaciły się o 2669 pozycji, w tym 
lektury szkolne, które stanowią 53% zakupionych książek. 
 

 Szkoła Podstawowa w Jazowsku, jak cztery inne szkoły z terenu naszej gminy, uczestniczyła 
w rządowym projekcie pn. „Dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej  
w szkołach", którego celem była poprawa dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej 
udzielanych w gabinetach profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Dzięki realizacji tego projektu, 
gabinety pielęgniarskie w szkołach wyposażono w kozetki, biurka, stoliki zabiegowe, wagi 
medyczne i inny sprzęt.  Każda ze szkół otrzymała dotację w pełnej wysokości po 6700 zł, 
a całkowita kwota dotacji wyniosła 33 500 zł.  Zadanie to zostało dofinansowane ze środków 
otrzymanych od Wojewody Małopolskiego. 
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BIULETYN INFORMACYJNY 

C Z A R N Y  P O T O K 

Szanowni Państwo! 
       Przedstawiam krótkie podsumowanie zadań realizowanych w Waszej miejscowości w latach 2015-
2018, kiedy to dane mi było pełnić funkcję Wójta Gminy Łącko. Pierwotnie nie miałem zamiaru tworzyć 
takiego zestawienia, gdyż wydawało mi się, że jest jasną sprawą kiedy i co zostało zrealizowane. Coraz 
szybsze tempo życia, jak również okres wyborczy rządzący się swoimi prawami powodują, że wiele spraw 
staje się dyskusyjnych, niejasnych lub przesuniętych w czasie. Nie mam absolutnie zamiaru przypisywać 
sobie spraw, w których nie było żadnego mojego udziału. Z drugiej jednak strony przyzwoitość wobec 
osób, którymi miałem przyjemność kierować w ostatnich czterech latach i które współtworzyły 
zaprezentowane niżej działania wymaga jasnego pokazania ,,kto, co zrobił”. 
    Inną kwestią, mocno wracającą w ostatnim okresie jest zadłużenie Naszej Gminy. Ta sprawa musi być 
rozpatrywana przy równoczesnym odniesieniu się do przynajmniej dwóch aspektów: spłaty zobowiązań 
z poprzednich lat wraz z odsetkami oraz kwot wydatkowanych na zadania inwestycyjne. A oto fakty 
w oparciu o sprawozdania sporządzane zgodnie z przepisami obowiązującymi w jednostkach samorządu 
terytorialnego i dostępnymi informacjami na stronie internetowej (BIP) Gminy Łącko.  
Na koniec 2014 r. zadłużenie Gminy Łącko wynosiło 21,1 mln zł, natomiast zadłużenie po III kwartale 
2018 r. wynosi 15,3 mln zł. Na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich wraz z odsetkami Gmina 
Łącko wydała: w 2015 r. - 4,7 mln zł, w 2016 r. - 4,7 mln zł, w 2017 r. - 5 mln zł i w 2018 r. (plan na 
dzień 30 września 2018 r.)- 5 mln zł. Drugi istotny wskaźnik to udział wydatków inwestycyjnych 
w wydatkach budżetu ogółem, w Gminie Łącko przedstawia się on następująco: w 2015 r. - 7,7 mln zł,    
2016 r. - 6,3 mln zł, w 2017 r. - 11,5 mln zł i w 2018 r. (plan na dzień 30 września 2018 r.)- 27,9 mln zł. 
 
Zestawienie zrealizowanych inwestycji drogowych w sołectwie Czarny Potok w latach 2015-2018. 

CZARNY POTOK 

Lp. Nazwa zadania Długość Wartość 
[zł] 

Kwota 
dofinansowania [zł] 

Rodzaj 
nawierzchni 

2015 

1 Remont drogi gminnej nr 2921604K 
Karczyska (Do Górskiego) 125 m 14 999,85 0,00 MB 

2 
Modernizacja drogi gminnej nr 292138K Na 
Karczyska w m. Czarny Potok na odcinku 
w km 0+000-0+310 

310 m 74 066,91 0,00 BC 

3 
Odbudowa przepustu w km 0+063 wraz 
z odcinkiem drogi gminnej nr 
292150K„Przy Kościele”  

100 m 365 136,90 281 639,00 MB 

4 Modernizacja drogi gminnej nr 292135K 
„Na Berdychów” 400 m 113 083,13 0,00 BC 

2016 

5 Remont drogi gminnej „Do Górskiego” 120 m 25 013,10 0,00 MB 

2017 

6 Remont drogi gminnej nr 292149K Czarny 
Potok - Do Nowaka  153 m 35 381,71 0,00 BC 
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7 

Modernizacja drogi gminnej nr 292150K 
Do Stachonia (Przy Kościele) w km 0+040 
– 0+200 oraz drogi gminnej nr 292139K 
Główna Przez Wieś w km 0+000-0+170 

160 m 
146 404,00 0,00 MB 

170 m 

8 
Remont drogi gminnej nr 292138 K Na 
Karczyska w miejscowości Czarny Potok 
w km 0+310 – 0+964 

654 m 162 237,26 129 789,00 BC 

2018 

9 Remont drogi gminnej nr 292147K Czarny 
Potok - Na Gródek 100 m 37 703,74 0,00 BC 

10 Remont drogi gminnej nr 292139K Czarny 
Potok - Główna Przez Wieś 260 m 94 980,00 0,00 MB 

MB - mieszanka mineralno-asfaltowa,  BC – beton cementowy,   KB – kostka brukowa 
 
Najważniejsze przedsięwzięcia, które udało się przeprowadzić w ciągu ostatnich czterech lat w sołectwie 
Czarny Potok: 

Inwestycje drogowe i przedsięwzięcia 
 

 W 2016 r. został wykonany przepust w ciągu 
drogi gminnej w Czarnym Potoku. Wartość prac 
związanych z jego budową wyniosła ponad 
371 tys. zł, z czego kwota ponad 281,6 tys. zł to 
dotacja z budżetu państwa. 

 

 

 

 

 

 Również w 2016 r. została położona nawierzchnia 
betonowa na odcinku o długości 400 m oraz 
wymieniono przepust o średnicy 60 cm na drodze 
gminnej „Na Berdychów” w miejscowości Czarny 
Potok. Wartość tego zadania wyniosła ponad 
113 tys. zł. 

 
 

 

 W połowie 2017 roku zakończona została 
modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego 
w m. Czarny Potok. Droga uzyskała nową 
nawierzchnię bitumiczną na odcinku o długości 
330 mb. Wartość robót wyniosła 146 404,91 zł. 
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 Kolejną drogą, która została zmodernizowana w 2016 roku w Czarnym Potoku to drogi gminna „Do 

Górskiego”. Nową nawierzchnię zyskał odcinek o długości 120 mb. 

 W 2017 roku dokonano również remontu drogi 
gminnej „Na Karczyska” na odcinku długości  
654 mb. Wartość zrealizowanych robót wyniosła 
ponad 162 tys. zł, z czego kwota prawie   
129, 8 tys  zł to dofinansowanie, które gmina 
pozyskała z budżetu państwa, a 32 448,26 zł, to 
wkład własny gminy. 

 

 

 Do końca bieżącego roku przy budynku remizy OSP powstanie plac rekreacyjny w ramach projektu 
Otwarte Strefy Aktywności. Wartość robót to prawie 90 000 zł, z czego kwota 35 000 zł to 
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.  

 
 Zlecono opracowanie dokumentacjo projektowej remontu drogi gminnej Czarny Potok – Jadamwola 

celem ubiegania się o dofinansowanie zadania z Rządowego Programu Przebudowy Infrastruktury 
Drogowej w roku 2019. 

 
 W 2017 roku przekazano kwotę 10 000 zł dla OSP w Czarnym Potoku, która została wykorzystana 

na remont dachu na budynku remizy. 
 

 W 2017 roku w odpowiedzi na potrzeby stworzenia 
formuły i miejsca spotkań dla najstarszych 
mieszkańców, Gmina Łącko przystąpiła do projektu 
"Aktywny Senior", który realizowany jest przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku. W maju 2017 r. 
otwarto Klub Seniora, który mieści się w budynku 
biurowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku, 
natomiast w bieżącym roku został wykonany remont 
i adaptacja pomieszczeń piwnic Ośrodka Zdrowia 
w Łącku na potrzeby utworzenia klubu „SENIOR +”. 

 

Działania nakierowane na ochronę środowiska naturalnego 

 W 2015 roku zakończono i rozliczono zadanie pn. „Poprawa stanu gospodarki niskoemisyjnej na 
obszarze gminy Łącko poprzez inwestycje w instalacje solarne” na łączna kwotę 869 657,27 zł. 
Wartość pozyskanego dofinansowania wyniosła 691 614,00 zł. 
Zadanie swym zakresem obejmowało montaż instalacji solarnej w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym 
w Łącku oraz montaż instalacji solarnych w 60 budynkach mieszkalnych na terenie gminy Udział 
własny mieszkańców wynosił 2 400 - 2 600 zł. 
Przypomnijmy, że gmina zdobyła to dofinansowanie w ostatnim naborze, a można było  na ten cel 
pozyskać więcej środków z poprzedniej perspektywy finansowej UE. 
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 W roku 2017 nasza gmina przystąpiła do dwóch programów unijnych dotyczących poprawy 

jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy 
Łącko. Dzięki temu wymienione zostaną kotły w 200 budynkach mieszkalnych. Projekty te 
dotyczą obniżenia poziomu niskiej emisji i przewidują wymianę starych, nieefektywnych kotłów 
na nowoczesne piece na pelet lub ekogroszek. Mieszkańcy, którzy przystąpili do projektu mogli 
uzyskać dofinansowanie średnio w wysokości 12 000 zł do wymiany starego pieca. Łączna 
wartość dotacji pozyskanej przez gminę w obu projektach to 1 800 000 zł. Na chwilę obecną 
zrealizowano 40% zakresu projektu. 
W najbliższym czasie gmina planuje złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie wymiany starych 
pieców na niskoemisyjne piece na pelet w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski naborze. 
 

Edukacja 
 

 Projekt „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” realizowany jest w 7 szkołach z terenu 
Gminy Łącko, w tym także w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czarnym Potoku. 
W ramach projektu odbywają się zajęcia edukacyjne z kilku przedmiotów oraz warsztaty 
z zakresu kompetencji informatycznych i programowania. Uzupełnieniem wyżej wymienionych 
zajęć są dwudniowe zajęcia wyjazdowe. W ramach projektu do każdej ze szkół objętych 
projektem zakupiono: laptopy (w sumie 180 szt.), tablice interaktywne (w sumie 13 szt.) stoliki, 
krzesełka, szafy na wyposażenie pracowni matematycznych oraz szafy do bezpiecznego 
przechowywania komputerów. Do szkół zakupiono również wyposażenie pracowni 
matematycznych i przyrodniczych. Pracownia informatyczna w każdej ze szkół została 
zmodernizowana. 
Wartość całego zadania to 3 537 267 zł, z czego kwota 3 006 677 zł, stanowi dofinansowanie ze 
środków unijnych. 
 

 Od czterech lat we wszystkich szkołach prowadzonych przez naszą gminę realizowany jest 
projekt ,,Już pływam”, który skierowany jest do uczniów klas IV - V i ma on charakter 
systemowy, którego celem  jest zdobycie umiejętności pływania przez wszystkich naszych 
uczniów. Co roku około 200 podopiecznych naszych szkół jest objętych tym projektem.  
 

 W naszych szkołach przy wsparciu finansowym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
realizowany był również „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. W ostatnim roku szkolnym 
5 szkół podstawowych z terenu Gminy Łącko, w tym także Zespół Szkolno - Przedszkolny 
w Czarnym Potoku otrzymało dotacje na zakup książek do swoich bibliotek. Przyznana dotacja to 
22 480 zł przy całkowitym koszcie zadania 28 100 zł.  
W roku szkolnym 2016/2017 w ramach tego programu dofinansowanie w kwocie 36 000 zł 
otrzymały 3 szkoły, a całkowita wartość zadania wyniosła 45 045,49 zł. Dzięki jego realizacji 
biblioteki wzbogaciły się o 2669 pozycji, w tym lektury szkolne, które stanowią 53% zakupionych 
książek. 
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BIULETYN INFORMACYJNY 

C Z E R N I E C 

Szanowni Państwo! 
       Przedstawiam krótkie podsumowanie zadań realizowanych w Waszej miejscowości w latach 2015-
2018, kiedy to dane mi było pełnić funkcję Wójta Gminy Łącko. Pierwotnie nie miałem zamiaru tworzyć 
takiego zestawienia, gdyż wydawało mi się, że jest jasną sprawą kiedy i co zostało zrealizowane. Coraz 
szybsze tempo życia, jak również okres wyborczy rządzący się swoimi prawami powodują, że wiele spraw 
staje się dyskusyjnych, niejasnych lub przesuniętych w czasie. Nie mam absolutnie zamiaru przypisywać 
sobie spraw, w których nie było żadnego mojego udziału. Z drugiej jednak strony przyzwoitość wobec 
osób, którymi miałem przyjemność kierować w ostatnich czterech latach i które współtworzyły 
zaprezentowane niżej działania wymaga jasnego pokazania ,,kto, co zrobił”. 
    Inną kwestią, mocno wracającą w ostatnim okresie jest zadłużenie Naszej Gminy. Ta sprawa musi być 
rozpatrywana przy równoczesnym odniesieniu się do przynajmniej dwóch aspektów: spłaty zobowiązań 
z poprzednich lat wraz z odsetkami oraz kwot wydatkowanych na zadania inwestycyjne. A oto fakty 
w oparciu o sprawozdania sporządzane zgodnie z przepisami obowiązującymi w jednostkach samorządu 
terytorialnego i dostępnymi informacjami na stronie internetowej (BIP) Gminy Łącko.  
Na koniec 2014 r. zadłużenie Gminy Łącko wynosiło 21,1 mln zł, natomiast zadłużenie po III kwartale 
2018 r. wynosi 15,3 mln zł. Na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich wraz z odsetkami Gmina 
Łącko wydała: w 2015 r. - 4,7 mln zł, w 2016 r. - 4,7 mln zł, w 2017 r. - 5 mln zł i w 2018 r. (plan na 
dzień 30 września 2018 r.)- 5 mln zł. Drugi istotny wskaźnik to udział wydatków inwestycyjnych 
w wydatkach budżetu ogółem, w Gminie Łącko przedstawia się on następująco: w 2015 r. - 7,7 mln zł,    
2016 r. - 6,3 mln zł, w 2017 r. - 11,5 mln zł i w 2018 r. (plan na dzień 30 września 2018 r.)- 27,9 mln zł. 
 
Zestawienie zrealizowanych inwestycji drogowych w sołectwie Czerniec w latach 2015-2018. 

CZERNIEC 

Lp. Nazwa zadania Długość Wartość 
[zł] 

Kwota 
dofinansowania [zł] 

Rodzaj 
nawierzchni 

2016 

1 Remont rowu odwadniającego drogę gminną 
w Czerńcu 22 m 12 913,65 0,00  

2017 

2 Remont drogi gminnej nr 292048 K 
Czerniec - Do Pokrzyka 93 m 18 979,07 0,00 BC 

3 Zakup materiałów na "Modernizację drogi 
gminnej Czerniec - Ścieżki   100 m 11 900,25   

4 Wykonanie nawierzchni z granitowej kostki 
brukowej przy Kapliczce w Czerńcu.  10 233,60   

2018 

5 Modernizacja odcinka drogi gminnej  w 
Czerńcu Do Wnęka w km 0+000 - 0+300 300 m 109 209,98 55 000,00 zł BC 

6 
Remont drogi gminnej nr 292058 K Do 
Dunajca w miejscowości Czerniec w km 
0+000-0+322 (realizacja do końca listopada) 

322 m 146 961,72 117 569,00 zł MB 

MB - mieszanka mineralno-asfaltowa,  BC – beton cementowy,   KB – kostka brukowa 
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Najważniejsze przedsięwzięcia, które udało się przeprowadzić w ciągu ostatnich czterech lat w sołectwie 
Czerniec: 

 
 We wrześniu bieżącego roku wykonano 

modernizację odcinka drogi gminnej w Czerńcu 
„Do Wnęka”. Nową nawierzchnię betonową 
uzyskał odcinek o długości 300 mb. Wartość 
zadania wynosi 109 210 zł, z czego kwota 
45 906 zł to dofinansowanie pozyskane przez 
gminę z Urzędu Marszałkowskiego.  
 
 
 

 Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję środowiskową dla budowy ścieżki 
pieszo-rowerowej Łącko – Czerniec – Zabrzeż. Pozyskano również część gruntów na ten cel.  

 
 W 2017 roku zagospodarowano teren przy 

kapliczce M.B. w Czerńcu. Wykonana została 
nawierzchnia z kostki granitowej i płyt 
granitowych przy kapliczce oraz zamontowano 
15 szt. nowych ławeczek. Roboty zostały 
zrealizowano wspólnie z mieszkańcami wsi 
Czerniec. 
 

 Na terenie Czerniec – Łęg utwardzono plac 
i wykonano wiatę „piknikową”, wyprofilowano 
również teren pod boisko do piłki nożnej. Dalsze 
prace będą kontynuowane w przyszłym roku. 

 

 

 
 Zadanie ,,Budowa sieci tras rowerowych 

w Małopolsce” realizowane jest przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego we współpracy 
z gminami (również Gminą Łącko). Bardzo 
ważną kwestią było porozumienie się 
z właścicielami gruntów, po których miał 
przebiegać projekt. Był to proces czasochłonny 
i niełatwy, chociażby z racji tego, że koszt 
wykupu gruntów spoczywał wyłącznie na Gminie 
Łącko. Dzięki zaangażowaniu pracowników 
Urzędu Gminy Łącko oraz życzliwemu podejściu zdecydowanej większości właścicieli ww. gruntów 
udało się  go sprawnie przejść. Nasza gmina przekazała również część gotowej dokumentacji na odc. 
Łącko – Maszkowice, który posiadała w ramach przygotowywanej własnej inwestycji. 

 



3 
 

 W 2017 roku w odpowiedzi na potrzeby 
stworzenia formuły i miejsca spotkań dla najstarszych 
mieszkańców, Gmina Łącko przystąpiła do projektu 
"Aktywny Senior", który realizowany jest przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku. W maju 2017 r. 
otwarto Klub Seniora, który mieści się w budynku 
biurowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku, 
natomiast w bieżącym roku został wykonany remont 
i adaptacja pomieszczeń piwnic Ośrodka Zdrowia 
w Łącku na potrzeby utworzenia klubu „SENIOR +”. 

Działania nakierowane na ochronę środowiska naturalnego 

 15 września br. w Szczawnicy uroczyście rozpoczęto inwestycję Polskiej Spółki Gazownictwa pn. 
„Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych”. Do końca 2022 roku dostęp do gazu ziemnego 
zyskają mieszkańcy sześciu małopolskich gmin, w tym także część gminy Łącko. Inwestycja, 
w efekcie której powstaną 73 kilometry sieci gazociągu pochłonie blisko 70 mln zł, z czego kwota 
23,7 mln zł to dofinansowanie pozyskane z funduszy unijnych.  
Starania o doprowadzenie gazu w nasz region trwały wiele lat. Szczególnie ostatnie dwa lata okazały 
się owocne. Samorząd naszej gminy aktywnie włączył się w wieloletnie starania burmistrza 
Szczawnicy. Ostatecznym rezultatem jest rozpoczęcie tej ważnej inwestycji. Dzięki staraniom 
łąckiego samorządu możliwe jest również podłączenie części naszej gminy do powstającego 
gazociągu. Całość prac podzielono na trzy etapy, z których ten ostatni bezpośrednio dotyczył będzie 
Gminy Łącko, a dokładniej będzie polegał na budowie sieci rozdzielczych średniego ciśnienia m. in. 
w Czerńcu i Łącku oraz budowie pojedynczych odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia 
w Zabrzeży, Kamienicy i Zbludzy. 
Prace budowlano - montażowe rozpoczną się początkiem 2020 roku, a ich zakończenie przewidziano 
na pierwszy kwartał 2022 r., czego efektem ma być powstanie ponad 12 km sieci. 

 

 Budowa oczyszczalni ścieków w Łącku – trwają prace związane 
z budową nowej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Łącko 
(obejmuje m. Czerniec, Zabrzeż, Zagorzyn, Wola Kosnowa, 
Wola Piskulina, Kicznia i Maszkowice). Na ten cel gmina 
pozyskała dofinansowanie w kwocie 11 169 000 zł , natomiast 
wartość zadania wynosi 16 162 200 zł. Planowany termin 
zakończenia wrzesień 2019. Należy zaznaczyć, że tylko 
dzięki podjętej decyzji o przeprojektowaniu oczyszczalni do 
wskaźników określonych Masterplanem dla aglomeracji Łącko 
możliwe było ubieganie się o dofinansowanie zadania. Pierwotnie 
oczyszczalnia została zaprojektowana na przepustowość 
dwukrotnie większą niż RLM określona w aglomeracji. 

 

 W 2015 roku zakończono i rozliczono zadanie pn. „Poprawa stanu gospodarki niskoemisyjnej na 
obszarze gminy Łącko poprzez inwestycje w instalacje solarne” na łączna kwotę 869 657,27 zł. 
Wartość pozyskanego dofinansowania wyniosła 691 614,00 zł. Zadanie swym zakresem obejmowało 
montaż instalacji solarnej w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Łącku oraz montaż instalacji 
solarnych w 60 budynkach mieszkalnych na terenie gminy. Udział własny mieszkańców wynosił 
2 400 - 2 600 zł. Przypomnijmy, że gmina zdobyła to dofinansowanie w ostatnim naborze, a można 
było  na ten cel pozyskać więcej środków z poprzedniej perspektywy finansowej UE. 
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 W roku 2017 nasza gmina przystąpiła do dwóch programów unijnych dotyczących poprawy jakości powietrza 

poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko. Dzięki temu 
wymienione zostaną kotły w 200 budynkach mieszkalnych. Projekty te dotyczą obniżenia poziomu niskiej 
emisji i przewidują wymianę starych, nieefektywnych kotłów na nowoczesne piece na pelet lub ekogroszek. 
Mieszkańcy, którzy przystąpili do projektu mogli uzyskać dofinansowanie średnio w wysokości 12 000 zł do 
wymiany starego pieca.  
Łączna wartość dotacji pozyskanej przez gminę w obu projektach to 1 800 000 zł. Na chwilę obecną 
zrealizowano 40% zakresu projektu. 
W najbliższym czasie gmina planuje złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie wymiany starych pieców na 
niskoemisyjne piece na pelet w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski naborze. 
 

Edukacja 
 

 Projekt „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” realizowany jest w 7 szkołach z terenu Gminy 
Łącko, w tym także w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łącku, do którego uczęszczają uczniowie 
z miejscowości Czerniec. 
W ramach projektu odbywają się zajęcia edukacyjne z kilku przedmiotów oraz warsztaty z zakresu 
kompetencji informatycznych i programowania. Uzupełnieniem wyżej wymienionych zajęć są dwudniowe 
zajęcia wyjazdowe. W ramach projektu do każdej ze szkół objętych projektem zakupiono: laptopy (w sumie 
180 szt.), tablice interaktywne (w sumie 13 szt.) stoliki, krzesełka, szafy na wyposażenie pracowni 
matematycznych oraz szafy do bezpiecznego przechowywania komputerów. Do szkół zakupiono również 
wyposażenie pracowni matematycznych i przyrodniczych. Pracownia informatyczna w każdej ze szkół została 
zmodernizowana. Wartość całego zadania to 3 537 267 zł, z czego kwota 3 006 677 zł, stanowi 
dofinansowanie ze środków unijnych. 
 

 Od czterech lat we wszystkich szkołach prowadzonych przez naszą gminę realizowany jest projekt ,,Już 
pływam”, który skierowany jest do uczniów klas IV - V i ma on charakter systemowy, którego celem  jest 
zdobycie umiejętności pływania przez wszystkich naszych uczniów. Co roku około 200 podopiecznych 
naszych szkół jest objętych tym projektem.  
 

 Kolejny projekt edukacyjny realizowany w ostatnich latach w naszych szkołach nosi nazwę „Szkolny Klub 
Sportowy". Jest on współfinansowany przez gminę i Ministerstwo Sportu i obejmuje dodatkowe, bezpłatne 
zajęcia sportowe dla chętnych uczniów pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego. 
 

 W naszych szkołach przy wsparciu finansowym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowany był 
również „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. W ostatnim roku szkolnym 5 szkół podstawowych 
z terenu Gminy Łącko otrzymało dotacje na zakup książek do swoich bibliotek. Przyznana dotacja to 22 480 zł 
przy całkowitym koszcie zadania 28 100 zł.  
W roku szkolnym 2016/2017 w ramach tego programu dofinansowanie w kwocie 36 000 zł otrzymały 
3 szkoły, w tym Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łącku. Całkowita wartość zadania wyniosła 45 045,49 zł, 
a dzięki jego realizacji biblioteki wzbogaciły się o 2669 pozycji, w tym lektury szkolne, które stanowią 53% 
zakupionych książek. 
 

 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łącku, jak cztery inne szkoły z terenu naszej gminy, uczestniczyła 
w rządowym projekcie pn. „Dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej  w szkołach", 
którego celem była poprawa dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w gabinetach 
profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Dzięki realizacji tego projektu, gabinety pielęgniarskie w szkołach 
wyposażono w kozetki, biurka, stoliki zabiegowe, wagi medyczne i inny sprzęt.  Każda ze szkół otrzymała 
dotację w pełnej wysokości po 6700 zł, a całkowita kwota dotacji wyniosła 33 500 zł.  Zadanie to zostało 
dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego. 
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BIULETYN INFORMACYJNY 

J A Z O W S K O 

Szanowni Państwo! 
       Przedstawiam krótkie podsumowanie zadań realizowanych w Waszej miejscowości w latach 2015-
2018, kiedy to dane mi było pełnić funkcję Wójta Gminy Łącko. Pierwotnie nie miałem zamiaru tworzyć 
takiego zestawienia, gdyż wydawało mi się, że jest jasną sprawą kiedy i co zostało zrealizowane. Coraz 
szybsze tempo życia, jak również okres wyborczy rządzący się swoimi prawami powodują, że wiele spraw 
staje się dyskusyjnych, niejasnych lub przesuniętych w czasie. Nie mam absolutnie zamiaru przypisywać 
sobie spraw, w których nie było żadnego mojego udziału. Z drugiej jednak strony przyzwoitość wobec 
osób, którymi miałem przyjemność kierować w ostatnich czterech latach i które współtworzyły 
zaprezentowane niżej działania wymaga jasnego pokazania ,,kto, co zrobił”. 
    Inną kwestią, mocno wracającą w ostatnim okresie jest zadłużenie Naszej Gminy. Ta sprawa musi być 
rozpatrywana przy równoczesnym odniesieniu się do przynajmniej dwóch aspektów: spłaty zobowiązań 
z poprzednich lat wraz z odsetkami oraz kwot wydatkowanych na zadania inwestycyjne. A oto fakty 
w oparciu o sprawozdania sporządzane zgodnie z przepisami obowiązującymi w jednostkach samorządu 
terytorialnego i dostępnymi informacjami na stronie internetowej (BIP) Gminy Łącko.  
Na koniec 2014 r. zadłużenie Gminy Łącko wynosiło 21,1 mln zł, natomiast zadłużenie po III kwartale 
2018 r. wynosi 15,3 mln zł. Na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich wraz z odsetkami Gmina 
Łącko wydała: w 2015 r. - 4,7 mln zł, w 2016 r. - 4,7 mln zł, w 2017 r. - 5 mln zł i w 2018 r. (plan na 
dzień 30 września 2018 r.)- 5 mln zł. Drugi istotny wskaźnik to udział wydatków inwestycyjnych 
w wydatkach budżetu ogółem, w Gminie Łącko przedstawia się on następująco: w 2015 r. - 7,7 mln zł,    
2016 r. - 6,3 mln zł, w 2017 r. - 11,5 mln zł i w 2018 r. (plan na dzień 30 września 2018 r.)- 27,9 mln zł. 
 
Zestawienie zrealizowanych inwestycji drogowych w sołectwie Jazowsko w latach 2015-2018. 

Jazowsko 

Lp. Nazwa zadania Długość Wartość 
[zł] 

Kwota 
dofinansowania

[zł] 

Rodzaj 
nawierzchn

i 
2015 

1 Remont drogi gminnej  nr 291839K  Jazowsko – 
Dołki  165 m   36 068,50 0,00 MB 

2 Modernizacja drogi gminnej nr 291842K Wdżary 
w m. Jazowsko 120 m  31 934,74  0,00 MB 

3 Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do 
gruntów rolnych „Padoły” w km 0+000 – 0+606  606 m  153 088,38    50 000,00 MB 

2017 

4 
Modernizacja drogi gminnej nr 291858K 
Jazowsko-Przy Budynku Wielofunkcyjnym wraz 
zatoką autobusową 

144 m 202 227,60 120 374,00 MB 

5 
Modernizacja drogi gminnej nr 291841K 
„Jazowsko-Na Szczereż” w m. Jazowsko 207 m 419 140,00 314 468,00 MB 

6 Remont  drogi gminnej  nr 291855K Jazowsko - 
Do Krawendy 189 m       46 126,59 0,00 BC 

7 
Budowa  chodnika dla pieszych w ciągu drogi DW 
969 Nowy Targ – Brzezna – Stary Sącz na os. 
Opijówka 

968 m   473 665,13      238 771,48 KB 

2018 

8 Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 291859K 
Jazowsko- Na Garbowiec 300 m    77 342,40    30 000,00 MB 
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9 Modernizacja drogi gminnej nr 291839K 
Jazowsko - Do Bobrów (w trakcie realizacji) 140 m 50 000,00  0,00 MB 

10 Modernizacja  drogi gminnej nr 291842K 
Jazowsko –Szczereż Wdżary (w trakcie realizacji) 200 m 50 000,00 0,00 MB 

MB - mieszanka mineralno-asfaltowa,  BC – beton cementowy,   KB – kostka brukowa 
 
Najważniejsze przedsięwzięcia, które udało się przeprowadzić w ciągu ostatnich czterech lat w sołectwie 
Jazowsko: 

Inwestycje drogowe i przedsięwzięcia 
 

 Zlecono opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 969 z drogą 
powiatową oraz drogą gminną w formie ronda. 

 
 Na terenie kompleksu sportowego Orlik w Jazowsku powstanie Miejsce Obsługi Rowerzystów 

w ramach projektu VeloDunajec (jedyne na terenie gminy). 
 

 Wykonano modernizację odcinka drogi gminnej 
Przy Szkole Podstawowej w Jazowsku wraz 
z budową parkingu. Należy zaznaczyć, że inwestycja 
była możliwa dzięki konstruktywnemu podejściu 
właścicieli gruntów, którzy wyrazili zgodę na 
lokalizację parkingu i odstąpili na ten cel część 
swoich działek.   

 

 Zmodernizowano odcinek drogi Jazowsko - Do Starej 
Cegielni. Nową nawierzchnię zyskał odcinek o dł. 144 mb. 
Wartość robót wyniosła 187 277 zł, z czego kwota 
133 981 zł to dofinansowane z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.  
 Przeprowadzono remont drogi Jazowsko – Do 
Krawendy na długości 189 mb. Wartość robót wyniosła 
46 126,59 zł i w całości została sfinansowana ze środków 
budżetu gminy. 

 W Jazowsku na osiedlu Opijówka w ciągu DW 969 
powstał obustronny chodnik o łącznej długości 
976 mb. 

 Przeprowadzono termomodernizację budynku 
sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Jazowsku. Roboty związane 
z termomodernizacją zostały wykonane przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Łącku i polegały na 
wymianie pokrycia dachowego oraz na dociepleniu 

budynku. Wartość tego zadania wyniosła 172 307 zł. 
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 Zadanie ,,Budowa sieci tras rowerowych w Małopolsce” 

realizowane jest przez Zarząd Województwa Małopolskiego we 
współpracy z gminami (również Gminą Łącko). Bardzo ważną 
kwestią było porozumienie się z właścicielami gruntów, po których 
miał przebiegać projekt. Był to proces czasochłonny i niełatwy, 
chociażby z racji tego, że koszt wykupu gruntów spoczywał 
wyłącznie na Gminie Łącko. Dzięki zaangażowaniu pracowników 
Urzędu Gminy Łącko oraz życzliwemu podejściu zdecydowanej 
większości właścicieli ww. gruntów udało się  go sprawnie przejść. 
Nasza gmina przekazała również część gotowej dokumentacji na 
odc. Łącko – Maszkowice, który posiadała w ramach 
przygotowywanej własnej inwestycji. 

 Wykonano dokumentację projektową budowy placu zabaw przy budynku wielofunkcyjnym, wniosek 
złożony przez gminę do LGD Brama Beskidu 
uzyskał pozytywna ocenę i gwarancję 
dofinansowania. Wartość robót wynosi 
131 992,83 zł, z czego kwota83 987,00 zł to 
dofinansowanie ze środków unijnych. Realizacja 
zadania rozpocznie się po dokonaniu zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy. Obecnie teren na którym 
planowana jest lokalizacja placu w MPZG jest 
przeznaczony pod ujęcie wody. Zmiana jest 
w trakcie realizacji i zakończy się w bieżącym roku. 

 W 2017 roku w odpowiedzi na potrzeby stworzenia 
formuły i miejsca spotkań dla najstarszych 
mieszkańców, Gmina Łącko przystąpiła do projektu 
"Aktywny Senior", który realizowany jest przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku. W maju 2017 r. 
otwarto Klub Seniora, który mieści się w budynku 
biurowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku, 
natomiast w bieżącym roku został wykonany remont 
i adaptacja pomieszczeń piwnic Ośrodka Zdrowia 
w Łącku na potrzeby utworzenia klubu „SENIOR +”. 

 Przedszkole - niestety wobec zdecydowanego sprzeciwu Sołtysa Wsi oraz Radnych z Jazowska nie 
udało się zaadaptować części pomieszczeń w Szkole Podstawowej dla dwóch oddziałów 
przedszkolnych. Gmina na ten cel opracowała projekt adaptacji oraz uzyskała wymagane 
uzgodnienia. Przygotowany został również kompletny wniosek aplikacyjny. Całkowita wartość 
projektu wynosiła prawie 800 000 zł, z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wynosiło 
700 000 zł.  

Działania nakierowane na ochronę środowiska naturalnego 

 W 2015 roku zakończono i rozliczono zadanie pn. „Poprawa stanu gospodarki niskoemisyjnej na 
obszarze gminy Łącko poprzez inwestycje w instalacje solarne” na łączna kwotę 869 657,27 zł. 
Wartość pozyskanego dofinansowania wyniosła 691 614,00 zł. Zadanie swym zakresem obejmowało 
montaż instalacji solarnej w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Łącku oraz montaż instalacji 
solarnych w 60 budynkach mieszkalnych na terenie gminy. Udział własny mieszkańców wynosił 2 
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400 - 2 600 zł. Przypomnijmy, że gmina zdobyła to dofinansowanie w ostatnim naborze, a można 
było  na ten cel pozyskać więcej środków z poprzedniej perspektywy finansowej UE. 

 
 W roku 2017 nasza gmina przystąpiła do dwóch programów unijnych dotyczących poprawy jakości 

powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko. 
Dzięki temu wymienione zostaną kotły w 200 budynkach mieszkalnych. Projekty te dotyczą 
obniżenia poziomu niskiej emisji i przewidują wymianę starych, nieefektywnych kotłów na 
nowoczesne piece na pelet lub ekogroszek. Mieszkańcy, którzy przystąpili do projektu mogli uzyskać 
dofinansowanie średnio w wysokości 12 000 zł do wymiany starego pieca. Łączna wartość dotacji 
pozyskanej przez gminę w obu projektach to 1 800 000 zł.Na chwilę obecną zrealizowano 40% 
zakresu projektu. 

 W najbliższym czasie gmina planuje złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie wymiany starych 
pieców na niskoemisyjne piece na pelet w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski naborze. 

 
Edukacja 

 
 Projekt „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” realizowany jest w 7 szkołach z terenu Gminy 

Łącko, w tym także w Szkole Podstawowej w Jazowsku. 
 W ramach projektu odbywają się zajęcia edukacyjne z kilku przedmiotów oraz warsztaty z zakresu 

kompetencji informatycznych i programowania. Uzupełnieniem wyżej wymienionych zajęć są dwudniowe 
zajęcia wyjazdowe. W ramach projektu do każdej ze szkół objętych projektem zakupiono: laptopy (w sumie 
180 szt.), tablice interaktywne (w sumie 13 szt.) stoliki, krzesełka, szafy na wyposażenie pracowni 
matematycznych oraz szafy do bezpiecznego przechowywania komputerów. Do szkół zakupiono również 
wyposażenie pracowni matematycznych i przyrodniczych. Pracownia informatyczna w każdej ze szkół została 
zmodernizowana. 

 Wartość całego zadania to 3 537 267 zł, z czego kwota 3 006 677 zł, stanowi dofinansowanie ze środków 
unijnych. 

 

 Od czterech lat we wszystkich szkołach prowadzonych przez naszą gminę realizowany jest projekt ,,Już 
pływam”, który skierowany jest do uczniów klas IV - V i ma on charakter systemowy, którego celem  jest 
zdobycie umiejętności pływania przez wszystkich naszych uczniów. Co roku około 200 podopiecznych 
naszych szkół jest objętych tym projektem.  

 

 Kolejny projekt edukacyjny realizowany w ostatnich latach w naszych szkołach nosi nazwę „Szkolny Klub 
Sportowy". Jest on współfinansowany przez gminę i Ministerstwo Sportu i obejmuje dodatkowe, bezpłatne 
zajęcia sportowe dla chętnych uczniów pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego. 

 

 W naszych szkołach przy wsparciu finansowym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowany był 
również „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. W ostatnim roku szkolnym 5 szkół podstawowych 
z terenu Gminy Łącko otrzymało dotacje na zakup książek do swoich bibliotek. Przyznana dotacja to 22 480 zł 
przy całkowitym koszcie zadania 28 100 zł.  

 W roku szkolnym 2016/2017 w ramach tego programu dofinansowanie w kwocie 36 000 zł otrzymały 
3 szkoły, w tym Szkoła Podstawowa w Jazowsku. Całkowita wartość zadania wyniosła 45 045,49 zł, a dzięki 
jego realizacji biblioteki wzbogaciły się o 2669 pozycji, w tym lektury szkolne, które stanowią 53% 
zakupionych książek. 

 

 Szkoła Podstawowa w Jazowsku, jak cztery inne szkoły z terenu naszej gminy, uczestniczyła w rządowym 
projekcie pn. „Dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej  w szkołach", którego celem 
była poprawa dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w gabinetach profilaktyki 
zdrowotnej w szkołach. Dzięki realizacji tego projektu, gabinety pielęgniarskie w szkołach wyposażono 
w kozetki, biurka, stoliki zabiegowe, wagi medyczne i inny sprzęt.  Każda ze szkół otrzymała dotację w pełnej 
wysokości po 6700 zł, a całkowita kwota dotacji wyniosła 33 500 zł.  Zadanie to zostało dofinansowane ze 
środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego. 
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BIULETYN INFORMACYJNY 

K A D C Z A 
Szanowni Państwo! 
       Przedstawiam krótkie podsumowanie zadań realizowanych w Waszej miejscowości w latach 2015-
2018, kiedy to dane mi było pełnić funkcję Wójta Gminy Łącko. Pierwotnie nie miałem zamiaru tworzyć 
takiego zestawienia, gdyż wydawało mi się, że jest jasną sprawą kiedy i co zostało zrealizowane. Coraz 
szybsze tempo życia, jak również okres wyborczy rządzący się swoimi prawami powodują, że wiele spraw 
staje się dyskusyjnych, niejasnych lub przesuniętych w czasie. Nie mam absolutnie zamiaru przypisywać 
sobie spraw, w których nie było żadnego mojego udziału. Z drugiej jednak strony przyzwoitość wobec 
osób, którymi miałem przyjemność kierować w ostatnich czterech latach i które współtworzyły 
zaprezentowane niżej działania wymaga jasnego pokazania ,,kto, co zrobił”. 
    Inną kwestią, mocno wracającą w ostatnim okresie jest zadłużenie Naszej Gminy. Ta sprawa musi być 
rozpatrywana przy równoczesnym odniesieniu się do przynajmniej dwóch aspektów: spłaty zobowiązań 
z poprzednich lat wraz z odsetkami oraz kwot wydatkowanych na zadania inwestycyjne. A oto fakty 
w oparciu o sprawozdania sporządzane zgodnie z przepisami obowiązującymi w jednostkach samorządu 
terytorialnego i dostępnymi informacjami na stronie internetowej (BIP) Gminy Łącko.  
Na koniec 2014 r. zadłużenie Gminy Łącko wynosiło 21,1 mln zł, natomiast zadłużenie po III kwartale 
2018 r. wynosi 15,3 mln zł. Na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich wraz z odsetkami Gmina 
Łącko wydała: w 2015 r. - 4,7 mln zł, w 2016 r. - 4,7 mln zł, w 2017 r. - 5 mln zł i w 2018 r. (plan na 
dzień 30 września 2018 r.)- 5 mln zł. Drugi istotny wskaźnik to udział wydatków inwestycyjnych 
w wydatkach budżetu ogółem, w Gminie Łącko przedstawia się on następująco: w 2015 r.- 7,7 mln 
zł,  2016 r.- 6,3 mln zł, w 2017 r.- 11,5 mln zł i w 2018 r. (plan na dzień 30 września 2018 r.)- 27,9 mln zł. 

Zestawienie zrealizowanych inwestycji drogowych w sołectwie Kadcza w latach 2015-2018. 
KADCZA 

Lp. Nazwa zadania Długość Wartość 
[zł] 

Kwota 
dofinansowania [zł] 

Rodzaj 
nawierzchni 

2016 

1 Remont drogi gminnej nr 291824K Tłuczki 
– Limież  70 m 8 555,34  0,00 MB 

2017 

2 Przebudowa drogi gminnej nr 291831K 
Kadcza - Stara Droga w km 0+016 - 0+260 244 m 416 970,66  205 358,00 zł MB 

3 Remont drogi gminnej nr 291820K Kadcza 
– Pod Górę Dolną 102 m 15 990,00  0,00 MB 

2018 

4 
Modernizacja odcinka drogi gminnej 
nr 291827K Kadcza - Na Działy w km 
0+000 - 0+300 

300 m 89 726,78  45 906,00 MB 

5 Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 
291816K Kadcza - Pod Górę 388 m 148 984,46  0,00 KB 

6 
Modernizacja drogi gminnej nr 291816K 
Kadcza - Pod Górę na odcinku w km 0+040 
- 0+125 

85 m 24 928,55  0,00 KB 

7 Remont drogi gminnej nr 291817K Kadcza - 
Przez Równię 150m2 26 898,87 0,00 MB 

MB - mieszanka mineralno-asfaltowa,  BC – beton cementowy,   KB – kostka brukowa 
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Najważniejsze przedsięwzięcia, które udało się przeprowadzić w ciągu ostatnich czterech lat w sołectwie 
Kadcza: 

Inwestycje drogowe i przedsięwzięcia 
 
 W 2017 roku zakończyły się prace związane 

z realizacja zadania p.n. Przebudowa drogi 
gminnej Kadcza – Stara Droga na odcinku ok. 
250 mb w miejscowości Kadcza. 
W ramach powyższego zadania wykonano 
nawierzchnię asfaltową, chodnik z kostki 
betonowej, odwodnienie i oznakowanie drogi 
oraz oświetlenie uliczne. Wartość wykonanych 
robót wyniosła niespełna 417 tys. zł, a zadanie to 
zostało dofinansowane z programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019. 

 
 We wrześniu bieżącego roku 

zakończona została budowa  chodnika w ciągu 
drogi gminnej  Kadcza – Pod Górę. 

 
 
 
 
 
 
 

 Wykonano dokumentację projektową budowy 
placu zabaw w Kadczy. Wniosek złożony przez 
gminę do LGD Brama Beskidu uzyskał 
pozytywna ocenę i gwarancję dofinansowania. 
Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 
105 898,92 zł, z czego kwota 67 383,00 zł to 
dofinansowanie ze środków unijnych. 

 
 W Kadczy powstał pierwszy odcinek trasy 

VeloDunajec w naszej gminie.  
 Zadanie ,,Budowa sieci tras rowerowych 

w Małopolsce” realizowane jest przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego we współpracy 
z gminami (również Gminą Łącko). Bardzo 
ważną kwestią było porozumienie się 
z właścicielami gruntów, po których miał 
przebiegać projekt. Był to proces czasochłonny 
i niełatwy, chociażby z racji tego, że koszt 
wykupu gruntów spoczywał wyłącznie na 
Gminie Łącko. Dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy Łącko oraz życzliwemu 
podejściu zdecydowanej większości właścicieli ww. gruntów udało się  go sprawnie przejść. Nasza 
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gmina przekazała również część gotowej dokumentacji na odc. Łącko – Maszkowice, którą posiadała 
w ramach przygotowywanej własnej inwestycji. 

 
 Podczas Jubileuszu 70-lecia powstania 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadczy przekazano 
jednostce samochód bojowy, który został 
zakupiony przez Gminę Łącko za kwotę 100 000 zł.  

 

 

 

 
 W ramach konkursu „Małopolskie Remizy” oraz 

przy dużym zaangażowaniu druhów z  Kadczy 
przeprowadzono remont remizy OSP w Kadczy, 
który zakończył się we wrześniu br. Zakres prac  
obejmował remont sali głównej, klatki schodowej 
i sanitariatów. Wartość całego zadania wyniosła  
ponad 60 000 zł, z czego kwota 30 000 zł to 
pozyskane dofinansowanie. 

 
 
 
 

 W 2017 roku w odpowiedzi na potrzeby stworzenia 
formuły i miejsca spotkań dla najstarszych 
mieszkańców, Gmina Łącko przystąpiła do projektu 
"Aktywny Senior", który realizowany jest przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku. W maju 2017 r. 
otwarto Klub Seniora, który mieści się w budynku 
biurowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku, 
natomiast w bieżącym roku został wykonany remont 
i adaptacja pomieszczeń piwnic Ośrodka Zdrowia 
w Łącku na potrzeby utworzenia klubu „SENIOR +”. 

Działania nakierowane na ochronę środowiska naturalnego 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w Kadczy 
 Przypomnijmy, że gmina w roku 2013 zleciła opracowanie dokumentacji projektowej budowy 

oczyszczalni ścieków w Kadczy bez budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonawca zamówienia 
realizował zlecenie od marca 2014 r. -  bez efektów, co doprowadziło do tego, iż w kwietniu 
2016 r.zawnioskował o rozwiązanie zawartej umowy przyznając jednocześnie, że nie jest w stanie 
opracować dokumentacji projektowej i płacąc gminie karę umowną w kwocie 6 396 zł. 

 W tej sytuacji gmina przystąpiła do opracowania analizy i koncepcji budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej dla trzech wariantów (budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do 
sieci Sądeckich Wodociągów, oczyszczalni ścieków w Jazowsku, nowej oczyszczalni zlokalizowanej 
w Kadczy) – na podstawie wyników analizy wybrano wariant z oczyszczalnią w Kadczy. W roku 2017 
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zleciliśmy opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej, 
sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków w Kadczy. Dzięki terminowemu opracowaniu tej 
dokumentacji mogliśmy (jak się później okazało z wielkim sukcesem) aplikować o środki na realizację 
zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. 

 Nasz projekt uzyskał wysoką ocenę ekspertów i rekordową dotację w kwocie 20,4 mln zł. 
 Inwestycja będzie realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj, termin zakończenia realizacji 

inwestycji to listopad 2021 roku.  
 
 W 2015 roku zakończono i rozliczono zadanie pn. „Poprawa stanu gospodarki niskoemisyjnej na 

obszarze gminy Łącko poprzez inwestycje w instalacje solarne” na łączna kwotę 869 657,27 zł. 
Wartość pozyskanego dofinansowania wyniosła 691 614,00 zł. 

 Zadanie swym zakresem obejmowało montaż instalacji solarnej w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym 
w Łącku oraz montaż instalacji solarnych w 60 budynkach mieszkalnych na terenie gminy. Udział 
własny mieszkańców wynosił 2 400 - 2 600 zł. 

 Przypomnijmy, że gmina zdobyła to dofinansowanie w ostatnim naborze, a można było  na ten cel 
pozyskać więcej środków z poprzedniej perspektywy finansowej UE. 

 
 W roku 2017 nasza gmina przystąpiła do dwóch programów unijnych dotyczących poprawy jakości 

powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko. 
Dzięki temu wymienione zostaną kotły w 200 budynkach mieszkalnych. Projekty te dotyczą obniżenia 
poziomu niskiej emisji i przewidują wymianę starych, nieefektywnych kotłów na nowoczesne piece na 
pelet lub ekogroszek. Mieszkańcy, którzy przystąpili do projektu mogli uzyskać dofinansowanie 
średnio w wysokości 12 000 zł do wymiany starego pieca. Łączna wartość dotacji pozyskanej przez 
gminę w obu projektach to 1 800 000 zł. Na chwilę obecną zrealizowano 40% zakresu projektu. 

 W najbliższym czasie gmina planuje złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie wymiany starych 
pieców na niskoemisyjne piece na pelet w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski naborze. 

 
Edukacja 

 
 W trzech szkołach z terenu naszej Gminy, w tym także w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kadczy 

był realizowany projekt „Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w szkołach podstawowych”, w ramach 
którego uczniowie mogli uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach dodatkowych np. z programowani jak 
i w organizowanych zajęciach wyjazdowych.  

 Ze środków projektu zostały również zakupione do szkól ciekawe pomoce dydaktyczne tj. tablety 
i zestawy do programowania. Całość projektu była finansowana przez Fundację Silver Economy, która 
działała w partnerstwie z Województwem Małopolskim, a jego wartość wyniosła ok.44 tys. zł. 

 
 Od czterech lat we wszystkich szkołach prowadzonych przez naszą gminę realizowany jest projekt 

,,Już pływam”, który skierowany jest do uczniów klas IV - V i ma on charakter systemowy, którego 
celem  jest zdobycie umiejętności pływania przez wszystkich naszych uczniów. Co roku około 200 
podopiecznych naszych szkół jest objętych tym projektem.  

 
 Kolejny projekt edukacyjny realizowany w ostatnich latach w naszych szkołach nosi nazwę „Szkolny 

Klub Sportowy". Jest on współfinansowany przez gminę i Ministerstwo Sportu i obejmuje dodatkowe, 
bezpłatne zajęcia sportowe dla chętnych uczniów pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego. 
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BIULETYN INFORMACYJNY 

K I C Z N I A 

Szanowni Państwo! 
       Przedstawiam krótkie podsumowanie zadań realizowanych w Waszej miejscowości w latach 2015-
2018, kiedy to dane mi było pełnić funkcję Wójta Gminy Łącko. Pierwotnie nie miałem zamiaru tworzyć 
takiego zestawienia, gdyż wydawało mi się, że jest jasną sprawą kiedy i co zostało zrealizowane. Coraz 
szybsze tempo życia, jak również okres wyborczy rządzący się swoimi prawami powodują, że wiele spraw 
staje się dyskusyjnych, niejasnych lub przesuniętych w czasie. Nie mam absolutnie zamiaru przypisywać 
sobie spraw, w których nie było żadnego mojego udziału. Z drugiej jednak strony przyzwoitość wobec 
osób, którymi miałem przyjemność kierować w ostatnich czterech latach i które współtworzyły 
zaprezentowane niżej działania wymaga jasnego pokazania ,,kto, co zrobił”. 
    Inną kwestią, mocno wracającą w ostatnim okresie jest zadłużenie Naszej Gminy. Ta sprawa musi być 
rozpatrywana przy równoczesnym odniesieniu się do przynajmniej dwóch aspektów: spłaty zobowiązań 
z poprzednich lat wraz z odsetkami oraz kwot wydatkowanych na zadania inwestycyjne. A oto fakty 
w oparciu o sprawozdania sporządzane zgodnie z przepisami obowiązującymi w jednostkach samorządu 
terytorialnego i dostępnymi informacjami na stronie internetowej (BIP) Gminy Łącko.  
Na koniec 2014 r. zadłużenie Gminy Łącko wynosiło 21,1 mln zł, natomiast zadłużenie po III kwartale 
2018 r. wynosi 15,3 mln zł. Na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich wraz z odsetkami Gmina 
Łącko wydała: w 2015 r. - 4,7 mln zł, w 2016 r. - 4,7 mln zł, w 2017 r. - 5 mln zł i w 2018 r. (plan na 
dzień 30 września 2018 r.)- 5 mln zł. Drugi istotny wskaźnik to udział wydatków inwestycyjnych 
w wydatkach budżetu ogółem, w Gminie Łącko przedstawia się on następująco: w 2015 r. - 7,7 mln zł,    
2016 r. - 6,3 mln zł, w 2017 r. - 11,5 mln zł i w 2018 r. (plan na dzień 30 września 2018 r.)- 27,9 mln zł. 
 
Zestawienie zrealizowanych inwestycji drogowych w sołectwie Kicznia w latach 2015-2018. 

KICZNIA 

Lp. Nazwa zadania Długość Wartość 
[zł] 

Kwota 
dofinansowania 

[zł] 
Rodzaj 

nawierzchni 

2016 

1 
Remont drogi gminnej nr 292166K  
Wierchowa Droga w Kiczni w km 0+000 - 
0+394. 

394 m 103 891,21  83 112,00 BC 

2 Modernizacja drogi gminnej nr 292184K 
Wierchowa Droga (Do Steców)  276 m 56 099,80 0,00 BC 

3 Modernizacja drogi gminnej nr 292164K 
Łazy (Do Kałużnych i Steców)  160 m 31 409,28 0,00 BC 

4 Modernizacja drogi gminnej nr 292210K Do 
Młyna (Do Mrozów i Kurnytów)  50 m 10 280,34 0,00 BC 

5 Modernizacja drogi gminnej Na Jaworzynę - 
Do Łazarczyka 207 m 41 100,70 0,00 BC 

6 Modernizacja drogi gminnej  Do Jawora 75 m 16 002,30 0,00 BC 

7 Modernizacja drogi gminnej "Wyrobiska - 
Do Kurzejów"  266 m 52 217,93 0,00 BC 

8 
Modernizacja drogi powiatowej nr 1541K 
Łącko – Kicznia; zadanie PZD 
dofinansowane przez gminę 

500 m 50 000,00  MB 
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2017 

1 Remont drogi gminnej nr 292175K 
Oborzyska  w km od 0+000 – 0+600 600 m 212 063,56 169 650,00 BC 

2 Modernizacja drogi gminnej nr 292164K 
Łazy (Podjarcowa)  37 m 12 221,99 0,00 BC 

2018 

1 Remont drogi gminnej nr 292175K 
Oborzyska   182 m 12 299,24 0,00 

BC i 
Żwirowa 

2 Modernizacja drogi gminnej nr 292200K 
Kicznia – Przez Wieś Do Remizy  270 m 89 630,22 0,00 MB 

3 Modernizacja drogi gminnej nr 292185K 
Kicznia - Zapadliska 50 m 16 434,15 0,00 BC 

4 
Modernizacja parkingu przy drodze gminnej 
nr 292200K "Kicznia - Przez Wieś" Do 
Remizy   18 605,04 0,00 MB 

5 
Remont drogi powiatowej nr 1541K Łącko – 
Kicznia; zadanie PZD dofinansowane przez 
gminę  100 000,00  MB 

MB - mieszanka mineralno-asfaltowa,  BC – beton cementowy,   KB – kostka brukowa 
 
Najważniejsze przedsięwzięcia, które udało się przeprowadzić w ciągu ostatnich czterech lat w sołectwie 
Kicznia: 

Inwestycje drogowe i przedsięwzięcia 

 

 Remont odcinka drogi powiatowej w Kiczni  Remont drogi gminnej „Oborzyska” 
w Kiczni

 
 W 2017 roku wykonano remont remizy 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiczni, którego 
zakres robót obejmował termomodernizację 
obiektu i remont posadzek oraz wymianę stolarki 
zewnętrznej. Wartość wykonanych robót wyniosła 
ponad 49,5 tys. zł, z czego kwota niemalże 23 tys. 
zł to pozyskane przez gminę dofinansowanie. 
 
 

 Dzięki przychylności właścicieli gruntów, na których znajduje się ołtarz i parking na Cisowym 
Dziole, zostały ostatecznie uregulowane sprawy własnościowe. Obecnie właścicielem gruntu jest 
gmina Łącko. 
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 W bieżącym roku zakończono 
termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej 
w Kiczni, w ramach której docieplono ściany i cokół 
budynku szkoły, ocieplono poddasze oraz 
wymieniono stolarkę okienną. Wartość tych robót 
wynosiła 355 747 zł. 
 
 
 
 

 
 Ponadto w budynku szkoły wykonano remont 

kotłowni opalanej paliwem stałym, instalacji C.O. 
oraz zamontowano kolektory słoneczne. Wartość 
tych robót z kolei wynosiła 247 000 zł. 

 

 
 W 2017 roku w odpowiedzi na potrzeby stworzenia 
formuły i miejsca spotkań dla najstarszych 
mieszkańców, Gmina Łącko przystąpiła do projektu 
"Aktywny Senior", który realizowany jest przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku. W maju 2017 r. 
otwarto Klub Seniora, który mieści się w budynku 
biurowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku, 
natomiast w bieżącym roku został wykonany remont 
i adaptacja pomieszczeń piwnic Ośrodka Zdrowia 
w Łącku na potrzeby utworzenia klubu „SENIOR +”. 

 
 W 2016 roku w ramach programu „Kapliczka 2016” zrealizowano 

projekt pn. ”Prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie przy kapliczce 
w Kiczni z 1882 r.” Koszt całkowity zadania wyniósł 10 000 zł, 
z czego kwota 6 000zł to otrzymane dofinansowanie. Celem renowacji 
zabytkowej kapliczki było  zachowanie i ochrona dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego poprzez rewitalizację budynków 
zabytkowych oraz zróżnicowanie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej  
Ziemi Łąckiej. 
 

 Uregulowana została również sprawa własności gruntu pod ujęciem 
wody dla Szkoły Podstawowej w Kiczni. 
 

 W 2017 roku na zlecenie gminy została opracowana dokumentacja projektowa budowy wieży 
widokowej na Górze Modyń oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Umożliwiło to złożenie wniosku 
o dofinansowanie zadania środkami unijnymi Obecnie nasz wniosek  jest w trakcie oceny. Wartość 
projektu wynosi   479 443 zł,  z czego kwota 359 582 zł to dofinansowanie z UE.  
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Działania nakierowane na ochronę środowiska naturalnego 

 Budowa oczyszczalni ścieków w Łącku – trwają prace związane z budową nowej oczyszczalni 
ścieków dla aglomeracji Łącko (obejmuje m. Czerniec, Zabrzeż, Zagorzyn, Wola Kosnowa, Wola 
Piskulina, Kicznia i Maszkowice). Na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 11 169 000 
zł , natomiast wartość zadania wynosi 16 162 200 zł. Planowany termin zakończenia wrzesień 2019. 

 Należy zaznaczyć, że tylko dzięki podjętej decyzji o przeprojektowaniu oczyszczalni do wskaźników 
określonych Masterplanem dla aglomeracji Łącko możliwe było ubieganie się o dofinansowanie 
zadania. Pierwotnie oczyszczalnia została zaprojektowana na przepustowość dwukrotnie większą niż 
RLM określona w aglomeracji. 

 
 W 2015 roku zakończono i rozliczono zadanie pn. „Poprawa stanu gospodarki niskoemisyjnej na 

obszarze gminy Łącko poprzez inwestycje w instalacje solarne” na łączna kwotę 869 657,27 zł. 
Wartość pozyskanego dofinansowania wyniosła 691 614,00 zł. 

 Zadanie swym zakresem obejmowało montaż instalacji solarnej w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym 
w Łącku oraz montaż instalacji solarnych w 60 budynkach mieszkalnych na terenie gminy. Udział 
własny mieszkańców wynosił 2 400 - 2 600 zł. 

 Przypomnijmy, że gmina zdobyła to dofinansowanie w ostatnim naborze, a można było  na ten cel 
pozyskać więcej środków z poprzedniej perspektywy finansowej UE. 

 
 W roku 2017 nasza gmina przystąpiła do dwóch programów unijnych dotyczących poprawy jakości 

powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko. 
Dzięki temu wymienione zostaną kotły w 200 budynkach mieszkalnych. Projekty te, dotyczą 
obniżenia poziomu niskiej emisji i przewidują wymianę starych, nieefektywnych kotłów na 
nowoczesne piece na pelet lub ekogroszek. Mieszkańcy, którzy przystąpili do projektu mogli uzyskać 
dofinansowanie średnio w wysokości 12 000 zł do wymiany starego pieca. Łączna wartość dotacji 
pozyskanej przez gminę w obu projektach to 1 800 000 zł. Na chwilę obecną zrealizowano 40% 
zakresu projektu. 
W najbliższym czasie gmina planuje złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie wymiany starych 
pieców na niskoemisyjne piece na pelet w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski naborze. 

 
Edukacja 

 Projekt „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” realizowany jest w 7 szkołach z terenu 
Gminy Łącko, w tym także w Szkole Podstawowej w Kiczni. 

 W ramach projektu odbywają się zajęcia edukacyjne z kilku przedmiotów oraz warsztaty z zakresu 
kompetencji informatycznych i programowania. Uzupełnieniem wyżej wymienionych zajęć są 
dwudniowe zajęcia wyjazdowe. W ramach projektu do każdej ze szkół objętych projektem 
zakupiono: laptopy (w sumie 180 szt.), tablice interaktywne (w sumie 13 szt.) stoliki, krzesełka, szafy 
na wyposażenie pracowni matematycznych oraz szafy do bezpiecznego przechowywania 
komputerów. Do szkół zakupiono również wyposażenie pracowni matematycznych i przyrodniczych. 
Pracownia informatyczna w każdej ze szkół została zmodernizowana. 

 Wartość całego zadania to 3 537 267 zł, z czego kwota 3 006 677 zł, stanowi dofinansowanie ze 
środków unijnych. 

 
 Od czterech lat we wszystkich szkołach prowadzonych przez naszą gminę realizowany jest projekt 

,,Już pływam”, który skierowany jest do uczniów klas IV - V i ma on charakter systemowy, którego 
celem  jest zdobycie umiejętności pływania przez wszystkich naszych uczniów. Co roku około 200 
podopiecznych naszych szkół jest objętych tym projektem.  
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BIULETYN INFORMACYJNY 

Ł A Z Y  B R Z Y Ń S K I E 
Szanowni Państwo! 
       Przedstawiam krótkie podsumowanie zadań realizowanych w Waszej miejscowości w latach 2015-
2018, kiedy to dane mi było pełnić funkcję Wójta Gminy Łącko. Pierwotnie nie miałem zamiaru tworzyć 
takiego zestawienia, gdyż wydawało mi się, że jest jasną sprawą kiedy i co zostało zrealizowane. Coraz 
szybsze tempo życia, jak również okres wyborczy rządzący się swoimi prawami powodują, że wiele spraw 
staje się dyskusyjnych, niejasnych lub przesuniętych w czasie. Nie mam absolutnie zamiaru przypisywać 
sobie spraw, w których nie było żadnego mojego udziału. Z drugiej jednak strony przyzwoitość wobec 
osób, którymi miałem przyjemność kierować w ostatnich czterech latach i które współtworzyły 
zaprezentowane niżej działania wymaga jasnego pokazania ,,kto, co zrobił”. 
    Inną kwestią, mocno wracającą w ostatnim okresie jest zadłużenie Naszej Gminy. Ta sprawa musi być 
rozpatrywana przy równoczesnym odniesieniu się do przynajmniej dwóch aspektów: spłaty zobowiązań 
z poprzednich lat wraz z odsetkami oraz kwot wydatkowanych na zadania inwestycyjne. A oto fakty 
w oparciu o sprawozdania sporządzane zgodnie z przepisami obowiązującymi w jednostkach samorządu 
terytorialnego i dostępnymi informacjami na stronie internetowej (BIP) Gminy Łącko.  
Na koniec 2014 r. zadłużenie Gminy Łącko wynosiło 21,1 mln zł, natomiast zadłużenie po III kwartale 
2018 r. wynosi 15,3 mln zł. Na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich wraz z odsetkami Gmina 
Łącko wydała: w 2015 r. - 4,7 mln zł, w 2016 r. - 4,7 mln zł, w 2017 r. - 5 mln zł i w 2018 r. (plan na 
dzień 30 września 2018 r.)- 5 mln zł. Drugi istotny wskaźnik to udział wydatków inwestycyjnych 
w wydatkach budżetu ogółem, w Gminie Łącko przedstawia się on następująco: w 2015 r. - 7,7 mln zł,    
2016 r. - 6,3 mln zł, w 2017 r. - 11,5 mln zł i w 2018 r. (plan na dzień 30 września 2018 r.)- 27,9 mln zł. 
 
Zestawienie zrealizowanych inwestycji drogowych w sołectwie Łazy Brzyńskie w latach 2015-2018. 

ŁAZY BRZYŃSKIE 

Lp. Nazwa zadania Długość Wartość 
[zł] 

Kwota 
dofinansowania              

[zł] 
Rodzaj 

nawierzchni 

2015 

1 Remont drogi nr 292215 K Pod Prehybę (Na 
odcinku od Zygla do Potońcówek).  500 m 20 991,67 0,00 GŻ 

2016 

2 Modernizacja  drogi  gminnej nr 292216K Łazy 
Brzyńskie – Sopatowiec. 900 m 97 308,99 50 000,00 MB 

2017 

3 Modernizacja drogi gminnej Do Warzechów 
Majerskich 

90 m 
35 754,57 0,00 MB 

123 m 

2018 

4 
Przebudowa drogi gminnej Łazy Brzyńskie - 
Jazowsko nr 292214K wraz z remontem mostu, 
przepustów i odwodnieniem. 

1320 m 818 374,15 683 525,00 MB 

5 Modernizacja drogi gminnej Łazy Brzyńskie 
Kulówka 100 m 32 868,30 0,00 BC 

MB - mieszanka mineralno-asfaltowa,  BC – beton cementowy,   KB – kostka brukowa 
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Najważniejsze przedsięwzięcia, które udało się przeprowadzić w ciągu ostatnich czterech lat w sołectwie 
Łazy Brzyńskie: 

Inwestycje drogowe i przedsięwzięcia 
 
 W 2016 roku został wykonany remont drogi gminnej Sopatowiec w Łazach Brzyńskich. W wyniku 

robót nową nawierzchnię asfaltową zyskał odcinek o długości 900 mb. Wartość inwestycji wyniosła 
97, 3 tys. zł, w tym 50 tys. zł to dotacja pozyskana przez Gminę z Nadleśnictwa Stary Sącz 
i 13 500 zł to dotacja z Funduszu Sołeckiego. 

 
 W bieżącym roku Gmina Łącko pozyskała pół miliona 

złotych dofinansowania na przebudowę drogi gminnej 
w Łazach Brzyńskich. 
Wniosek złożony przez gminę uzyskał pozytywną ocenę 
i w efekcie udało się pozyskać dofinansowanie w ramach 
Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 
Infrastruktury Drogowej, w kwocie 547 846 zł, przy 
wkładzie własnym w wysokości 152 140  zł, co daje łącznie 
kwotę  699 986  zł na realizację całości robót. 
W ramach zadania dobiegają końca prace związane 
z wzmocnienie konstrukcji jezdni, wykonanie warstwy 
profilowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej 
oraz warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu. Zakres robót 
obejmuje również przebudowę odwodnienia drogi 
polegającą na umocnieniu rowu elementami betonowymi 
oraz wymianę wszystkich przepustów pod koroną drogi jak 
również remont obiektu mostowego zlokalizowanego na skrzyżowaniu z drogą powiatową. Droga 
jest drogą strategiczną ponieważ stanowi jedyne połączenie sieci istniejących dróg gminnych 
z drogami publicznymi. Prace mają zostać wykonane do połowy listopada 2018 r. 
 

 Ponadto w 2017 roku wykonano nawierzchnię z kostki 
brukowej przy świetlicy sołeckiej w miejscowości Łazy 
Brzyńskie oraz odremontowano wiatę przystankową. Prace 
te zostały wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Łącku. 

 
 Obecnie trwają prace związane z remontem drogi gminnej 

„Jazowsko” w miejscowości Łazy Brzyńskie. Nową 
nawierzchnię zyska odcinek o długości 325 mb. Całkowita 
wartość zadania wynosi 169 599 zł, z czego kwota 
135 679 zł to dofinansowanie pozyskane przez gminę. 
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 Wykonano generalny remont Świetlicy Wiejskiej 
w Łazach Brzyńskich. Prace obejmowały 
wymianę stolarki, likwidację ścianki działowej, 
obicie ścian boazerią i wykonanie posadzki 
z płytek. 

       
 

 
 
 
 
 
 

 W 2017 roku w odpowiedzi na potrzeby stworzenia 
formuły i miejsca spotkań dla najstarszych 
mieszkańców, Gmina Łącko przystąpiła do projektu 
"Aktywny Senior", który realizowany jest przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku. W maju 2017 r. 
otwarto Klub Seniora, który mieści się w budynku 
biurowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku, 
natomiast w bieżącym roku został wykonany remont 
i adaptacja pomieszczeń piwnic Ośrodka Zdrowia 
w Łącku na potrzeby utworzenia klubu „SENIOR +”. 

Działania nakierowane na ochronę środowiska naturalnego 

 W 2015 roku zakończono i rozliczono zadanie pn. „Poprawa stanu gospodarki niskoemisyjnej na 
obszarze gminy Łącko poprzez inwestycje w instalacje solarne” na łączna kwotę 869 657,27 zł. 
Wartość pozyskanego dofinansowania wyniosła 691 614,00 zł. 

 Zadanie swym zakresem obejmowało montaż instalacji solarnej w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym 
w Łącku oraz montaż instalacji solarnych w 60 budynkach mieszkalnych na terenie gminy. Udział 
własny mieszkańców wynosił 2 400 - 2 600 zł. 

 Przypomnijmy, że gmina zdobyła to dofinansowanie w ostatnim naborze, a można było  na ten cel 
pozyskać więcej środków z poprzedniej perspektywy finansowej UE. 

 
 W roku 2017 nasza gmina przystąpiła do dwóch programów unijnych dotyczących poprawy jakości 

powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko. 
Dzięki temu wymienione zostaną kotły w 200 budynkach mieszkalnych. Projekty te dotyczą 
obniżenia poziomu niskiej emisji i przewidują wymianę starych, nieefektywnych kotłów na 
nowoczesne piece na pelet lub ekogroszek. Mieszkańcy, którzy przystąpili do projektu mogli uzyskać 
dofinansowanie średnio w wysokości 12 000 zł do wymiany starego pieca. Łączna wartość dotacji 
pozyskanej przez gminę w obu projektach to 1 800 000 zł. Na chwilę obecną zrealizowano 40% 
zakresu projektu. 

 W najbliższym czasie gmina planuje złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie wymiany starych 
pieców na niskoemisyjne piece na pelet w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski naborze. 
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Edukacja 

 
 Projekt „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” realizowany jest w 7 szkołach z terenu 

Gminy Łącko, w tym także w Szkole Podstawowej w Jazowsku, do której uczęszczają uczniowie 
z miejscowości Łazy Brzyńskie. 

 W ramach projektu odbywają się zajęcia edukacyjne z kilku przedmiotów oraz warsztaty z zakresu 
kompetencji informatycznych i programowania. Uzupełnieniem wyżej wymienionych zajęć są 
dwudniowe zajęcia wyjazdowe. W ramach projektu do każdej ze szkół objętych projektem 
zakupiono: laptopy (w sumie 180 szt.), tablice interaktywne (w sumie 13 szt.) stoliki, krzesełka, szafy 
na wyposażenie pracowni matematycznych oraz szafy do bezpiecznego przechowywania 
komputerów. Do szkół zakupiono również wyposażenie pracowni matematycznych i przyrodniczych. 
Pracownia informatyczna w każdej ze szkół została zmodernizowana. 

 Wartość całego zadania to 3 537 267 zł, z czego kwota 3 006 677 zł, stanowi dofinansowanie ze 
środków unijnych. 

 
 Od czterech lat we wszystkich szkołach prowadzonych przez naszą gminę realizowany jest projekt 

,,Już pływam”, który skierowany jest do uczniów klas IV - V i ma on charakter systemowy, którego 
celem  jest zdobycie umiejętności pływania przez wszystkich naszych uczniów. Co roku około 200 
podopiecznych naszych szkół jest objętych tym projektem.  

 
 Kolejny projekt edukacyjny realizowany w ostatnich latach w naszych szkołach nosi nazwę „Szkolny 

Klub Sportowy". Jest on współfinansowany przez gminę i Ministerstwo Sportu i obejmuje 
dodatkowe, bezpłatne zajęcia sportowe dla chętnych uczniów pod opieką nauczycieli wychowania 
fizycznego. 

 
 W naszych szkołach przy wsparciu finansowym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowany 

był również „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. W ostatnim roku szkolnym 5 szkół 
podstawowych z terenu Gminy Łącko otrzymało dotacje na zakup książek do swoich bibliotek. 
Przyznana dotacja to 22 480 zł przy całkowitym koszcie zadania 28 100 zł.  

 W roku szkolnym 2016/2017 w ramach tego programu dofinansowanie w kwocie 36 000 zł 
otrzymały 3 szkoły, w tym Szkoła Podstawowa w Jazowsku. Całkowita wartość zadania 
wyniosła 45 045,49 zł, a dzięki jego realizacji biblioteki wzbogaciły się o 2669 pozycji, w tym 
lektury szkolne, które stanowią 53% zakupionych książek. 

 
 Szkoła Podstawowa w Jazowsku, jak cztery inne szkoły z terenu naszej gminy, uczestniczyła 

w rządowym projekcie pn. „Dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej  
w szkołach", którego celem była poprawa dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej 
udzielanych w gabinetach profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Dzięki realizacji tego projektu, 
gabinety pielęgniarskie w szkołach wyposażono w kozetki, biurka, stoliki zabiegowe, wagi 
medyczne i inny sprzęt.  Każda ze szkół otrzymała dotację w pełnej wysokości po 6700 zł, 
a całkowita kwota dotacji wyniosła 33 500 zł.  Zadanie to zostało dofinansowane ze środków 
otrzymanych od Wojewody Małopolskiego. 
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BIULETYN INFORMACYJNY 

Ł Ą C K O 
Szanowni Państwo! 
       Przedstawiam krótkie podsumowanie zadań realizowanych w Waszej miejscowości w latach 2015-2018, kiedy 
to dane mi było pełnić funkcję Wójta Gminy Łącko. Pierwotnie nie miałem zamiaru tworzyć takiego zestawienia, 
gdyż wydawało mi się, że jest jasną sprawą kiedy i co zostało zrealizowane. Coraz szybsze tempo życia, jak również 
okres wyborczy rządzący się swoimi prawami powodują, że wiele spraw staje się dyskusyjnych, niejasnych lub 
przesuniętych w czasie. Nie mam absolutnie zamiaru przypisywać sobie spraw, w których nie było żadnego mojego 
udziału. Z drugiej jednak strony przyzwoitość wobec osób, którymi miałem przyjemność kierować w ostatnich 
czterech latach i które współtworzyły zaprezentowane niżej działania wymaga jasnego pokazania ,,kto, co zrobił”. 
    Inną kwestią, mocno wracającą w ostatnim okresie jest zadłużenie Naszej Gminy. Ta sprawa musi być 
rozpatrywana przy równoczesnym odniesieniu się do przynajmniej dwóch aspektów: spłaty zobowiązań 
z poprzednich lat wraz z odsetkami oraz kwot wydatkowanych na zadania inwestycyjne. A oto fakty w oparciu 
o sprawozdania sporządzane zgodnie z przepisami obowiązującymi w jednostkach samorządu terytorialnego 
i dostępnymi informacjami na stronie internetowej (BIP) Gminy Łącko.  
Na koniec 2014 r. zadłużenie Gminy Łącko wynosiło 21,1 mln zł, natomiast zadłużenie po III kwartale 2018 r. 
wynosi 15,3 mln zł. Na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich wraz z odsetkami Gmina Łącko wydała: 
w 2015 r. - 4,7 mln zł, w 2016 r. - 4,7 mln zł, w 2017 r. - 5 mln zł i w 2018 r. (plan na dzień 30 września 2018 r.)- 
5 mln zł. Drugi istotny wskaźnik to udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach budżetu ogółem, w Gminie Łącko 
przedstawia się on następująco: w 2015 r. - 7,7 mln zł,   2016 r. - 6,3 mln zł, w 2017 r. - 11,5 mln zł i w 2018 r. 
(plan na dzień 30 września 2018 r.)- 27,9 mln zł. 
 
Zestawienie zrealizowanych inwestycji drogowych w sołectwie Łącko w  latach 2015-2018. 

ŁĄCKO 

Lp. Nazwa zadania Długość Wartość 
[zł] 

Kwota 
dofinansowania              

[zł] 

Rodzaj 
nawierzchn

i 

2015 
1 Przebudowa drogi nr 211971K Tarnawa  313 m 89 043,71 0,00 MB 

2 
Odbudowa drogi gminnej 29199K  Wolaki - Do 
Rusnarczyka na odcinku w km 0+000-0+140 wraz 
z odbudowa przepustu. 

140 m  43 440,83  0,00  BC 

3 Remont drogi gminnej nr 291985K Łącko Pożogi 
w km 0+080-0+382 w Łącku 302 m  34 959,70  0,00 MB 

4 Modernizacja drogi gminnej Łącko - Zawodzie w 
km 0+410 - 0+810  400 m   92 372,51      50 000,00  BC 

2016 

5 Remont drogi gminnej nr 29005K Łącko - Do 
Wolańskich 136 m 23 747,00 0,00 MB 

6 Remont nawierzchni dróg gminnych droga nr 
292001K Łącko - Boconiec 95 m  14 157,03 0,00  MB 

7 Remont drogi gminnej nr 292002K Łącko – Rola  
w km 0+035-0+484 449 m 161 676,13    92 109,00  MB,B,PB 

8 Remont drogi gminnej nr 291993K Łącko– 
Krakowska  Do Rusnarczyka 103 m   17 318,40  0,00 MB 

2017 

9 Modernizacja drogi gminnej nr 292025K „Łącko-
Strażacka”  460 m  268 857,02  175 769,00 MB 

10 Modernizacja drogi gminnej nr 291985K „Łącko-
Pożogi”  710 m     165 029,08 108 138,00 MB 

11 Modernizacja odcinka drogi gminnej Łącko - Do 
Tartaku w km 0+000 - 0+380 380 m 110 626,57                          

38 827,28  BC 
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12 
Odbudowa kładki pieszo-rowerowej na potoku 
Czarna Woda w m. Łącko w ramach projektu p.n.: 
Centra Aktywnego Wypoczynku,  

      387 450,00  201 861,00   MB 

13 
Budowa trasy biegowo-rowerowej w Gminie Łącko 
w ramach projektu p.n.: Centra Aktywnego 
Wypoczynku, Trasa Dunajec 

2716 m  1 428 730,67   762 311,97  BC i KB 

14 Budowa parkingu przy kompleksie sportowym 
Orlik w Łącku      20 793,99  0,00 KB 

2018 

15 Modernizacja odcinka drogi gminnej Łącko - Do 
Pyrdoła (dz. Nr ewid. 1753/9) 100 m  29 274,00  0,00 BC 

16 Modernizacja drogi gminnej nr 291978K Łącko - 
Polna - Kiczonki 50 m 17 818,15 0,00 BC 

17 
Budowa drogi gminnej nr 292910K Łącko - W 
Górki w km 0+112,96 - 0+502,62 w miejscowości 
Łącko 

389 m 1 044 751,36 461 104,00 MB 

18 Przebudowa odcinka drogi gminnej Łącko - W 
Górki wraz z odwodnieniem  200 m  142 967,96 0,00 MB 

19 Remont drogi gminnej Łącko – Jeżowa Do 
Szczepaniaków 210 m 40 000,00 0,00 BC 

MB - mieszanka mineralno-asfaltowa,  BC – beton cementowy,   KB – kostka brukowa 
 
Najważniejsze przedsięwzięcia, które udało się przeprowadzić w ciągu ostatnich czterech lat w sołectwie Łącko: 
 

 
 Przy Zespole Szkolno  - Przedszkolnym w Łącku 

powstał nowy parking mieszczący 30 samochodów 
osobowych oraz ciąg pieszo – jezdny do Cmentarza 
Parafialnego. Działka pod parking została przekazana 
przez Parafię Łącko, natomiast całość robót została 
sfinansowana prze gminę w kwocie 138 623 zł; 
 

 Budowa oświetlenia  ulicznego drogi gminnej  
nr 291968K w Łącku - Za Orlikiem dł. 520 mb za 
kwotę 53 500 zł; 
 

 Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej „Między Stodołami" dz. nr 1841/1 w Łącku 333 m - 40 344 zł; 
 

 Zmodernizowano oświetlenie uliczne na ul. Rynek, Strażacka i Nadbrzeżna. 
 

 Wykonano zabezpieczenie drogi gminnej Boconiec poprzez wykonanie budowli kamiennych w korycie potoku 
Czarna Woda. Wartość prac wyniosła 49 999,65 zł; 
 

 Przebudowa placu targowego w Łącku – czyli plac bez 
nawierzchni. 
W kwietniu 2015 r. zakończono roboty związane 
z przebudową placu targowego w Łącku. Postępowanie 
przetargowe jak i roboty rozpoczęto w ubiegłej 
kadencji w roku 2014. Jak się okazało, zlecono 
wykonanie placu targowego bez nawierzchni 
i podbudowy. Celem dokonania odbioru i dopuszczenia 
do użytkowania, a przede wszystkim rozliczenia 
dofinansowania, gmina musiała wydatkować 
dodatkowe środki finansowe w wysokości  98 515,31zł na wykonanie nawierzchni zmywalnej betonowej na 
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targowisku zwierzęcym oraz wykonać stabilizację podłoża cementem dla umożliwienia ruchu pojazdów 
(z uwagi na brak podbudowy i nawierzchni). Pytaniem bez odpowiedzi pozostaje komu on ma służyć? Skoro 
nikt tam nie chce handlować, a żeby dokończyć plac zgodnie z założeniami projektu należy dodatkowo 
wydatkować ok. 1 200 tys. zł; 

 Zmodernizowano drogę gminną „Łącko – Pożogi”  
 

 Zmodernizowano drogę gminną „Łącko – 
Strażacka”  

 Remont chodnika  na ulicy Nadbrzeżnej 
wykonany siłami pracowników ZGK w Łącku; 

 

 Wykonano nową nawierzchnię na chodnikach 
w Rynku przy udziale pracowników ZGK 
w Łącku;  

  W celu poprawy bezpieczeństwa wykonano prace 
związane z przesunięciem ogrodzenia przy Zespole 
Szkolno przedszkolnym w Łącku wraz z przebudową 
chodnika przy ul. ks. Piaskowego na wysokości szkoły 
na odcinku dł. 80 mb; 
 
 
 
 

 
 
 W kwietniu br. w ramach naborów 

przeprowadzonych przez LGD Brama Beskidu został 
zrealizowany projekt pn. „Zwiększeniem estetyki 
przestrzeni publicznej centrum miejscowości Łącko 
poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy 
Kościołem Parafialnym, a Zespołem Szkolno-

Przedszkolnym”. Całkowita wartość zadania wyniosła 129 325 zł, z czego kwota 83 416 zł to pozyskane 
dofinansowanie; 
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 We wrześniu br. do użytkowania została oddana nowa 

droga gminna „Łącko – W Górki” łącząca drogę 
gminną z DW nr 969 Nowy Targ – Stary Sącz z drogą 
powiatową Łącko – Czarny Potok – Naszacowice. 
Wartość robót wyniosła 1 044 771 zł, z czego kwota 
461 104 zł to pozyskane przez gminę dofinansowane 
z Rządowego Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-
2019; 
 

 Doprowadzenie do należytego stanu technicznego i wizualnego Rynku w Łącku. 
Przełom roku 2014 i 2015 przyniósł ogromne wyzwanie dla pracowników Urzędu, którzy zostali pozostawieni 
z rozgrzebaną i nie zakończoną inwestycją nazwaną "Rewitalizacją centrum miejscowości Łącko". Groźba 
nieotrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 500 tys. zł ciążyła równie mocno jak skargi 
napływające od mieszkańców na fatalny stan nawierzchni. Dla ratowania zaistniałej sytuacji zmuszeni 
byliśmy wydatkować kwotę 140 tys. zł, która nie była zabezpieczona w budżecie. Ostatecznie, kwota 
dofinansowania, którą przyznał nam Urząd Marszałkowski wyniosła niespełna 222, 5 tys. zł. W dalszym ciągu 
jednak nie jest wyjaśniona sprawa kto zezwolił na wykonywanie nawierzchni niezgodnie z projektem 
budowlanym, specyfikacjami technicznymi i normami budowlanymi (zastosowano materiał trzykrotnie tańszy 
niż wymagany w dokumentacji przetargowej). Sprawa nadal toczy się w sądzie, ponieważ Wykonawca 
domaga się zapłaty w kwocie prawie 780 tys. zł  za jego zdaniem wykonanie prac zgodnie z ustaleniami 
z ówczesnymi Włodarzami (jak sam twierdzi ustnymi ale wg niego wiążącymi). Optymizmem napawa jednak 
wizyta w ostatnim czasie biegłego sądowego, który potwierdził zastosowanie materiałów nieodpowiadających  
dokumentacji przetargowej; 

 
 Końcem 2017 r. powstała pierwsza ścieżka biegowo 

– rowerowa na terenie naszej gminy. Jest to trasa 
biegnąca z Łącka do Zagorzyna, która ma postać 
pętli wokół potoku Czarna Woda. Przy trasie 
zlokalizowane są dwie siłownie "pod chmurką". 
Wartość zadania wyniosła 3 188 822 zł, z czego 
kwota 2 287 666 zł to pozyskane dofinansowanie; 
 
 

 Gmina zawarła porozumienie z Powiatem Nowosądeckim w sprawie wspólnej budowy chodnika na odcinku 
drogi Łącko – Czarny Potok w stronę Wolaków, jednak z przyczyn proceduralnych ostatecznie udało się 
zrealizować utwardzenie pobocza. 
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 Kolejna ścieżka rowerowa powstała w połowie 
bieżącego roku i jest zlokalizowana nad 
Dunajcem w Łącku. Jej powstanie było możliwe 
dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w ramach 
RPO WM, Projekt Centra Aktywnego 
Wypoczynku w tym trasy biegowo – rowerowe. 
Wartość inwestycji wyniosła 1 850 620 zł, 
z czego kwota  964 172 zł. to pozyskane przez 
gminę dofinansowanie                ;

 
 W ramach tego samego projektu na potoku 

Czarna Woda została odbudowana kładka pieszo 
– rowerowa w miejscowości Łącko. Wartość tej 
inwestycji to 387 450 zł; 

 
 Zadanie ,,Budowa sieci tras rowerowych w Małopolsce” realizowane jest przez Zarząd Województwa 

Małopolskiego we współpracy z gminami (również Gminą Łącko). Bardzo ważną kwestią było porozumienie 
się z właścicielami gruntów, po których miał przebiegać projekt. Był to proces czasochłonny i niełatwy, 
chociażby z racji tego, że koszt wykupu gruntów spoczywał wyłącznie na Gminie Łącko. Dzięki 
zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy Łącko oraz życzliwemu podejściu zdecydowanej większości 
właścicieli ww. gruntów udało się  go sprawnie przejść. Nasza gmina przekazała również część gotowej 
dokumentacji na odc. Łącko – Maszkowice, który posiadała w ramach przygotowywanej własnej inwestycji; 
 

 W bieżącym roku zakończono inwestycję polegającą 
na termomodernizacji Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Łącku. Pierwszy etap zadania 
rozpoczął się w ubiegłym roku i dotyczył remontu 
kotłowni. Drugi etap został wykonany w bieżącym 
roku i polegał na dociepleniu elewacji, ścian piwnic, 
stropów, cokołów oraz podłogi na sali gimnastycznej, 
a także na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. 
Wartość całego projektu to 1 092 037, 37 zł, z czego 
kwota 481 634,00 zł to pozyskane dofinansowanie;. 
 

 
 W 2016 roku wykonano remont dachu Przedszkola 
Samorządowego w Łącku. Dzięki przeprowadzeniu prac 
przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Łącku koszt zadania został znacznie zmniejszony 
i ostatecznie wyniósł niespełna 43 tys. zł; 
 
 Złożono również wniosek aplikacyjny do LGD 
Brama Beskidu na urządzenie boiska sportowego do piłki 
nożnej oraz boisk do piłki siatkowej zlokalizowanych nad 
Dunajcem. Wniosek został pozytywnie oceniony 

uzyskując dofinansowanie w kwocie 64 971  zł przy całkowitej wartości projektu  102 108 zł; 
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 Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej 
w Łącku - na dzień dzisiejszy Gmina posiada pełną 
dokumentację i niezbędne pozwolenia. Uzyskano 
również prawie 6 mln zł dofinansowania z funduszy 
unijnych. Czynione są dalsze starania 
o dofinansowanie z innych źródeł, jak np. z Programu 
Budowy Bibliotek oraz z Ministerstwa Kultury. 

 

 
 W obecnej kadencji zostały podjęte działania 
celem poszerzenia oferty turystyczno – rekreacyjnej 
gminy poprzez zagospodarowanie terenów nad 
Dunajcem. W tym celu nasza gmina uczestniczy i jest 
partnerem w projekcie Centra Aktywnego Wypoczynku 
II. Projekt obejmuje stworzenie w widłach potoku Czarna 
Woda i Lichnia kompleksu rekreacyjnego. Wartość 
projektu wynosi 1 199 449 zł z czego kwota  899 587 zł 
to wnioskowane  dofinansowanie; 

 
 Zmodernizowano amfiteatr na  Jeżowej, zakres 

obejmował wymianę podłogi na scenie wraz 
z wykonaniem wentylacji, częściową wymianę ławek, 
budowę garderoby. Prace te były możliwe dzięki 
pozyskanemu dofinansowaniu w ramach projekty 
Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Łąckiej, 
Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 
571 324 zł, przy całkowitej wartości zadania 932 374 zł. 
W ramach tego projektu zakupiono również scenę 
mobilną, stroje regionalne, oświetlenie i nagłośnienie 
sceniczne oraz instrumenty dla orkiestry, a także nagrano płyty orkiestry oraz chóru. 
 

 Przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łącku powstał  
piękny i nowoczesny kompleks boisk sportowych. 
Wartość całego zadania wyniosła  1 180 485 zł, z czego 
kwota 837 360 zł to dofinansowanie ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w kwocie 
837 360,00 zł. 

 
 W 2017 roku na zlecenie gminy została opracowana 

dokumentacja projektowa budowy wieży widokowej na 
Górze Modyń oraz uzyskano pozwolenie na budowę. 
Umożliwiło to złożenie wniosku o dofinansowanie 
zadania środkami unijnymi Obecnie nasz wniosek  jest 
w trakcie oceny. Wartość projektu wynosi   479 443 zł.  
z czego kwota 359 582 zł to dofinansowanie z UE. 
 
 W 2017 roku w odpowiedzi na potrzeby stworzenia 
formuły i miejsca spotkań dla najstarszych mieszkańców, 
Gmina Łącko przystąpiła do projektu "Aktywny Senior", 
który realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
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w Łącku. W maju 2017 r. otwarto Klub Seniora, który mieści się w budynku biurowym Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Łącku, natomiast w bieżącym roku został wykonany remont i adaptacja pomieszczeń piwnic 
Ośrodka Zdrowia w Łącku na potrzeby utworzenia klubu „SENIOR +”. 

Działania nakierowane na ochronę środowiska naturalnego 

 Budowa oczyszczalni ścieków w Łącku – trwają prace związane 
z budową nowej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Łącko (obejmuje 
m. Czerniec, Zabrzeż, Zagorzyn, Wola Kosnowa, Wola Piskulina, 
Kicznia i Maszkowice). Na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie 
w kwocie 11 169 000 zł, natomiast wartość zadania wynosi 16 162 200 
zł. Planowany termin zakończenia wrzesień 2019. 
Należy zaznaczyć, że tylko dzięki podjętej decyzji o przeprojektowaniu 
oczyszczalni do wskaźników określonych Masterplanem dla 
aglomeracji Łącko możliwe było ubieganie się o dofinansowanie 
zadania. Pierwotnie oczyszczalnia została zaprojektowana na 
przepustowość dwukrotnie większą niż RLM określona w aglomeracji. 
 

 Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Pożogi. Dzięki pozytywnej ocenie 
postępowań przetargowych przez IZ na budowę oczyszczalni ścieków 
i budowę kanalizacji sanitarnej gmina pozyskała dodatkowe środki finansowe w kwocie 1 mln zł z RPO, które 
mogą zostać przeznaczone na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na os. Pożogi. Celem realizacji zadania 
zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej (wartość 100 tys. zł). W przypadku uzyskania zgód od 
właścicieli gruntów zadanie można będzie rozpocząć w II połowie 2019 r. 

 15 września br. w Szczawnicy uroczyście rozpoczęto inwestycję Polskiej Spółki Gazownictwa pn. 
„Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych”. Do końca 2022 roku dostęp do gazu ziemnego zyskają 
mieszkańcy sześciu małopolskich gmin, w tym także część gminy Łącko. Inwestycja, w efekcie której 
powstaną 73 kilometry sieci gazociągu pochłonie blisko 70 mln zł, z czego kwota 23,7 mln zł to 
dofinansowanie pozyskane z funduszy unijnych.  
Starania o doprowadzenie gazu w nasz region trwały wiele lat. Szczególnie ostatnie dwa lata okazały się 
owocne. Samorząd naszej gminy aktywnie włączył się w wieloletnie starania burmistrza Szczawnicy. 
Ostatecznym rezultatem jest rozpoczęcie tej ważnej inwestycji. Dzięki staraniom łąckiego samorządu możliwe 
jest również podłączenie części naszej gminy do powstającego  gazociągu. Całość prac podzielono na trzy 
etapy, z których ten ostatni bezpośrednio dotyczył będzie Gminy Łącko, a dokładniej będzie polegał na 
budowie sieci rozdzielczych średniego ciśnienia m. in. w Czerńcu i Łącku oraz budowie pojedynczych 
odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia w Zabrzeży, Kamienicy i Zbludzy. 
Prace budowlano - montażowe rozpoczną się początkiem 2020 roku, a ich zakończenie przewidziano na 
pierwszy kwartał 2022 r., czego efektem ma być powstanie ponad 12 km sieci. 
 

 W 2015 roku zakończono i rozliczono zadanie pn. „Poprawa stanu gospodarki niskoemisyjnej na obszarze 
gminy Łącko poprzez inwestycje w instalacje solarne” na łączna kwotę 869 657,27 zł. Wartość pozyskanego 
dofinansowania wyniosła 691 614,00 zł.  Zadanie swym zakresem obejmowało montaż instalacji solarnej 
w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Łącku oraz montaż instalacji solarnych w 60 budynkach mieszkalnych 
na terenie gminy. Udział własny mieszkańców wynosił 2 400 - 2 600 zł. Przypomnijmy, że gmina zdobyła to 
dofinansowanie w ostatnim naborze, a można było  na ten cel pozyskać więcej środków z poprzedniej 
perspektywy finansowej UE. 

 

 W roku 2017 nasza gmina przystąpiła do dwóch programów unijnych dotyczących poprawy jakości powietrza 
poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko. Dzięki temu 
wymienione zostaną kotły w 200 budynkach mieszkalnych. Projekty te dotyczą obniżenia poziomu niskiej 
emisji i przewidują wymianę starych, nieefektywnych kotłów na nowoczesne piece na pelet lub ekogroszek. 
Mieszkańcy, którzy przystąpili do projektu mogli uzyskać dofinansowanie średnio w wysokości 12 000 zł do 
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wymiany starego pieca. Łączna wartość dotacji pozyskanej przez gminę w obu projektach to 1 800 000 zł. Na 
chwilę obecną zrealizowano 40% zakresu projektu.W najbliższym czasie gmina planuje złożyć kolejny 
wniosek o dofinansowanie wymiany starych pieców na niskoemisyjne piece na pelet w ogłoszonym przez 
Urząd Marszałkowski naborze. 

Edukacja 
 

 Projekt „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” realizowany jest w 7 szkołach z terenu Gminy 
Łącko, w tym także w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łącku. 

 W ramach projektu odbywają się zajęcia edukacyjne z kilku przedmiotów oraz warsztaty z zakresu 
kompetencji informatycznych i programowania. Uzupełnieniem wyżej wymienionych zajęć są dwudniowe 
zajęcia wyjazdowe. W ramach projektu do każdej ze szkół objętych projektem zakupiono: laptopy (w sumie 
180 szt.), tablice interaktywne (w sumie 13 szt.) stoliki, krzesełka, szafy na wyposażenie pracowni 
matematycznych oraz szafy do bezpiecznego przechowywania komputerów. Do szkół zakupiono również 
wyposażenie pracowni matematycznych i przyrodniczych. Pracownia informatyczna w każdej ze szkół została 
zmodernizowana. Wartość całego zadania to 3 537 267 zł, z czego kwota 3 006 677 zł, stanowi 
dofinansowanie ze środków unijnych. 

 
 Od czterech lat we wszystkich szkołach prowadzonych przez naszą gminę realizowany jest projekt ,,Już 

pływam”, który skierowany jest do uczniów klas IV - V i ma on charakter systemowy, którego celem  jest 
zdobycie umiejętności pływania przez wszystkich naszych uczniów. Co roku około 200 podopiecznych 
naszych szkół jest objętych tym projektem.  

 
 Kolejny projekt edukacyjny realizowany w ostatnich latach w naszych szkołach nosi nazwę „Szkolny Klub 

Sportowy". Jest on współfinansowany przez gminę i Ministerstwo Sportu i obejmuje dodatkowe, bezpłatne 
zajęcia sportowe dla chętnych uczniów pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego. 

 
 W naszych szkołach przy wsparciu finansowym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowany był 

również „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. W ostatnim roku szkolnym 5 szkół podstawowych 
z terenu Gminy Łącko otrzymało dotacje na zakup książek do swoich bibliotek. Przyznana dotacja to 22 480 zł 
przy całkowitym koszcie zadania 28 100 zł.  

 W roku szkolnym 2016/2017 w ramach tego programu dofinansowanie w kwocie 36 000 zł otrzymały 
3 szkoły, w tym Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łącku. Całkowita wartość zadania wyniosła 45 045,49 zł, 
a dzięki jego realizacji biblioteki wzbogaciły się o 2669 pozycji, w tym lektury szkolne, które stanowią 53% 
zakupionych książek. 

 
 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łącku, jak cztery inne szkoły z terenu naszej gminy, uczestniczyła 

w rządowym projekcie pn. „Dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej  w szkołach", 
którego celem była poprawa dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w gabinetach 
profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Dzięki realizacji tego projektu, gabinety pielęgniarskie w szkołach 
wyposażono w kozetki, biurka, stoliki zabiegowe, wagi medyczne i inny sprzęt.  Każda ze szkół otrzymała 
dotację w pełnej wysokości po 6700 zł, a całkowita kwota dotacji wyniosła 33 500 zł.  Zadanie to zostało 
dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego. 

 
 Dbając o najmłodszych mieszkańców naszej Gminy, łącki samorząd przystąpił do projektu „Wesołe 

przedszkolaki w gminie Łącko”. Dzięki jego realizacji możliwe było utworzenie nowego przedszkola, które 
mieści się w budynku dawnego gimnazjum. W ramach tego przedsięwzięcia zostały utworzone 3 oddziały 
przedszkolne, które swą naukę i zabawę odbywają w odpowiednio przystosowanych i bardzo dobrze 
wyposażonych salach, na co również pozwoliły środki pozyskane z projektu, w ramach którego realizowane są 
dodatkowe zajęcia z edukacji teatralnej, plastycznej, języka angielskiego, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, 
logopedyczne i z zajęcia psychologiem. Dla dzieci organizowane są także wyjazdy do kina/teatru oraz 
wycieczki i imprezy okolicznościowe. Zatrudniona kadra nauczycielska mogła podnieść swoje kompetencje 
poprzez udział w szkoleniach.  
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BIULETYN INFORMACYJNY 

M A S Z K O W I C E 

Szanowni Państwo! 
       Przedstawiam krótkie podsumowanie zadań realizowanych w Waszej miejscowości w latach 2015-
2018, kiedy to dane mi było pełnić funkcję Wójta Gminy Łącko. Pierwotnie nie miałem zamiaru tworzyć 
takiego zestawienia, gdyż wydawało mi się, że jest jasną sprawą kiedy i co zostało zrealizowane. Coraz 
szybsze tempo życia, jak również okres wyborczy rządzący się swoimi prawami powodują, że wiele spraw 
staje się dyskusyjnych, niejasnych lub przesuniętych w czasie. Nie mam absolutnie zamiaru przypisywać 
sobie spraw, w których nie było żadnego mojego udziału. Z drugiej jednak strony przyzwoitość wobec 
osób, którymi miałem przyjemność kierować w ostatnich czterech latach i które współtworzyły 
zaprezentowane niżej działania wymaga jasnego pokazania ,,kto, co zrobił”. 
    Inną kwestią, mocno wracającą w ostatnim okresie jest zadłużenie Naszej Gminy. Ta sprawa musi być 
rozpatrywana przy równoczesnym odniesieniu się do przynajmniej dwóch aspektów: spłaty zobowiązań 
z poprzednich lat wraz z odsetkami oraz kwot wydatkowanych na zadania inwestycyjne. A oto fakty 
w oparciu o sprawozdania sporządzane zgodnie z przepisami obowiązującymi w jednostkach samorządu 
terytorialnego i dostępnymi informacjami na stronie internetowej (BIP) Gminy Łącko.  
Na koniec 2014 r. zadłużenie Gminy Łącko wynosiło 21,1 mln zł, natomiast zadłużenie po III kwartale 
2018 r. wynosi 15,3 mln zł. Na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich wraz z odsetkami Gmina 
Łącko wydała: w 2015 r. - 4,7 mln zł, w 2016 r. - 4,7 mln zł, w 2017 r. - 5 mln zł i w 2018 r. (plan na 
dzień 30 września 2018 r.)- 5 mln zł. Drugi istotny wskaźnik to udział wydatków inwestycyjnych 
w wydatkach budżetu ogółem, w Gminie Łącko przedstawia się on następująco: w 2015 r. - 7,7 mln zł,    
2016 r. - 6,3 mln zł, w 2017 r. - 11,5 mln zł i w 2018 r. (plan na dzień 30 września 2018 r.)- 27,9 mln zł. 
 
Zestawienie zrealizowanych inwestycji drogowych w sołectwie Maszkowice w 2015-2018. 

MASZKOWICE 

Lp. Nazwa zadania Długość Wartość 
[zł] 

Kwota 
dofinansowania [zł] 

Rodzaj 
nawierzchni 

2016 

1 
Modernizacja drogi gminnej nr 291895K 
Koło Klimka ( Do Wójcików) dł. 100 mb. 100 m   34 594,98  0,00  BC 

2 Modernizacja drogi gminnej nr działki 
ewidencyjne nr 817 Do Podobinskich 188 m 40 052,73  0,00 BC 

3 

Modernizacja odcinka  drogi gminnej  
wewnętrznej  dojazdowej do gruntów 
rolnych "Na Młaki" w km 0+830-1+460 
w miejscowości Maszkowice 

630 m 117 899,19                          30 
000,00  BC 

2017 

4 
Modernizacja odcinka drogi gminnej 
"Maszkowice - Śliwowiec" w Maszkowicach 
(dz. ew. nr 2) w km 0+690 - 0+920. 

230 m 54 356,97                         23 
500,72  BC 

5 Maszkowice Do Kozy nr 291878K 69 m  14 906,95  0,00 BC 

6 Modernizacja drogi gminnej dz. ew. nr 560 
(138*3,0+6) w Maszkowicach 138 m 26 848,44  0,00 MB 

2018 

7 Modernizacja drogi gminnej nr 291886K 
Maszkowice - Nad Popardę 75 m 24 651,22 0,00 BC 
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8 Modernizacja drogi gminnej nr 291878K 
Maszkowice - Do Kozy 85 m 26 117,84 0,00 BC 

9 Modernizacja drogi gminnej nr 291877K 
Maszkowice - W Potoki 80 m 26 294,64 0,00 BC 

MB - mieszanka mineralno-asfaltowa,  BC – beton cementowy,   KB – kostka brukowa 
 
Najważniejsze przedsięwzięcia, które udało się przeprowadzić w ciągu ostatnich czterech lat w sołectwie 
Maszkowice: 

Inwestycje drogowe i przedsięwzięcia 
 

 W ramach konkursu „MAŁOPOLSKIE REMIZY 
2015” zrealizowano zadanie pn. „Remont 
budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Maszkowicach”. Całkowita wartość zadania 
wyniosła 44 887,84 zł, z czego kwota 22 443,92 zł 
stanowiła pozyskane przez gminę dofinansowanie. 
Dodatkowe prace zostały pokryte z Funduszu 
Sołeckiego w kwocie 8 000 zł. 

 

 Zawarto porozumienie z ZDW w Krakowie i zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla 
budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 Stary Sącz – Nowy Targ na odcinku od 
centrum do Łęgów. 

 
 Zadanie ,,Budowa sieci tras rowerowych 

w Małopolsce” realizowane jest przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego we współpracy 
z gminami (również Gminą Łącko). Bardzo 
ważną kwestią było porozumienie się 
z właścicielami gruntów, po których miał 
przebiegać projekt. Był to proces czasochłonny 
i niełatwy, chociażby z racji tego, że koszt 
wykupu gruntów spoczywał wyłącznie na Gminie 
Łącko. Dzięki zaangażowaniu pracowników 
Urzędu Gminy Łącko oraz życzliwemu podejściu 
zdecydowanej większości właścicieli ww. 
gruntów udało się  go sprawnie przejść. Nasza 
gmina przekazała również część gotowej 
dokumentacji na odc. Łącko – Maszkowice, który 
posiadała w ramach przygotowywanej własnej 
inwestycji. 
 

 W bieżącym roku został wykonany projekt 
budynku sali gimnastycznej z zapleczem i salami 
lekcyjnymi przy Szkole Podstawowej w Maszkowicach. Budynek ten będzie się składał z sali 
gimnastycznej z boiskami sportowymi,  trzech sal lekcyjnych,  dwóch zespołów szatniowo – 
sanitarnych,  pokoju i pomieszczenia sanitarnego dla sędziego/ nauczyciela, łazienki dla 
niepełnosprawnych, pomieszczeń magazynowych na sprzęt sportowy i itp.,  pomieszczeń 
technicznych oraz  hallu wejściowego wraz z niezbędną powierzchnią komunikacyjną. 



3 
 

 Przebudowa skrzyżowania w Maszkowicach 
Usilne zabiegi władz gminy w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie i u Marszałka 
Województwa Małopolskiego poskutkowały ujęciem tego skrzyżowania w zadaniu ,,Przebudowa 
drogi wojewódzkiej nr 969”, gdyż pierwotny zakres tego zadania nie obejmował przedmiotowego 
skrzyżowania. ZDW w Krakowie realizuje to przedsięwzięcie w systemie zaprojektuj i wybuduj. 
Firma wyłoniona w przetargu prowadzi obecnie prace projektowe a faza wykonania ma nastąpić 
w przyszłym roku. Nasza gmina będzie musiała na swój koszt wykonać przebudowę odcinków dróg 
gminnych odchodzących od drogi wojewódzkiej wzdłuż potoku Leszcz w zakresie nieobjętym 
decyzją środowiskową. Samą przebudowę od strony technicznej komplikuje zarówno układ sieci 
drogowej w obrębie ww. skrzyżowania, wymóg podniesienia nowego obiektu mostowego o ok. 
70 cm w stosunku do obecnego stanu jak również lokalizacja urządzeń projektowanej przez naszą 
gminę sieci kanalizacyjnej.  

Działania nakierowane na ochronę środowiska naturalnego 

 W 2016 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej 
w m. Maszkowice. Trwają prace projektowe. Zadanie zostało podzielone na trzy części: 

 I Część - obejmuje osiedle romskie, budynki najbliżej zlokalizowane oraz  część budynków osiedla 
Opijówka w Jazowsku. Dokumentacja została wykonana i uzyskano prawomocne pozwolenie na 
budowę; 

 II Część - obejmuje część m. Maszkowice od zajazdu w kierunku Jazowska. Na tę część zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i po jego uzyskaniu 
będzie możliwe wystąpienie do starostwa o wydanie pozwolenia na budowę; 

 III Część - obejmuje miejscowość Maszkowice od zajazdu w kierunku Łącka. Trwają uzgodnienia 
związane z uzyskaniem  zgody na lokalizację sieci  w pasie drogi wojewódzkiej. Po uzyskaniu 
wszystkich zgód, uzgodnień i decyzji możliwe będzie wystąpienie do starostwa powiatowego   
wydanie pozwolenia na budowę. 

 

 Budowa oczyszczalni ścieków w Łącku – trwają prace związane 
z budową nowej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Łącko 
(obejmuje m. Czerniec, Zabrzeż, Zagorzyn, Wola Kosnowa, Wola 
Piskulina, Kicznia i Maszkowice). Na ten cel gmina pozyskała 
dofinansowanie w kwocie 11 169 000 zł , natomiast wartość 
zadania wynosi 16 162 200 zł. Planowany termin zakończenia 
wrzesień 2019. 

 Należy zaznaczyć, że tylko dzięki podjętej decyzji 
o przeprojektowaniu oczyszczalni do wskaźników określonych 
Masterplanem dla aglomeracji Łącko możliwe było ubieganie się 
o dofinansowanie zadania. Pierwotnie oczyszczalnia została 
zaprojektowana na przepustowość dwukrotnie większą niż RLM 
określona w aglomeracji. 

 

 W 2015 roku zakończono i rozliczono zadanie pn. „Poprawa stanu gospodarki niskoemisyjnej na 
obszarze gminy Łącko poprzez inwestycje w instalacje solarne” na łączna kwotę 869 657,27 zł. 
Wartość pozyskanego dofinansowania wyniosła 691 614,00 zł. Zadanie swym zakresem obejmowało 
montaż instalacji solarnej w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Łącku oraz montaż instalacji 
solarnych w 60 budynkach mieszkalnych na terenie gminy. Udział własny mieszkańców wynosił 
2 400 - 2 600 zł. 
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 Przypomnijmy, że gmina zdobyła to dofinansowanie w ostatnim naborze, a można było  na ten cel 
pozyskać więcej środków z poprzedniej perspektywy finansowej UE. 
 

 W roku 2017 nasza gmina przystąpiła do dwóch programów unijnych dotyczących poprawy jakości 
powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko. 
Dzięki temu wymienione zostaną kotły w 200 budynkach mieszkalnych. Projekty te dotyczą 
obniżenia poziomu niskiej emisji i przewidują wymianę starych, nieefektywnych kotłów na 
nowoczesne piece na pelet lub ekogroszek. Mieszkańcy, którzy przystąpili do projektu mogli uzyskać 
dofinansowanie średnio w wysokości 12 000 zł do wymiany starego pieca. Łączna wartość dotacji 
pozyskanej przez gminę w obu projektach to 1 800 000 zł. Na chwilę obecną zrealizowano 40% 
zakresu projektu. 
W najbliższym czasie gmina planuje złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie wymiany starych 
pieców na niskoemisyjne piece na pelet w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski naborze. 

Edukacja 

 Projekt „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” realizowany jest w 7 szkołach z terenu 
Gminy Łącko, w tym także w Szkole Podstawowej w Maszkowicach. 
W ramach projektu odbywają się zajęcia edukacyjne z kilku przedmiotów oraz warsztaty z zakresu 
kompetencji informatycznych i programowania. Uzupełnieniem wyżej wymienionych zajęć są 
dwudniowe zajęcia wyjazdowe. W ramach projektu do każdej ze szkół objętych projektem 
zakupiono: laptopy (w sumie 180 szt.), tablice interaktywne (w sumie 13 szt.) stoliki, krzesełka, szafy 
na wyposażenie pracowni matematycznych oraz szafy do bezpiecznego przechowywania 
komputerów. Do szkół zakupiono również wyposażenie pracowni matematycznych i przyrodniczych. 
Pracownia informatyczna w każdej ze szkół została zmodernizowana. 
Wartość całego zadania to 3 537 267 zł, z czego kwota 3 006 677 zł, stanowi dofinansowanie ze 
środków unijnych. 
 

 Od czterech lat we wszystkich szkołach prowadzonych przez naszą gminę realizowany jest projekt 
,,Już pływam”, który skierowany jest do uczniów klas IV - V i ma on charakter systemowy, którego 
celem  jest zdobycie umiejętności pływania przez wszystkich naszych uczniów. Co roku około 200 
podopiecznych naszych szkół jest objętych tym projektem.  
 

 Kolejny projekt edukacyjny realizowany w ostatnich latach w naszych szkołach nosi nazwę „Szkolny 
Klub Sportowy". Jest on współfinansowany przez gminę i Ministerstwo Sportu i obejmuje 
dodatkowe, bezpłatne zajęcia sportowe dla chętnych uczniów pod opieką nauczycieli wychowania 
fizycznego. 
 

 W naszych szkołach przy wsparciu finansowym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowany 
był również „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. W ostatnim roku szkolnym 5 szkół 
podstawowych z terenu Gminy Łącko, w tym także Szkoła Podstawowa w Maszkowicach otrzymało 
dotacje na zakup książek do swoich bibliotek. Przyznana dotacja to 22 480 zł, przy całkowitym 
koszcie zadania 28 100 zł.  
W roku szkolnym 2016/2017 w ramach tego programu dofinansowanie w kwocie 36 000 zł 
otrzymały 3 szkoły, a całkowita wartość zadania wyniosła 45 045,49 zł. Dzięki jego realizacji 
biblioteki wzbogaciły się o 2669 pozycji, w tym lektury szkolne, które stanowią 53% zakupionych 
książek. 
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BIULETYN INFORMACYJNY 

O B I D Z A 

Szanowni Państwo! 
       Przedstawiam krótkie podsumowanie zadań realizowanych w Waszej miejscowości w latach 2015-
2018, kiedy to dane mi było pełnić funkcję Wójta Gminy Łącko. Pierwotnie nie miałem zamiaru tworzyć 
takiego zestawienia, gdyż wydawało mi się, że jest jasną sprawą kiedy i co zostało zrealizowane. Coraz 
szybsze tempo życia, jak również okres wyborczy rządzący się swoimi prawami powodują, że wiele spraw 
staje się dyskusyjnych, niejasnych lub przesuniętych w czasie. Nie mam absolutnie zamiaru przypisywać 
sobie spraw, w których nie było żadnego mojego udziału. Z drugiej jednak strony przyzwoitość wobec 
osób, którymi miałem przyjemność kierować w ostatnich czterech latach i które współtworzyły 
zaprezentowane niżej działania wymaga jasnego pokazania ,,kto, co zrobił”. 
    Inną kwestią, mocno wracającą w ostatnim okresie jest zadłużenie Naszej Gminy. Ta sprawa musi być 
rozpatrywana przy równoczesnym odniesieniu się do przynajmniej dwóch aspektów: spłaty zobowiązań 
z poprzednich lat wraz z odsetkami oraz kwot wydatkowanych na zadania inwestycyjne. A oto fakty 
w oparciu o sprawozdania sporządzane zgodnie z przepisami obowiązującymi w jednostkach samorządu 
terytorialnego i dostępnymi informacjami na stronie internetowej (BIP) Gminy Łącko.  
Na koniec 2014 r. zadłużenie Gminy Łącko wynosiło 21,1 mln zł, natomiast zadłużenie po III kwartale 
2018 r. wynosi 15,3 mln zł. Na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich wraz z odsetkami Gmina 
Łącko wydała: w 2015 r. - 4,7 mln zł, w 2016 r. - 4,7 mln zł, w 2017 r. - 5 mln zł i w 2018 r. (plan na 
dzień 30 września 2018 r.)- 5 mln zł. Drugi istotny wskaźnik to udział wydatków inwestycyjnych 
w wydatkach budżetu ogółem, w Gminie Łącko przedstawia się on następująco: w 2015 r. - 7,7 mln zł,    
2016 r. - 6,3 mln zł, w 2017 r. - 11,5 mln zł i w 2018 r. (plan na dzień 30 września 2018 r.)- 27,9 mln zł. 
 

Zestawienie zrealizowanych inwestycji drogowych w sołectwie Obidza w latach 2015-2018. 
OBIDZA 

Lp. Nazwa zadania Długość Wartość 
[zł] 

Kwota 
dofinansowania              

[zł] 

Rodzaj 
nawierzchni 

2015 

1 Remont drogi gminnej nr 291697K Na 
Polankę (Cyrchla ) w sołectwie Obidza 117 m 16 731,74 0,00 PB 

2 Remont drogi gminnej  Zarzeka Wilcze  118 m 29 239,54 0,00 MB 

3 
Obudowa  drogi gminnejnr 291705K Obidza 
I – Obidza II w miejscowości Obidza wraz 
z odbudową przepustów  

1737 m 1 924 797,80 1 393 542,00 BC 

4 Remont drogi „Przez Dział”nr 291650K  460 m 138 344,45 100 000,00 MB 

5 Odbudowa  przepustu w ciągu  drogi gminnej 
Tobiasówka   45 774,70 0,00  

2016 

6 Remont drogi gminnej nr 291641K Obidza - 
Zarzeka Wilcze 785 m 175 871,55 140 697,00 BC 

7 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1538 K 
Jazowsko - Obidza (zadanie PZD 
dofinansowane przez gminę) 

980 m 50 000,00  MB 

2018 

8 Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 
291708 K Obidza – Majdan  400 m 132 569,40  0,00 MB 

MB - mieszanka mineralno-asfaltowa,  BC – beton cementowy,   KB – kostka brukowa 



2 
 

 
Najważniejsze przedsięwzięcia, które udało się przeprowadzić w ciągu ostatnich czterech lat w sołectwie 
Obidza: 

 

 W 2015 roku odbudowano drogę gminną „Obidza I 
– Obidza II” zniszczoną  przez ulewne opady 
deszczu w roku 2015. W ramach inwestycji 
położono nową nawierzchnię betonową na odcinku 
dł. 1 737 m, odbudowano siedem przepustów 
(w tym 5 przepustów ramowych). 

 W 2015 roku całkowita wartość robót 
wyniosła ponad 1 924 797 zł.  Należy zaznaczyć, że 
gmina Łącko otrzymała na ten cel dotację 
w wysokości  1 500 000 zł w czerwcu 2014 r. jednak 
nie zdecydowała się realizować zadania 
z niewiadomych nam powodów, a otrzymaną dotację zwróciła do budżetu państwa. Reasumując, 
gdyby gmina odbudowała przedmiotową drogę w 2014 r. wykorzystując środki z otrzymanej 
promesy, moglibyśmy odbudować pozostałe uszkodzone drogi z pozyskanej przez nas dotacji na ten 
cel w roku 2015.  

 
 W 2016 roku wykonano remont mostu 

 „Tobiasówka -  Majdan”  nr 291703K 
 w Obidzy. Całkowita  wartość prac remontowych 
 wyniosła 45 774 zł. 

 

 

 
 
 
 

 
 W 2016 roku wykonano przebudowę drogi 

powiatowej  Jazowsko – Obidza. Inwestycja ta 
była prowadzona przez Powiat Nowosądecki 
przy wsparciu finansowym Gminy Łącko 
w kwocie 50 000 zł.  
 

 
 

 W bieżącym roku Wykonano nową 
 nawierzchnię na odcinku drogi gminnej 
 Obidza – Majdan o długości 400 mb.   
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 W 2017 roku została wykonana modernizacja 

oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 
Jazowsko - Obidza w m. Obidza poprzez budowę 
napowietrznej linii oświetlenia ulicznego. Koszt 
realizacji tego zadania wyniósł 39 500 zł. 
 

 Uregulowano ciągnącą się od lat sprawę 
dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa zajętych pod 
drogi Stusz i Kitówka, co umożliwiło wykonanie 
robót budowlanych. 
 

 Wykonano wymianę rynien na dachu budynku 
Szkoły Podstawowej w Obidzy oraz 
przeprowadzono remont kominów. Wartość robót wyniosła 21 944 zł. 
 

 Gmina Łącko złożyła wniosek na modernizację boiska sportowego przy Szkole Podstawowej 
w Obidzy. Wartość całkowita zadania ma wynieść 433 626 zł,  z czego kwota 303 538 zł to 
dofinansowanie z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Sportowa Polska. Gmina 
celem realizacji zadania opracowała w 2017roku dokumentację projektową i uzyskała pozwolenie na 
budowę. W chwili obecnej czekamy na rozstrzygnięcie naboru. 

 
 Budowa budynku wielofunkcyjnego 

w Obidzy. Na zlecenie gminy został 
opracowany projekt budowlany budynku 
wielofunkcyjnego, w którym znajdować się 
będzie biblioteka, remiza OSP, sala spotkań  
oraz pokój sołtysa. Wartość robót 

budowlanych wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 2 661 296 zł. Celem realizacji zadania gmina 
złożyła wniosek do PROW, który został pozytywnie oceniony i uzyskał maksymalne możliwe w tym 
programie dofinansowanie w kwocie  500 000 zł. Zgodnie z kryteriami projektu dofinansowaniu nie 
podlega część przeznaczona na potrzeby OSP. 

 

 W 2017 roku w odpowiedzi na potrzeby stworzenia 
formuły i miejsca spotkań dla najstarszych 
mieszkańców, Gmina Łącko przystąpiła do projektu 
"Aktywny Senior", który realizowany jest przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku. W maju 2017 r. 
otwarto Klub Seniora, który mieści się w budynku 
biurowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku, 
natomiast w bieżącym roku został wykonany remont 
i adaptacja pomieszczeń piwnic Ośrodka Zdrowia 
w Łącku na potrzeby utworzenia klubu „SENIOR +”. 

Działania nakierowane na ochronę środowiska naturalnego 

 W 2015 roku zakończono i rozliczono zadanie pn. „Poprawa stanu gospodarki niskoemisyjnej na 
obszarze gminy Łącko poprzez inwestycje w instalacje solarne” na łączna kwotę 869 657,27 zł. 
Wartość pozyskanego dofinansowania wyniosła 691 614,00 zł. Zadanie swym zakresem obejmowało 
montaż instalacji solarnej w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Łącku oraz montaż instalacji 
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solarnych w 60 budynkach mieszkalnych na terenie gminy. Udział własny mieszkańców wynosił 
2 400 - 2 600 zł. 

 Przypomnijmy, że gmina zdobyła to dofinansowanie w ostatnim naborze, a można było  na ten cel 
pozyskać więcej środków z poprzedniej perspektywy finansowej UE. 

 

 W roku 2017 nasza gmina przystąpiła do dwóch programów unijnych dotyczących poprawy jakości 
powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko. 
Dzięki temu wymienione zostaną kotły w 200 budynkach mieszkalnych. Projekty te dotyczą obniżenia 
poziomu niskiej emisji i przewidują wymianę starych, nieefektywnych kotłów na nowoczesne piece na 
pelet lub ekogroszek. Mieszkańcy, którzy przystąpili do projektu mogli uzyskać dofinansowanie 
średnio w wysokości 12 000 zł do wymiany starego pieca. Łączna wartość dotacji pozyskanej przez 
gminę w obu projektach to 1 800 000 zł. Na chwilę obecną zrealizowano 40% zakresu projektu. 

 W najbliższym czasie gmina planuje złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie wymiany starych 
pieców na niskoemisyjne piece na pelet w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski naborze. 

 

Edukacja 
 

 Projekt „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” realizowany jest w 7 szkołach z terenu 
Gminy Łącko, w tym także w Szkole Podstawowej w Obidzy. 

 W ramach projektu odbywają się zajęcia edukacyjne z kilku przedmiotów oraz warsztaty z zakresu 
kompetencji informatycznych i programowania. Uzupełnieniem wyżej wymienionych zajęć są 
dwudniowe zajęcia wyjazdowe. W ramach projektu do każdej ze szkół objętych projektem zakupiono: 
laptopy (w sumie 180 szt.), tablice interaktywne (w sumie 13 szt.) stoliki, krzesełka, szafy na 
wyposażenie pracowni matematycznych oraz szafy do bezpiecznego przechowywania komputerów. 
Do szkół zakupiono również wyposażenie pracowni matematycznych i przyrodniczych. Pracownia 
informatyczna w każdej ze szkół została zmodernizowana. 

 Wartość całego zadania to 3 537 267 zł, z czego kwota 3 006 677 zł, stanowi dofinansowanie ze 
środków unijnych. 

 

 Od czterech lat we wszystkich szkołach prowadzonych przez naszą gminę realizowany jest projekt 
,,Już pływam”, który skierowany jest do uczniów klas IV - V i ma on charakter systemowy, którego 
celem  jest zdobycie umiejętności pływania przez wszystkich naszych uczniów. Co roku około 200 
podopiecznych naszych szkół jest objętych tym projektem.  

 

 W naszych szkołach przy wsparciu finansowym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowany 
był również „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. W ostatnim roku szkolnym 5 szkół 
podstawowych z terenu Gminy Łącko, w tym także Szkoła Podstawowa w Obidzy otrzymało dotacje 
na zakup książek do swoich bibliotek. Przyznana dotacja to 22 480 zł, przy całkowitym koszcie 
zadania 28 100 zł.  W roku szkolnym 2016/2017 w ramach tego programu dofinansowanie w kwocie 
36 000 zł otrzymały 3 szkoły, a całkowita wartość zadania to 45 045,49 zł. Dzięki jego realizacji 
biblioteki wzbogaciły się o 2669 pozycji, w tym lektury szkolne, które stanowią 53% zakupionych 
książek. 

 

 Szkoła Podstawowa w Obidzy, jak cztery inne szkoły z terenu naszej gminy, uczestniczyła 
w rządowym projekcie pn. „Dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej  
w szkołach", którego celem była poprawa dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej 
udzielanych w gabinetach profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Dzięki realizacji tego projektu, 
gabinety pielęgniarskie w szkołach wyposażono w kozetki, biurka, stoliki zabiegowe, wagi medyczne i 
inny sprzęt.  Każda ze szkół otrzymała dotację w pełnej wysokości po 6700 zł, a całkowita kwota 
dotacji to 33 500 zł.  Zadanie to zostało dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody 
Małopolskiego. 
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BIULETYN INFORMACYJNY 
S Z C Z E R E Ż 

Szanowni Państwo! 
       Przedstawiam krótkie podsumowanie zadań realizowanych w Waszej miejscowości w latach 2015-
2018, kiedy to dane mi było pełnić funkcję Wójta Gminy Łącko. Pierwotnie nie miałem zamiaru tworzyć 
takiego zestawienia, gdyż wydawało mi się, że jest jasną sprawą kiedy i co zostało zrealizowane. Coraz 
szybsze tempo życia, jak również okres wyborczy rządzący się swoimi prawami powodują, że wiele spraw 
staje się dyskusyjnych, niejasnych lub przesuniętych w czasie. Nie mam absolutnie zamiaru przypisywać 
sobie spraw, w których nie było żadnego mojego udziału. Z drugiej jednak strony przyzwoitość wobec 
osób, którymi miałem przyjemność kierować w ostatnich czterech latach i które współtworzyły 
zaprezentowane niżej działania wymaga jasnego pokazania ,,kto, co zrobił”. 
    Inną kwestią, mocno wracającą w ostatnim okresie jest zadłużenie Naszej Gminy. Ta sprawa musi być 
rozpatrywana przy równoczesnym odniesieniu się do przynajmniej dwóch aspektów: spłaty zobowiązań 
z poprzednich lat wraz z odsetkami oraz kwot wydatkowanych na zadania inwestycyjne. A oto fakty 
w oparciu o sprawozdania sporządzane zgodnie z przepisami obowiązującymi w jednostkach samorządu 
terytorialnego i dostępnymi informacjami na stronie internetowej (BIP) Gminy Łącko.  
Na koniec 2014 r. zadłużenie Gminy Łącko wynosiło 21,1 mln zł, natomiast zadłużenie po III kwartale 
2018 r. wynosi 15,3 mln zł. Na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich wraz z odsetkami Gmina 
Łącko wydała: w 2015 r. - 4,7 mln zł, w 2016 r. - 4,7 mln zł, w 2017 r. - 5 mln zł i w 2018 r. (plan na 
dzień 30 września 2018 r.)- 5 mln zł. Drugi istotny wskaźnik to udział wydatków inwestycyjnych 
w wydatkach budżetu ogółem, w Gminie Łącko przedstawia się on następująco: w 2015 r. - 7,7 mln zł,    
2016 r. - 6,3 mln zł, w 2017 r. - 11,5 mln zł i w 2018 r. (plan na dzień 30 września 2018 r.)- 27,9 mln zł. 
 
Zestawienie zrealizowanych inwestycji drogowych w sołectwie Szczereż w latach 2015-2018. 

SZCZEREŻ 

Lp. Nazwa zadania Długość Wartość 
[zł] 

Kwota 
dofinansowania              

[zł] 
Rodzaj 

nawierzchni 

2015 

1 
Przebudowa drogi gminnej nr 291940K 
Szczereż - Sośnie 187 m 46 700,01  0,00  BC 

2016 

2 Remont drogi gminnej nr 291944 K Szczereż – 
Na Kulwań 116 m   24 664,03 0,00 BC 

2017 
3 Remont drogi gminnej  Do Janeczków  105 m 17 958,86  0,00 BC 

4 Modernizacja drogi gminnej nr 291841K 
„Jazowsko-Na Szczereż” w m. Szczereż 1700 m 390 871,00  314 468,00  

2018 

5 Modernizacja drogi gminnej nr 291943K 
Szczereż - Olszanka w miejscowości Szczereż 302 m 107 847,63 0,00 MB 

6 Remont drogi gminnej dz. Nr 107 Szczereż 50 m 27 538,06 0,00 BC 

7 Modernizacja parkingu przy drodze gminnej nr 
291943 K "Szczereż - Olszanka"    12 853,45 0,00 KB 

MB - mieszanka mineralno-asfaltowa,  BC – beton cementowy,   KB – kostka brukowa 
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Najważniejsze przedsięwzięcia, które udało się przeprowadzić w ciągu ostatnich czterech lat w sołectwie 
Szczereż: 

Inwestycje drogowe i przedsięwzięcia 
 

 W 2015 roku została wykonana nawierzchnia 
z kostki brukowej na parkingu przy Cmentarzu 
Parafialnym. Roboty wykonał ZGK, wartość 
wbudowanych materiałów wyniosła 9 908,00 zł 
 
      
 
 
 
 

 Gmina Łącko złożyła wniosek na budowę 
boiska sportowego przy Szkole Podstawowej 
w Szczereżu. Wartość całkowita zadania ma 
wynieść 622 977 zł,  z czego kwota 436 097 zł to 
dofinansowanie z programu rozwoju lokalnej 
infrastruktury sportowej  - Sportowa Polska. 
Gmina celem realizacji zadania opracowała 
w 2017 roku dokumentację projektową i uzyskała 
pozwolenie na budowę. W chwili obecnej 
czekamy na rozstrzygnięcie naboru. 

 
 We wrześniu br. zakończyła się modernizacja 

drogi gminnej Szczereż – Olszanka 
w miejscowości Szczereż. Nową nawierzchnię 
zyskał odcinek o długości 302 mb. 

 

 

 Początkiem października br. przy Szkole 
Podstawowej w Szczereżu zakończyła się budowa 
parkingu. 
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 W 2017 roku w odpowiedzi na potrzeby stworzenia 
formuły i miejsca spotkań dla najstarszych 
mieszkańców, Gmina Łącko przystąpiła do 
projektu "Aktywny Senior", który realizowany jest 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku. W 
maju 2017 r. otwarto Klub Seniora, który mieści 
się w budynku biurowym Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Łącku, natomiast w bieżącym roku 
został wykonany remont i adaptacja pomieszczeń 
piwnic Ośrodka Zdrowia w Łącku na potrzeby 
utworzenia klubu „SENIOR +”. 

 

Działania nakierowane na ochronę środowiska naturalnego 

 W 2015 roku zakończono i rozliczono zadanie pn. „Poprawa stanu gospodarki niskoemisyjnej na 
obszarze gminy Łącko poprzez inwestycje w instalacje solarne” na łączna kwotę 869 657,27 zł. 
Wartość pozyskanego dofinansowania wyniosła 691 614,00 zł. 
Zadanie swym zakresem obejmowało montaż instalacji solarnej w Zespole Szkolno - 
Gimnazjalnym w Łącku oraz montaż instalacji solarnych w 60 budynkach mieszkalnych na 
terenie gminy. Udział własny mieszkańców wynosił 2 400 - 2 600 zł. 
Przypomnijmy, że gmina zdobyła to dofinansowanie w ostatnim naborze, a można było  na ten cel 
pozyskać więcej środków z poprzedniej perspektywy finansowej UE. 
 

 W roku 2017 nasza gmina przystąpiła do dwóch programów unijnych dotyczących poprawy 
jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy 
Łącko. Dzięki temu wymienione zostaną kotły w 200 budynkach mieszkalnych. Projekty te 
dotyczą obniżenia poziomu niskiej emisji i przewidują wymianę starych, nieefektywnych kotłów 
na nowoczesne piece na pelet lub ekogroszek. Mieszkańcy, którzy przystąpili do projektu mogli 
uzyskać dofinansowanie średnio w wysokości 12 000 zł do wymiany starego pieca. Łączna 
wartość dotacji pozyskanej przez gminę w obu projektach to 1 800 000 zł. Na chwilę obecną 
zrealizowano 40% zakresu projektu. 
W najbliższym czasie gmina planuje złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie wymiany starych 
pieców na niskoemisyjne piece na pelet w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski naborze. 
 

Edukacja 
 

 W trzech szkołach z terenu naszej Gminy, w tym także w Szkole Podstawowej w Szczereżu był 
realizowany projekt „Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w szkołach podstawowych”, w ramach 
którego uczniowie mogli uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach dodatkowych np. z programowani 
jak i w organizowanych zajęciach wyjazdowych.  
Ze środków projektu zostały również zakupione do szkól ciekawe pomoce dydaktyczne tj. tablety 
i zestawy do programowania. Całość projektu była finansowana przez Fundację Silver Economy, 
która działała w partnerstwie z Województwem Małopolskim, a jego wartość wyniosła 
ok. 44 tys. zł. 
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 Od czterech lat we wszystkich szkołach prowadzonych przez naszą gminę realizowany jest 

projekt ,,Już pływam”, który skierowany jest do uczniów klas IV - V i ma on charakter 
systemowy, którego celem jest zdobycie umiejętności pływania przez wszystkich naszych 
uczniów. Co roku około 200 podopiecznych naszych szkół jest objętych tym projektem.  
 

 Kolejny projekt edukacyjny realizowany w ostatnich latach w naszych szkołach nosi nazwę 
„Szkolny Klub Sportowy". Jest on współfinansowany przez gminę i Ministerstwo Sportu 
i obejmuje dodatkowe, bezpłatne zajęcia sportowe dla chętnych uczniów pod opieką nauczycieli 
wychowania fizycznego. 
 

 W naszych szkołach przy wsparciu finansowym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
realizowany był również „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. W ostatnim roku szkolnym 
5 szkół podstawowych z terenu Gminy Łącko, w tym także Szkoła Podstawowa w Szczereżu 
otrzymało dotacje na zakup książek do swoich bibliotek. Przyznana dotacja to 22 480 zł przy 
całkowitym koszcie zadania 28 100 zł.  
W roku szkolnym 2016/2017 w ramach tego programu dofinansowanie w kwocie 36 000 zł 
otrzymały 3 szkoły, a całkowita wartość zadania wyniosła 45 045,49 zł, Dzięki jego realizacji 
biblioteki wzbogaciły się o 2669 pozycji, w tym lektury szkolne, które stanowią 53% zakupionych 
książek. 
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BIULETYN INFORMACYJNY 

W O L A  K O S N O W A 

Szanowni Państwo! 
       Przedstawiam krótkie podsumowanie zadań realizowanych w Waszej miejscowości w latach 2015-
2018, kiedy to dane mi było pełnić funkcję Wójta Gminy Łącko. Pierwotnie nie miałem zamiaru tworzyć 
takiego zestawienia, gdyż wydawało mi się, że jest jasną sprawą kiedy i co zostało zrealizowane. Coraz 
szybsze tempo życia, jak również okres wyborczy rządzący się swoimi prawami powodują, że wiele spraw 
staje się dyskusyjnych, niejasnych lub przesuniętych w czasie. Nie mam absolutnie zamiaru przypisywać 
sobie spraw, w których nie było żadnego mojego udziału. Z drugiej jednak strony przyzwoitość wobec 
osób, którymi miałem przyjemność kierować w ostatnich czterech latach i które współtworzyły 
zaprezentowane niżej działania wymaga jasnego pokazania ,,kto, co zrobił”. 
    Inną kwestią, mocno wracającą w ostatnim okresie jest zadłużenie Naszej Gminy. Ta sprawa musi być 
rozpatrywana przy równoczesnym odniesieniu się do przynajmniej dwóch aspektów: spłaty zobowiązań 
z poprzednich lat wraz z odsetkami oraz kwot wydatkowanych na zadania inwestycyjne. A oto fakty 
w oparciu o sprawozdania sporządzane zgodnie z przepisami obowiązującymi w jednostkach samorządu 
terytorialnego i dostępnymi informacjami na stronie internetowej (BIP) Gminy Łącko.  
Na koniec 2014 r. zadłużenie Gminy Łącko wynosiło 21,1 mln zł, natomiast zadłużenie po III kwartale 
2018 r. wynosi 15,3 mln zł. Na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich wraz z odsetkami Gmina 
Łącko wydała: w 2015 r. - 4,7 mln zł, w 2016 r. - 4,7 mln zł, w 2017 r. - 5 mln zł i w 2018 r. (plan na 
dzień 30 września 2018 r.)- 5 mln zł. Drugi istotny wskaźnik to udział wydatków inwestycyjnych 
w wydatkach budżetu ogółem, w Gminie Łącko przedstawia się on następująco: w 2015 r. - 7,7 mln zł,    
2016 r. - 6,3 mln zł, w 2017 r. - 11,5 mln zł i w 2018 r. (plan na dzień 30 września 2018 r.)- 27,9 mln zł. 
 
Zestawienie zrealizowanych inwestycji drogowych w sołectwie Wola Kosnowa w latach 2015-2018. 

WOLA KOSNOWA 

Lp. Nazwa zadania Długość Wartość 
[zł] 

Kwota 
dofinansowania 

[zł] 

Rodzaj 
nawierzchni 

2015 

1 Remont drogi gminnej nr 292087K w miejscowości 
Wola Kosnowa - Od Kapliczki Na Wdżory 220 m 64 000,00 0,00 BC 

2016 

2 Remont drogi gminnej nr 292122K Sośnie w Woli 
Kosnowej w km 0+000-0+400 400 m 137 596,07 109 619,00  BC 

2017 

3 Remont drogi gminnej nr 292126 K Wola Kosnowa 
– W Dąbrowy  Pawliki  300 m 54 973,62 0,00 BC 

4 

Remont drogi gminnej nr 292087 K Wola Kosnowa  
- Od Kapliczki Na Wdżory nr 292087 K 130 m 25 867,34 0,00 BC Remont drogi gminnej nr 292090 K Wola Kosnowa - 
Od Turków Na Wdżory  

5 Remont drogi gminnej nr 292085 K od Tomaszowa 
na Modyń w  km 0+200 – 0+800 600 m 177 660,22 142 128,00 BC 

6 Modernizacja drogi Gminnej 292079K Wola 
Kosnowa – Zagroniki Kosarzyska  120 m 25 864,83 0,00 BC 

7 
Remont drogi gminnej nr 292120 K Wola Kosnowa 
– Remiza Koszary oraz  drogi gminnej nr 292105 K 
Wola Kosnowa – Górki Koszary  

745 m 269 302,00 159 632,00 MB 
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2018 

8 
Modernizacja drogi gminnej nr 292114K "Wola 
Kosnowa - Główna Przez Wieś" w miejscowości 
Wola Kosnowa 

970 m 442 181,77 289 696,00  MB 

9 
Remont drogi gminnej nr 292114K Wola Kosnowa - 
Główna Przez Wieś w miejscowości Wola Kosnowa 
w km 1+455 - 2+154 

699 m 340 403,62 151 776,00  BC 

10 Modernizacja drogi gminnej dz. Nr 1357/3 w Woli 
Kosnowej 40 m 13 846,39 0,00 BC 

11 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1540K 398 m 363 823,04 181 911,00 KB 
MB - mieszanka mineralno-asfaltowa,  BC – beton cementowy,   KB – kostka brukowa 
 
Najważniejsze przedsięwzięcia, które udało się przeprowadzić w ciągu ostatnich czterech lat w sołectwie 
Wola Kosnowa: 

 W 2016 r. wykonano remont drogi gminnej 
„Sośnie w Woli Kosnowej. Nową nawierzchnię 
zyskał odcinek o długości 600 m, w tym 400 m 
nawierzchni betonowej i 200 m nawierzchni 
żwirowej. 
Wartość wykonanych robót zamknęła się kwotą 
137 024 zł, w tym dotacja pozyskana przez gminę 
z budżetu państwa w wysokości 109 619 zł. 

 

 W bieżącym roku została wykonana modernizacja 
drogi gminnej „Wola Kosnowa – Główna przez 
Wieś”. Nową nawierzchnię zyskał odcinek 
o długości 970 mb. Ponadto dokonano 
utwardzenia poboczy przebudowano przepusty 
oraz zostało wykonane odwodnienie drogi. 
Inwestycja ta była możliwa do realizacji dzięki 
środkom pozyskanym przez gminę w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
 

 W 2017 r. zakończono remont drogi gminnej „Od Tamszowa na Modyń” o długości 600 mb, na 
której wykonano nawierzchnię betonową. Całość robót wyniosła ponad 177,6 tys., a zadanie to 
zostało dofinansowane ze środków województwa małopolskiego w wysokości ponad 142,1 tys. zł. 
Pozostała kwot to wkład finansowy gminy.  

 Budowa oświetlenia  ulicznego  drogi gminnej  nr 292120K Remiza Koszary w Woli Kosnowej 
47 000,00 zł 280 m. 

 Początkiem bieżącego roku przeprowadzono remont drogi gminnej Wola Kosnowa Remiza Koszary 
– Górki Koszary. 

 Nową nawierzchnię bitumiczna zyskał odcinek o długości 745 mb. Na ten cel gmina pozyskała 
ponad 159,6 tys. zł dofinansowania z budżetu państwa, a całość robót zamknęła się kwotą 
269,3 tys. zł. 

 
 W 2017 roku na zlecenie gminy została opracowana dokumentacja projektowa budowy wieży 

widokowej na Górze Modyń oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Umożliwiło to złożenie wniosku 
o dofinansowanie zadania środkami unijnymi Obecnie nasz wniosek  jest w trakcie oceny. Wartość 
projektu wynosi   479 443 zł.  z czego kwota 359 582 zł to dofinansowanie z UE.  
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 W ubiegłym roku zakończono prace polegającą na 
termomodernizacji Szkoły Podstawowej 
w Zagorzynie, do której uczęszczają również 
uczniowie z miejscowości Wola Kosnowa. 
Roboty te polegały na dociepleniu elewacji, ścian 
piwnic, stropów, cokołów oraz podłogi na sali 
gimnastycznej, a także na wymianie stolarki 
okiennej i drzwiowej. Wymieniono również stary 
kocioł olejowy na nowy. Wartość całości zadania 
wyniosła 1 116 424 zł z czego kwota 363 694 zł to 
dofinansowanie z UE. 

 W 2016 roku przeprowadzono 
modernizację  boiska sportowego przy Szkole 
Podstawowej   w Zagorzynie. Wartość wykonanych 
robót  wyniosła ponad 87 tys. zł. 

 
 W 2017 roku w odpowiedzi na potrzeby stworzenia 

formuły i miejsca spotkań dla najstarszych 
mieszkańców, Gmina Łącko przystąpiła do projektu 
"Aktywny Senior", który realizowany jest przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku. W maju 2017 r. otwarto Klub Seniora, który mieści się 
w budynku biurowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku, natomiast w bieżącym roku został 
wykonany remont i adaptacja pomieszczeń piwnic Ośrodka Zdrowia w Łącku na potrzeby utworzenia 
klubu „SENIOR +”. 

Działania nakierowane na ochronę środowiska naturalnego 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Kosnowej 
 W 2016 r. nasza gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy 

kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Piskulina i Wola 
Kosnowa. Wniosek ten przeszedł pozytywnie etapy oceny i został 
zakwalifikowany do dofinansowania środkami unijnymi w kwocie 
blisko 2 mln zł. Po wykonaniu dokumentacji projektowej 
początkiem 2017 r. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę. 
Roboty budowlane dobiegają końca, a ich wartość wynosi 
3 209 378,57 zł. 

 Budowa oczyszczalni ścieków w Łącku – trwają prace związane 
z budową nowej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Łącko 
(obejmuje m. Czerniec, Zabrzeż, Zagorzyn, Wola Kosnowa, Wola 
Piskulina, Kicznia i Maszkowice). Na ten cel gmina pozyskała 
dofinansowanie w kwocie 11 169 000 zł , natomiast wartość zadania wynosi 16 162 200 zł. Planowany 
termin zakończenia wrzesień 2019. Należy zaznaczyć, że tylko dzięki podjętej decyzji 
o przeprojektowaniu oczyszczalni do wskaźników określonych Masterplanem dla aglomeracji Łącko 
możliwe było ubieganie się o dofinansowanie zadania. Pierwotnie oczyszczalnia została 
zaprojektowana na przepustowość dwukrotnie większą niż RLM określona w aglomeracji. 
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 W 2015 roku zakończono i rozliczono zadanie pn. „Poprawa stanu gospodarki niskoemisyjnej na obszarze 

gminy Łącko poprzez inwestycje w instalacje solarne” na łączna kwotę 869 657,27 zł. Wartość pozyskanego 
dofinansowania wyniosła 691 614,00 zł. Zadanie swym zakresem obejmowało montaż instalacji solarnej 
w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Łącku oraz montaż instalacji solarnych w 60 budynkach mieszkalnych 
na terenie gminy. Udział własny mieszkańców wynosił 2 400 - 2 600 zł. 

 Przypomnijmy, że gmina zdobyła to dofinansowanie w ostatnim naborze, a można było  na ten cel pozyskać 
więcej środków z poprzedniej perspektywy finansowej UE. 

 W roku 2017 nasza gmina przystąpiła do dwóch programów unijnych dotyczących poprawy jakości powietrza 
poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko. Dzięki temu 
wymienione zostaną kotły w 200 budynkach mieszkalnych. Projekty te dotyczą obniżenia poziomu niskiej 
emisji i przewidują wymianę starych, nieefektywnych kotłów na nowoczesne piece na pelet lub ekogroszek. 
Mieszkańcy, którzy przystąpili do projektu mogli uzyskać dofinansowanie średnio w wysokości 12 000 zł do 
wymiany starego pieca. Łączna wartość dotacji 
pozyskanej przez gminę w obu projektach to 1 800 000 zł. Na chwilę obecną zrealizowano 40% zakresu 
projektu. 
W najbliższym czasie gmina planuje złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie wymiany starych pieców na 
niskoemisyjne piece na pelet w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski naborze. 

 
Edukacja 

 Projekt „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” realizowany jest w 7 szkołach z terenu Gminy 
Łącko, w tym także w Szkole Podstawowej w Zagorzynie, do której uczęszczają uczniowie z miejscowości 
Wola Kosnowa. 

 W ramach projektu odbywają się zajęcia edukacyjne z kilku przedmiotów oraz warsztaty z zakresu 
kompetencji informatycznych i programowania. Uzupełnieniem wyżej wymienionych zajęć są dwudniowe 
zajęcia wyjazdowe. W ramach projektu do każdej ze szkół objętych projektem zakupiono: laptopy (w sumie 
180 szt.), tablice interaktywne (w sumie 13 szt.) stoliki, krzesełka, szafy na wyposażenie pracowni 
matematycznych oraz szafy do bezpiecznego przechowywania komputerów. Do szkół zakupiono również 
wyposażenie pracowni matematycznych i przyrodniczych. Pracownia informatyczna w każdej ze szkół została 
zmodernizowana. 

 Wartość całego zadania to 3 537 267 zł, z czego kwota 3 006 677 zł, stanowi dofinansowanie ze środków 
unijnych. 

 Od czterech lat we wszystkich szkołach prowadzonych przez naszą gminę realizowany jest projekt ,,Już 
pływam”, który skierowany jest do uczniów klas IV - V i ma on charakter systemowy, którego celem  jest 
zdobycie umiejętności pływania przez wszystkich naszych uczniów. Co roku około 200 podopiecznych 
naszych szkół jest objętych tym projektem.  

 Kolejny projekt edukacyjny realizowany w ostatnich latach w naszych szkołach nosi nazwę „Szkolny Klub 
Sportowy". Jest on współfinansowany przez gminę i Ministerstwo Sportu i obejmuje dodatkowe, bezpłatne 
zajęcia sportowe dla chętnych uczniów pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego. 

 W naszych szkołach przy wsparciu finansowym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowany był 
również „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. W ostatnim roku szkolnym 5 szkół podstawowych 
z terenu Gminy Łącko otrzymało dotacje na zakup książek do swoich bibliotek. Przyznana dotacja to 22 480 zł 
przy całkowitym koszcie zadania 28 100 zł.  

 W roku szkolnym 2016/2017 w ramach tego programu dofinansowanie w kwocie 36 000 zł otrzymały 
3 szkoły, w tym Szkoła Podstawowa w Zagorzynie. Całkowita wartość zadania wyniosła 45 045,49 zł, a dzięki 
jego realizacji biblioteki wzbogaciły się o 2669 pozycji, w tym lektury szkolne, które stanowią 53% 
zakupionych książek. 

 Szkoła Podstawowa w Zagorzynie, jak cztery inne szkoły z terenu naszej gminy, uczestniczyła w rządowym 
projekcie pn. „Dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej  w szkołach", którego celem 
była poprawa dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w gabinetach profilaktyki 
zdrowotnej w szkołach. Dzięki realizacji tego projektu, gabinety pielęgniarskie w szkołach wyposażono 
w kozetki, biurka, stoliki zabiegowe, wagi medyczne i inny sprzęt.  Każda ze szkół otrzymała dotację w pełnej 
wysokości po 6700 zł, a całkowita kwota dotacji wyniosła 33 500 zł.  Zadanie to zostało dofinansowane ze 
środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego. 
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BIULETYN INFORMACYJNY 

W O L A  P I S K U L I N A 

Szanowni Państwo! 
       Przedstawiam krótkie podsumowanie zadań realizowanych w Waszej miejscowości w latach 2015-
2018, kiedy to dane mi było pełnić funkcję Wójta Gminy Łącko. Pierwotnie nie miałem zamiaru tworzyć 
takiego zestawienia, gdyż wydawało mi się, że jest jasną sprawą kiedy i co zostało zrealizowane. Coraz 
szybsze tempo życia, jak również okres wyborczy rządzący się swoimi prawami powodują, że wiele spraw 
staje się dyskusyjnych, niejasnych lub przesuniętych w czasie. Nie mam absolutnie zamiaru przypisywać 
sobie spraw, w których nie było żadnego mojego udziału. Z drugiej jednak strony przyzwoitość wobec 
osób, którymi miałem przyjemność kierować w ostatnich czterech latach i które współtworzyły 
zaprezentowane niżej działania wymaga jasnego pokazania ,,kto, co zrobił”. 
    Inną kwestią, mocno wracającą w ostatnim okresie jest zadłużenie Naszej Gminy. Ta sprawa musi być 
rozpatrywana przy równoczesnym odniesieniu się do przynajmniej dwóch aspektów: spłaty zobowiązań 
z poprzednich lat wraz z odsetkami oraz kwot wydatkowanych na zadania inwestycyjne. A oto fakty 
w oparciu o sprawozdania sporządzane zgodnie z przepisami obowiązującymi w jednostkach samorządu 
terytorialnego i dostępnymi informacjami na stronie internetowej (BIP) Gminy Łącko.  
Na koniec 2014 r. zadłużenie Gminy Łącko wynosiło 21,1 mln zł, natomiast zadłużenie po III kwartale 
2018 r. wynosi 15,3 mln zł. Na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich wraz z odsetkami Gmina 
Łącko wydała: w 2015 r. - 4,7 mln zł, w 2016 r. - 4,7 mln zł, w 2017 r. - 5 mln zł i w 2018 r. (plan na 
dzień 30 września 2018 r.)- 5 mln zł. Drugi istotny wskaźnik to udział wydatków inwestycyjnych 
w wydatkach budżetu ogółem, w Gminie Łącko przedstawia się on następująco: w 2015 r. - 7,7 mln zł,    
2016 r. - 6,3 mln zł, w 2017 r. - 11,5 mln zł i w 2018 r. (plan na dzień 30 września 2018 r.)- 27,9 mln zł. 
 
Zestawienie zrealizowanych inwestycji drogowych w sołectwie Wola Piskulina w latach 2015-2018. 

WOLA PISKULINA 

Lp. Nazwa zadania Długość Wartość 
[zł] 

Kwota 
dofinansowania 

[zł] 

Rodzaj 
nawierzchni 

2016 

1 Wykonanie nawierzchni bitumicznej  na parkingu  
przy drodze nr 292218K Wola Piskulina - Parysz  47 303,88 0,00 MB 

2018 

2 Modernizacja drogi gminnej nr 292218K "Wola 
Piskulina - Parysz" 912 m 630 790,30 366 484,00 MB 

3 Remont drogi gminnej nr 292218K "Wola 
Piskulina - Parysz" w km 0+912 - 1+900 988 m 519 837,63 332 270,00 BC 

4 Remont nawierzchni drogi gminnej po budowie 
kanalizacji  Wola Piskulina - Brzeg 375 m 92 278,97 69 209,22 MB 

5 Remont nawierzchnidrogi gminnej po budowie 
kanalizacji Wola Piskulina - Na Przysiółek Burdel 258 m 62 275,23 46 706,42 MB 

6 Remont nawierzchni drogi gminnej po budowie 
kanalizacji Wola Piskulina - Granice 264,5 m 63 577,99 47 683,49 MB 

7 Remont nawierzchni drogi gminnej po budowie 
kanalizacji Wola Piskulina - Cmentarz 122 m 29 963,52 22 472,64 MB 

8 Remont drogi gminnej k/ Mirka  125 m 29 515,08 22 136,31 BC 

9 Modernizacja drogi gminnej nr 292222 K Wola 
Piskulina - Zbludza 230 m 57 309,32 0,00 BC 

MB - mieszanka mineralno-asfaltowa,  BC – beton cementowy,   KB – kostka brukowa 
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Najważniejsze przedsięwzięcia, które udało się przeprowadzić w ciągu ostatnich czterech lat w sołectwie 
Wola Piskulina: 

Inwestycje drogowe i przedsięwzięcia 
 

 W roku 2016 przy drodze gminnej „Wola Piskulina 
– Parysz” wykonano nawierzchnię bitumiczną na 
przydrożnym placu postojowym. Wartość tego 
zadania wyniosła ponad 47 tys. zł i kwota ta została 
w całości pokryta ze środków budżetu Gminy 
Łącko. 

 
 W bieżącym roku została wykonana 
modernizacja drogi gminnej „Wola Piskulina – 
Parysz”. Nową nawierzchnię zyskał odcinek 
o długości 912 mb. Ponadto dokonano utwardzenia 
poboczy oraz zostało wykonane odwodnienie, 
przebudowano przepusty oraz wykonano miejsca 

postojowe przy cmentarzu parafialnym. Inwestycja ta była możliwa do realizacji dzięki środkom 
pozyskanym przez gminę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 

 W ubiegłym roku zakończono prace polegającą na 
termomodernizacji Szkoły Podstawowej 
w Zagorzynie, do której uczęszczają również 
uczniowie z miejscowości Wola Piskulina. Roboty 
te polegały na dociepleniu elewacji, ścian piwnic, 
stropów, cokołów oraz podłogi na sali 
gimnastycznej, a także na wymianie stolarki 
okiennej i drzwiowej. Wymieniono również stary 
kocioł olejowy na nowy. Wartość całości zadania 
wyniosła 1 116 424 zł z czego kwota 363 694 zł to 
dofinansowanie z UE 

 
 W 2016 roku przeprowadzono modernizację 
boiska sportowego przy Szkole Podstawowej  
w Zagorzynie. Wartość wykonanych robót wyniosła 
ponad 87 tys. zł  
 
 
 
 

 2017 roku na zlecenie gminy została opracowana dokumentacja projektowa budowy wieży widokowej 
na Górze Modyń oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Umożliwiło to złożenie wniosku 
o dofinansowanie zadania środkami unijnymi Obecnie nasz wniosek  jest w trakcie oceny. Wartość 
projektu wynosi   479 443 zł.  z czego kwota 359 582 zł to dofinansowanie z UE.  
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 W 2017 roku w odpowiedzi na potrzeby stworzenia 
formuły i miejsca spotkań dla najstarszych 
mieszkańców, Gmina Łącko przystąpiła do projektu 
"Aktywny Senior", który realizowany jest przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku. W maju 2017 r. 
otwarto Klub Seniora, który mieści się w budynku 
biurowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku, 
natomiast w bieżącym roku został wykonany remont 
i adaptacja pomieszczeń piwnic Ośrodka Zdrowia 
w Łącku na potrzeby utworzenia klubu „SENIOR +”. 

Działania nakierowane na ochronę środowiska naturalnego 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Piskulinie 
 W 2016 r. nasza gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej 

w miejscowościach Wola Piskulina i Wola Kosnowa. Wniosek ten przeszedł pozytywnie etapy oceny 
i został zakwalifikowany do dofinansowania środkami unijnymi w kwocie blisko 2 mln zł. Po 
wykonaniu dokumentacji projektowej początkiem 2017 r. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę. 
W miesiącu sierpniu bieżącego roku zakończyły się prace związane z budową kanalizacji w m. Wola 
Piskulina. Wartość robot wyniosła 2 025 560,46 zł. 

 
 Budowa oczyszczalni ścieków w Łącku – trwają prace związane 

z budową nowej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Łącko 
(obejmuje m. Czerniec, Zabrzeż, Zagorzyn, Wola Kosnowa, Wola 
Piskulina, Kicznia i Maszkowice). Na ten cel gmina pozyskała 
dofinansowanie w kwocie 11 169 000 zł, natomiast wartość 
zadania wynosi 16 162 200 zł. Planowany termin zakończenia to 
wrzesień 2019 r. 

 Należy zaznaczyć, że tylko dzięki podjętej decyzji 
o przeprojektowaniu oczyszczalni do wskaźników określonych 
Masterplanem dla aglomeracji Łącko możliwe było ubieganie się 
o dofinansowanie zadania. Pierwotnie oczyszczalnia została 
zaprojektowana na przepustowość dwukrotnie większą niż RLM 
określona w aglomeracji. 

 
 W 2015 roku zakończono i rozliczono zadanie pn. „Poprawa stanu gospodarki niskoemisyjnej na 

obszarze gminy Łącko poprzez inwestycje w instalacje solarne” na łączna kwotę 869 657,27 zł. 
Wartość pozyskanego dofinansowania wyniosła 691 614,00 zł. 

 Zadanie swym zakresem obejmowało montaż instalacji solarnej w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym 
w Łącku oraz montaż instalacji solarnych w 60 budynkach mieszkalnych na terenie gminy. Udział 
własny mieszkańców wynosił 2 400 - 2 600 zł. 

 Przypomnijmy, że gmina zdobyła to dofinansowanie w ostatnim naborze, a można było  na ten cel 
pozyskać więcej środków z poprzedniej perspektywy finansowej UE. 

 
 W roku 2017 nasza gmina przystąpiła do dwóch programów unijnych dotyczących poprawy jakości 

powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko. 
Dzięki temu wymienione zostaną kotły w 200 budynkach mieszkalnych. Projekty te, dotyczą 
obniżenia poziomu niskiej emisji i przewidują wymianę starych, nieefektywnych kotłów na 
nowoczesne piece na pelet lub ekogroszek. Mieszkańcy, którzy przystąpili do projektu mogli uzyskać 
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dofinansowanie średnio w wysokości 12 000 zł do wymiany starego pieca. Łączna wartość dotacji 
pozyskanej przez gminę w obu projektach to 1 800 000 zł. Na chwilę obecną zrealizowano 40% 
zakresu projektu. 

 W najbliższym czasie gmina planuje złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie wymiany starych 
pieców na niskoemisyjne piece na pelet w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski naborze. 

 
Edukacja 

 
 Projekt „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” realizowany jest w 7 szkołach z terenu 

Gminy Łącko, w tym także w Szkole Podstawowej w Zagorzynie, do której uczęszczają uczniowie 
z miejscowości Wola Piskulina. 

 W ramach projektu odbywają się zajęcia edukacyjne z kilku przedmiotów oraz warsztaty z zakresu 
kompetencji informatycznych i programowania. Uzupełnieniem wyżej wymienionych zajęć są 
dwudniowe zajęcia wyjazdowe.  W ramach projektu do każdej ze szkół objętych projektem zakupiono: 
laptopy (w sumie 180 szt.), tablice interaktywne (w sumie 13 szt.) stoliki, krzesełka, szafy na 
wyposażenie pracowni matematycznych oraz szafy do bezpiecznego przechowywania komputerów. 
Do szkół zakupiono również wyposażenie pracowni matematycznych i przyrodniczych. Pracownia 
informatyczna w każdej ze szkół została zmodernizowana. 

 Wartość całego zadania to 3 537 267 zł, z czego kwota 3 006 677 zł, stanowi dofinansowanie ze 
środków unijnych. 

 
 Od czterech lat we wszystkich szkołach prowadzonych przez naszą gminę realizowany jest projekt 

,,Już pływam”, który skierowany jest do uczniów klas IV - V i ma on charakter systemowy, którego 
celem  jest zdobycie umiejętności pływania przez wszystkich naszych uczniów. Co roku około 200 
podopiecznych naszych szkół jest objętych tym projektem.  

 
 Kolejny projekt edukacyjny realizowany w ostatnich latach w naszych szkołach nosi nazwę „Szkolny 

Klub Sportowy". Jest on współfinansowany przez gminę i Ministerstwo Sportu i obejmuje dodatkowe, 
bezpłatne zajęcia sportowe dla chętnych uczniów pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego. 

 
 W naszych szkołach przy wsparciu finansowym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowany 

był również „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. W ostatnim roku szkolnym 5 szkół 
podstawowych z terenu Gminy Łącko otrzymało dotacje na zakup książek do swoich bibliotek. 
Przyznana dotacja to 22 480 zł przy całkowitym koszcie zadania 28 100 zł.  

 W roku szkolnym 2016/2017 w ramach tego programu dofinansowanie w kwocie 36 000 zł otrzymały 
3 szkoły, w tym Szkoła Podstawowa w Zagorzynie. Całkowita wartość zadania wyniosła 45 045,49 zł, 
a dzięki jego realizacji biblioteki wzbogaciły się o 2669 pozycji, w tym lektury szkolne, które stanowią 
53% zakupionych książek. 

 
 Szkoła Podstawowa w Zagorzynie, jak cztery inne szkoły z terenu naszej gminy, uczestniczyła 

w rządowym projekcie pn. „Dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej  
w szkołach", którego celem była poprawa dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej 
udzielanych w gabinetach profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Dzięki realizacji tego projektu, 
gabinety pielęgniarskie w szkołach wyposażono w kozetki, biurka, stoliki zabiegowe, wagi medyczne 
i inny sprzęt.  Każda ze szkół otrzymała dotację w pełnej wysokości po 6700 zł, a całkowita kwota 
dotacji wyniosła 33 500 zł.  Zadanie to zostało dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody 
Małopolskiego. 
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BIULETYN INFORMACYJNY 
Z A B R Z E Ż 

Szanowni Państwo! 
       Przedstawiam krótkie podsumowanie zadań realizowanych w Waszej miejscowości w latach 2015-
2018, kiedy to dane mi było pełnić funkcję Wójta Gminy Łącko. Pierwotnie nie miałem zamiaru tworzyć 
takiego zestawienia, gdyż wydawało mi się, że jest jasną sprawą kiedy i co zostało zrealizowane. Coraz 
szybsze tempo życia, jak również okres wyborczy rządzący się swoimi prawami powodują, że wiele spraw 
staje się dyskusyjnych, niejasnych lub przesuniętych w czasie. Nie mam absolutnie zamiaru przypisywać 
sobie spraw, w których nie było żadnego mojego udziału. Z drugiej jednak strony przyzwoitość wobec 
osób, którymi miałem przyjemność kierować w ostatnich czterech latach i które współtworzyły 
zaprezentowane niżej działania wymaga jasnego pokazania ,,kto, co zrobił”. 
    Inną kwestią, mocno wracającą w ostatnim okresie jest zadłużenie Naszej Gminy. Ta sprawa musi być 
rozpatrywana przy równoczesnym odniesieniu się do przynajmniej dwóch aspektów: spłaty zobowiązań 
z poprzednich lat wraz z odsetkami oraz kwot wydatkowanych na zadania inwestycyjne. A oto fakty 
w oparciu o sprawozdania sporządzane zgodnie z przepisami obowiązującymi w jednostkach samorządu 
terytorialnego i dostępnymi informacjami na stronie internetowej (BIP) Gminy Łącko.  
Na koniec 2014 r. zadłużenie Gminy Łącko wynosiło 21,1 mln zł, natomiast zadłużenie po III kwartale 
2018 r. wynosi 15,3 mln zł. Na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich wraz z odsetkami Gmina 
Łącko wydała: w 2015 r. - 4,7 mln zł, w 2016 r. - 4,7 mln zł, w 2017 r. - 5 mln zł i w 2018 r. (plan na 
dzień 30 września 2018 r.)- 5 mln zł. Drugi istotny wskaźnik to udział wydatków inwestycyjnych 
w wydatkach budżetu ogółem, w Gminie Łącko przedstawia się on następująco: w 2015 r.- 7,7 mln zł,  
2016 r.- 6,3 mln zł, w 2017 r.- 11,5 mln zł i w 2018 r. (plan na dzień 30 września 2018 r.)- 27,9 mln zł. 

Zestawienie zrealizowanych inwestycji drogowych w sołectwie Zabrzeż w 2015-2018. 
ZABRZEŻ 

Lp. Nazwa zadania Długość Wartość 
[zł] 

Kwota 
dofinansowania [zł] 

Rodzaj 
nawierzchni 

2015 

1 Rozbudowa istniejącej drogi gminnej  nr 
291925K Zabrzeż - Kluczniki 170 m 80 388,32 

Ze względów na błędy 
projektowe 
wykonawca odstąpił 
od realizacji robót 

 

2016 

2 Modernizacja drogi gminnej nr 291928K Na 
Wójciki 521 m 108 239,51 0,00 BC 

3 Modernizacja odcinka drogi gminnej "Na 
Groń" w km 0+215 - 0+575 . 360 m 77 932,80 29 820,00 MB 

4 Remont drogi gminnej nr 291933K Zabrzeż 
- Na Działy  900 m 215 422,20 172 337,00 PB 

2017 
5 Remont drogi gminnej Zabrzeż - Do Kurzei  359 m 53 059,00 0,00 MB 

6 Remont drogi gminnej nr 291902 na Koniec 
Wsi Byniowa w km 2+960-3+300 340 m 173 455,00 106 990,00 PB 

7 Remont odcinka drogi Zabrzeż - Na 
Kluczniki – ułożenie płyt betonowych  11 808,00   
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2018 

8 Modernizacja drogi gminnej nr 291938K 
Zabrzeż - Przylesie 100 m 32 868,30 0,00 BC 

9 Budowa lewostronnego chodnika w ciągu 
DW 968  wraz z odwodnieniem  534 m 385 936,06 192 968,03 KB 

MB - mieszanka mineralno-asfaltowa,  BC – beton cementowy,   KB – kostka brukowa 
 
 

Najważniejsze przedsięwzięcia, które udało się przeprowadzić w ciągu ostatnich czterech lat w sołectwie 

Zabrzeż: 

Inwestycje drogowe i przedsięwzięcia 

 

 W październiku 2016 r. zakończyły się roboty 

związane z rozbudową remizy OSP w Zabrzeży. 

Projekt ten był dofinansowany w ramach 

programu „Małopolskie Remizy 2016”.  

Całkowity koszt zadania wyniósł 99 908 zł, 

w tym: 37 166 zł – budżet Samorządu 

Województwa Małopolskiego; 30 000 zł – 

budżet Gminy Łącko; 32 742 zł – środki własne 

OSP Zabrzeż.  

 

 Przy Szkole Podstawowej w Zabrzeży powstała sala gimnastyczna. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 

1 281 423 zł, z czego kwota  708 400 zł to dotacja pozyskana przez gminę ze środków Ministerstwa 

Sportu w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2016, natomiast 

kwota 573 023 zł to udział własny gminy. 
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 Trwa budowa chodnika w Zabrzeży przy DW 968 

Zabrzeż - Mszana Dolna - etap I.  Etap ten 

realizowany jest przez Gminę Łącko, przy 

współfinansowaniu przez Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Krakowie. Wartość robót według 

zawartej umowy z wykonawcą wynosi 385 936 zł, 

z czego kwota 192 968 zł to dofinansowanie 

pozyskane przez gminę od Samorządu 

Województwa Małopolskiego, a pozostała kwota to środki budżetu gminy Łącko. Prace przebiegają 

bardzo sprawnie, a przewidywany termin zakończenia robót to październik br. 

 Rozpoczęcie drugiego etapu budowy chodnika w ciągu DW 

968 na odcinku w km 3+467 – 4+192 nastąpi w 2019 roku po 

podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020. Według 

kosztorysu inwestorskiego koszt realizacji robót wynosi 

799 568 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania to 

500 000 zł.  Zakres robót związany z tą częścią zadania  

będzie obejmował budowę chodnika wraz z odwonieniem 

oraz budowę oświetlenia ulicznego na odcinku 2 km. Termin 

realizacji całej inwestycji został zaplanowany na koniec 

sierpnia 2019 r.  

 

 

 Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję środowiskową dla budowy ścieżki 

pieszo-rowerowej Łącko – Czerniec – Zabrzeż. Pozyskano również część gruntów na ten cel.   
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 Budowa drogi gminnej  Kluczniki – niekończąca się opowieść. Tak rażących błędów zarówno ze 

strony Projektantów jak również Inwestora, który podjął decyzję o budowie drogi przy pomocy 

specustawy drogowej ZRID próżno szukać. Przypomnijmy, że mówimy o odcinku drogi dł. 260 mb, 

który wg aktualnie otrzymanych kosztorysów inwestorskich od firmy projektowej poprawiającej 

dokumentacje projektową w ramach udzielonej rękojmi za wady ma kosztować 1 676 tys. zł, czyli 

6 446 zł za mb drogi gminnej – pozostawimy to jednak bez komentarza. 

 

 Zadanie ,,Budowa sieci tras rowerowych w Małopolsce” realizowane jest przez Zarząd Województwa 

Małopolskiego we współpracy z gminami (również Gminą Łącko). Bardzo ważną kwestią było 

porozumienie się z właścicielami gruntów, po których miał przebiegać projekt. Był to proces 

czasochłonny i niełatwy, chociażby z racji tego, że koszt wykupu gruntów spoczywał wyłącznie na 

Gminie Łącko. Dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy Łącko oraz życzliwemu podejściu 

zdecydowanej większości właścicieli ww. gruntów udało się  go sprawnie przejść. Nasza gmina 

przekazała również część gotowej dokumentacji na odc. Łącko – Maszkowice, który posiadała w 

ramach przygotowywanej własnej inwestycji. Cieszy sprawna realizacja odcinka Zabrzeż - Stary 

Sącz, jednak z zaniepokojeniem spoglądamy na odcinek Zabrzeż – Krościenko, który z naszej strony 

również jest od dawna ,,gotowy” w zakresie ustalenia przebiegu z właścicielami i wykupu gruntów.   

Nasi mieszkańcy „bombardują" nas pytaniami o realizację tego odcinka. Jest to zrozumiałe, zwłaszcza, 

że z tym zadaniem jest powiązana sprawa ciągu pieszego, tak wyczekiwanego w Wietrznicach.  

Podobnie ma się sprawa z modernizacją drogi wojewódzkiej 969 i budową ronda w Zabrzeży.  Trudno 

im się dziwić – nas mają ,,pod ręką”. Trzeba jednak jednoznacznie przypomnieć, że nie jest to zadanie 

naszej gminy. Jest to droga wojewódzka, a Gmina Łącko dokłada się sporymi środkami do obydwu 

zadań – w sumie około 0,5 mln zł. Zależy nam bardzo na realizacji tych zadań, ponieważ dotyczą 

przecież nas, ale nie my jesteśmy zamawiającym. Rozumiemy niełatwą sytuację ZDW w Krakowie, 

zwłaszcza wobec tego co dzieje się na rynku wykonawców. Niezwykle cenimy sobie bardzo dobrą 

współpracę z Dyrekcją i pracownikami ZDW w Krakowie. 

 

 Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 969 i 968. Zadanie realizowane w systemie 

zaprojektuj i wybuduj przez ZDW w Krakowie przy współfinansowaniu gminy Łącko w kwocie 

133 469 zł (budowa chodników, oświetlenia, odszkodowania za grunty). Wartość całego zadania 

wynosi 3 434 640 zł.  Planowany termin zakończenia zadania to październik 2019 r. 
 

 Przebudowa drogi wojewódzkiej 969 - jej zakres obejmuje budowę chodników, zatok autobusowych 

na odcinku Zabrzeż – Wietrznice oraz budowę ścieżki rowerowej. Zadanie w trakcie realizacji. 
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 W 2017 roku w odpowiedzi na potrzeby stworzenia 

formuły i miejsca spotkań dla najstarszych 

mieszkańców, Gmina Łącko przystąpiła do projektu 

"Aktywny Senior", który realizowany jest przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku. W maju 

2017 r. otwarto Klub Seniora, który mieści się w 

budynku biurowym Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Łącku, natomiast w bieżącym roku 

został wykonany remont i adaptacja pomieszczeń piwnic Ośrodka Zdrowia w Łącku na potrzeby 

utworzenia klubu „SENIOR +”. 

Działania nakierowane na ochronę środowiska naturalnego 

 

 Budowa oczyszczalni ścieków w Łącku – trwają prace 

związane z budową nowej oczyszczalni ścieków dla 

aglomeracji Łącko (obejmuje m. Czerniec, Zabrzeż, 

Zagorzyn, Wola Kosnowa, Wola Piskulina, Kicznia 

i Maszkowice). Na ten cel gmina pozyskała 

dofinansowanie w kwocie 11 169 000 zł , natomiast 

wartość zadania wynosi 16 162 200 zł. Planowany 

termin zakończenia wrzesień 2019. 

Należy zaznaczyć, że tylko dzięki podjętej decyzji 

o przeprojektowaniu oczyszczalni do wskaźników 

określonych Masterplanem dla aglomeracji Łącko 

możliwe było ubieganie się o dofinansowanie zadania. 

Pierwotnie oczyszczalnia została zaprojektowana na 

przepustowość dwukrotnie większą niż RLM określona 

w aglomeracji. 

 

 Gmina posiada projekt budowlany na budowę kanalizacji sanitarnej Zabrzeż – Wietrznice, posiada 

również pozwolenie na budowę w części gdzie uzyskano zgody od właścicieli gruntów na 

prowadzenie robót. W przypadku otrzymania pozostałej części zgód zostanie złożony kolejny wniosek 

o wydanie pozwolenia na budowę. 
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 Ruszyła budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w Zabrzeży. Na ten cel gmina 

pozyskała dofinansowanie w kwocie  

4 699 287 zł , natomiast  wartość robót 

wynosi 6 800 145 zł.  Planowany termin 

zakończenia prac to grudzień 2019. Należy  

zaznaczyć, że celem uzyskania pozwolenia na 

budowę gmina musiała aktualizować 

dokumentacje projektową, która uległa dezaktualizacji z uwagi, iż w roku 2011 nie złożono wniosku 

o pozwolenie na budowę, mając kompletną dokumentację projektową. 

 

 W 2015 roku zakończono i rozliczono zadanie pn. „Poprawa stanu gospodarki niskoemisyjnej na 

obszarze gminy Łącko poprzez inwestycje w instalacje solarne” na łączna kwotę 869 657,27 zł. 

Wartość pozyskanego dofinansowania wyniosła 691 614,00 zł. 

 Zadanie swym zakresem obejmowało montaż instalacji solarnej w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym 

w Łącku oraz montaż instalacji solarnych w 60 budynkach mieszkalnych na terenie gminy. Udział 

własny mieszkańców wynosił 2 400 - 2 600 zł. 

 Przypomnijmy, że gmina zdobyła to dofinansowanie w ostatnim naborze, a można było  na ten cel 

pozyskać więcej środków z poprzedniej perspektywy finansowej UE. 

 

 W roku 2017 nasza gmina przystąpiła do dwóch programów unijnych dotyczących poprawy jakości 

powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko. 

Dzięki temu wymienione zostaną kotły w 200 budynkach mieszkalnych. Projekty te dotyczą 

obniżenia poziomu niskiej emisji i przewidują wymianę starych, nieefektywnych kotłów na 

nowoczesne piece na pelet lub ekogroszek. Mieszkańcy, którzy przystąpili do projektu mogli uzyskać 

dofinansowanie średnio w wysokości 12 000 zł do wymiany starego pieca. Łączna wartość dotacji 

pozyskanej przez gminę w obu projektach to 1 800 000 zł. Na chwilę obecną zrealizowano 40% 

zakresu projektu. 

 W najbliższym czasie gmina planuje złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie wymiany starych 

pieców na niskoemisyjne piece na pelet w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski naborze. 

 15 września br. w Szczawnicy uroczyście rozpoczęto inwestycję Polskiej Spółki Gazownictwa pn. 

„Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych”. Do końca 2022 roku dostęp do gazu ziemnego 

zyskają mieszkańcy sześciu małopolskich gmin, w tym także część gminy Łącko. Inwestycja, 

w efekcie której powstaną 73 kilometry sieci gazociągu pochłonie blisko 70 mln zł, z czego kwota 

23,7 mln zł to dofinansowanie pozyskane z funduszy unijnych.  
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Starania o doprowadzenie gazu w nasz region trwały wiele lat. Szczególnie ostatnie dwa lata okazały 

się owocne. Samorząd naszej gminy aktywnie włączył się w wieloletnie starania burmistrza 

Szczawnicy. Ostatecznym rezultatem jest rozpoczęcie tej ważnej inwestycji. Dzięki staraniom 

łąckiego samorządu możliwe jest również podłączenie części naszej gminy do powstającego 

 gazociągu. Całość prac podzielono na trzy etapy, z których ten ostatni bezpośrednio dotyczył będzie 

Gminy Łącko, a dokładniej będzie polegał na budowie sieci rozdzielczych średniego ciśnienia m. in. 

w Czerńcu i Łącku oraz budowie pojedynczych odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia 

w Zabrzeży, Kamienicy i Zbludzy. 

Prace budowlano - montażowe rozpoczną się początkiem 2020 roku, a ich zakończenie przewidziano 

na pierwszy kwartał 2022 r., czego efektem ma być powstanie ponad 12 km sieci. 

 

Edukacja 

 

 W trzech szkołach z terenu naszej Gminy, w tym także w Szkole Podstawowej w Zabrzeży był 

realizowany projekt „Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w szkołach podstawowych”, w ramach 

którego uczniowie mogli uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach dodatkowych np. z programowani 

jak i w organizowanych zajęciach wyjazdowych.  

Ze środków projektu zostały również zakupione do szkól ciekawe pomoce dydaktyczne tj. tablety 

i zestawy do programowania. Całość projektu była finansowana przez Fundację Silver Economy, 

która działała w partnerstwie z Województwem Małopolskim, a jego wartość to ok.44 tys. zł. 

 

 Od czterech lat we wszystkich szkołach prowadzonych przez naszą gminę realizowany jest 

projekt ,,Już pływam”, który skierowany jest do uczniów klas IV - V i ma on charakter 

systemowy, którego celem jest zdobycie umiejętności pływania przez wszystkich naszych 

uczniów. Co roku około 200 podopiecznych naszych szkół jest objętych tym projektem.  

 

 Kolejny projekt edukacyjny realizowany w ostatnich latach w naszych szkołach nosi nazwę 

„Szkolny Klub Sportowy". Jest on współfinansowany przez gminę i Ministerstwo Sportu 

i obejmuje dodatkowe, bezpłatne zajęcia sportowe dla chętnych uczniów pod opieką nauczycieli 

wychowania fizycznego. 

 

 W naszych szkołach przy wsparciu finansowym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

realizowany był również „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. W ostatnim roku szkolnym 

5 szkół podstawowych z terenu Gminy Łącko, w tym także Szkoła Podstawowa w Zabrzeży 

otrzymało dotacje na zakup książek do swoich bibliotek. Przyznana dotacja to 22 480 zł przy 

całkowitym koszcie zadania 28 100 zł.  
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W roku szkolnym 2016/2017 w ramach tego programu dofinansowanie w kwocie 36 000 zł 

otrzymały 3 szkoły, a całkowita wartość zadania wyniosła 45 045,49 zł. Dzięki jego realizacji 

biblioteki wzbogaciły się o 2669 pozycji, w tym lektury szkolne, które stanowią 53% zakupionych 

książek. 
 

 Szkoła Podstawowa w Zabrzeży, jak cztery inne szkoły z terenu naszej gminy, uczestniczyła 

w rządowym projekcie pn. „Dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej  

w szkołach", którego celem była poprawa dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej 

udzielanych w gabinetach profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Dzięki realizacji tego projektu, 

gabinety pielęgniarskie w szkołach wyposażono w kozetki, biurka, stoliki zabiegowe, wagi 

medyczne i inny sprzęt.  Każda ze szkół otrzymała dotację w pełnej wysokości po 6700 zł, 

a całkowita kwota dotacji wyniosła 33 500 zł.  Zadanie to zostało dofinansowane ze środków 

otrzymanych od Wojewody Małopolskiego. 

 



1 
 

 

BIULETYN INFORMACYJNY 

Z A G O R Z Y N 

Szanowni Państwo! 
       Przedstawiam krótkie podsumowanie zadań realizowanych w Waszej miejscowości w latach 2015-
2018, kiedy to dane mi było pełnić funkcję Wójta Gminy Łącko. Pierwotnie nie miałem zamiaru tworzyć 
takiego zestawienia, gdyż wydawało mi się, że jest jasną sprawą kiedy i co zostało zrealizowane. Coraz 
szybsze tempo życia, jak również okres wyborczy rządzący się swoimi prawami powodują, że wiele spraw 
staje się dyskusyjnych, niejasnych lub przesuniętych w czasie. Nie mam absolutnie zamiaru przypisywać 
sobie spraw, w których nie było żadnego mojego udziału. Z drugiej jednak strony przyzwoitość wobec 
osób, którymi miałem przyjemność kierować w ostatnich czterech latach i które współtworzyły 
zaprezentowane niżej działania wymaga jasnego pokazania ,,kto, co zrobił”. 
    Inną kwestią, mocno wracającą w ostatnim okresie jest zadłużenie Naszej Gminy. Ta sprawa musi być 
rozpatrywana przy równoczesnym odniesieniu się do przynajmniej dwóch aspektów: spłaty zobowiązań 
z poprzednich lat wraz z odsetkami oraz kwot wydatkowanych na zadania inwestycyjne. A oto fakty 
w oparciu o sprawozdania sporządzane zgodnie z przepisami obowiązującymi w jednostkach samorządu 
terytorialnego i dostępnymi informacjami na stronie internetowej (BIP) Gminy Łącko.  
Na koniec 2014 r. zadłużenie Gminy Łącko wynosiło 21,1 mln zł, natomiast zadłużenie po III kwartale 
2018 r. wynosi 15,3 mln zł. Na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich wraz z odsetkami Gmina 
Łącko wydała: w 2015 r. - 4,7 mln zł, w 2016 r. - 4,7 mln zł, w 2017 r. - 5 mln zł i w 2018 r. (plan na 
dzień 30 września 2018 r.)- 5 mln zł. Drugi istotny wskaźnik to udział wydatków inwestycyjnych 
w wydatkach budżetu ogółem, w Gminie Łącko przedstawia się on następująco: w 2015 r. - 7,7 mln zł,    
2016 r. - 6,3 mln zł, w 2017 r. - 11,5 mln zł i w 2018 r. (plan na dzień 30 września 2018 r.)- 27,9 mln zł. 
 
Zestawienie zrealizowanych inwestycji drogowych w sołectwie Zagorzyn w latach 2015-2018. 

ZAGORZYN 

Lp Nazwa zadania Długość Wartość 
[zł] 

Kwota 
dofinansowania 

[zł] 

Rodzaj 
nawierzc

hni 

2015 

1 Przebudowa drogi gminnej Piechówka 104 m 19 996,97 0,00 BC 

2 Budowa mostu  w ciągu drogi gminnej na potoku 
Czarna Woda w miejscowości Zagorzyn  271 484,97 0,00  

2016 

3 Modernizacja drogi gminnej nr 292068K Na Sośnie 
k/ Chrobaka 220 m 45 874,08 0,00 BC 

4 Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 292061 
(Chrobakówka)  (Koło Steców nr 292061K) 106 m 23 649,01 0,00 BC 

5 Modernizacja drogi gminnej nr 292066K Śmietany 
(Podłazie) 180 m 35 335,44 15 000,00 BC 

6 Modernizacja odcinka drogi gminnej  nr 292066K 
Zagorzyn Śmietany (Podłazie) 180 m 34 272,72 0,00  

7 Modernizacja drogi gminnej nr 292075K Budze 
(Byniowa) 225 m 45 768,30 0,00 BC 

8 Remont drogi gminnej nr 292063K Na Wyłupki w 
Zagorzynie w km 1+119- 1+828 709 m 171 448,96 117 426,00 BC 
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2017 

9 Remont drogi gminnej nr 292071K Zagorzyn - Leśna 
Skalica (Lisie Jamy) 82 m 20 008,69 0,00 BC 

10 Modernizacja odcinka drogi gminnej „Zagorzyn – 
Turkówka” oraz drogi  „Zagorzyn – Piechówka”  

150 m 
62 124,98 30 000,00 BC 

85 m 

11 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej (zakup 
materiałów)  58 540,73  MB 

12 
Pomoc finansowa - remont drogi powiatowej nr 
1540K Łącko - Wola Kosnowa (zadanie PZD 
dofinansowane przez gminę) 

 100 000,00   

13 
Budowa chodnika  w ciągu drogi powiatowej w 
Zagorzynie - Pomoc rzeczowa dla Powiatu 
Nowosądeckiego 

 58 540,73   

2018 

14 Remont drogi gminnej Zagorzyn – os. Ciche 90 m 28 353,25 0,00 BC 
MB - mieszanka mineralno-asfaltowa,  BC – beton cementowy,   KB – kostka brukowa 
 
Najważniejsze przedsięwzięcia, które udało się przeprowadzić w ciągu ostatnich czterech lat w sołectwie 
Zagorzyn: 
 
 W 2016 roku zakończono budowę mostu w ciągu 

drogi gminnej na potoku Czarna Woda 
w Zagorzynie. Wartość robót związanych z jego 
wykonaniem wyniosła ponad 270 tys. zł. 

 
 
 

 W 2016 roku przeprowadzono modernizację 
boiska sportowego przy Szkole Podstawowej  
w Zagorzynie. Wartość inwestycji to ponad 87 tys. zł  

 Końcem 2017 roku w naszej gminie powstała pierwsza 
ścieżka biegowo – rowerowa. Biegnąca z Łącka do 
Zagorzyna i powrotem, tworząc pętlę wokół potoku 
Czarna Woda. Przy trasie tej utworzono dwie siłownie 
zewnętrzne oraz wzdłuż ścieżki zamontowano ławeczki 
i kosze na śmieci. Wartość wykonanych robót wyniosła 
3 188 822,22 zł, z czego kwota 2 287 666,64 zł to unijne 
dofinansowane. 

 W ubiegłym roku zakończono prace polegającą na termomodernizacji Szkoły Podstawowej 
w Zagorzynie. Roboty te polegały na dociepleniu 
elewacji, ścian piwnic, stropów, cokołów oraz 
podłogi na sali gimnastycznej, a także na 
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. 
Wymieniono także stary kocioł olejowy na 
nowy. Wartość całości zadania wyniosła 
1 116 424 zł, z czego kwota 363 694 zł to 
dofinansowanie z UE. 
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 W sierpniu 2017 roku oddano do użytkowania 
zmodernizowany odcinek drogi powiatowej Łącko - 
Wola Kosnowa przebiegający przez m. Zagorzyn. 
Zadanie zostało zrealizowane przez PZD w Nowym 
Sączu przy wsparciu finansowym Gminy Łącko 
w wysokości 100 tys. zł. Zakres prac obejmował 
wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-
bitumicznej oraz poboczy na odcinku długości 
1200 mb. Również dzięki wsparciu finansowemu 

gminy Łącko wykonany został 400 metrowy odcinek chodnika w ciągu ww. drogi powiatowej. Na 
ten cel gmina Łącko zakupiła i przekazała powiatowi materiały niezbędne do wykonania za łączną 
kwotę 58 000 zł.  
 

 W 2016 roku został zakupiony samochód bojowy 
dla OSP Zagorzyn. 

 2017 roku na zlecenie gminy została opracowana 
dokumentacja projektowa budowy wieży widokowej 
na Górze Modyń oraz uzyskano pozwolenie na 
budowę. Umożliwiło to złożenie wniosku o 
dofinansowanie zadania środkami unijnymi Obecnie 
nasz wniosek  jest w trakcie oceny. Wartość projektu 
wynosi 479 443 zł, z czego kwota 359 582 zł to 
dofinansowanie z UE. 

 W 2017 roku na zlecenie gminy została opracowana dokumentacja projektowa budowy wieży 
widokowej na Górze Modyń oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Umożliwiło to złożenie wniosku 
o dofinansowanie zadania środkami unijnymi Obecnie nasz wniosek  jest w trakcie oceny. Wartość 
projektu wynosi   479 443 zł.  z czego kwota 359 582 zł to dofinansowanie z UE.  

 
 W 2017 roku w odpowiedzi na potrzeby stworzenia 
formuły i miejsca spotkań dla najstarszych 
mieszkańców, Gmina Łącko przystąpiła do projektu 
"Aktywny Senior", który realizowany jest przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku. W maju 2017 r. 
otwarto Klub Seniora, który mieści się w budynku 
biurowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku, 
natomiast w bieżącym roku został wykonany remont 
i adaptacja pomieszczeń piwnic Ośrodka Zdrowia 
w Łącku na potrzeby utworzenia klubu „SENIOR +”. 

Działania nakierowane na ochronę środowiska naturalnego 

 Budowa oczyszczalni ścieków w Łącku – trwają prace związane z budową nowej oczyszczalni 
ścieków dla aglomeracji Łącko (obejmuje m. Czerniec, Zabrzeż, Zagorzyn, Wola Kosnowa, Wola 
Piskulina, Kicznia i Maszkowice). Na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 11 169 000 
zł , natomiast wartość zadania wynosi 16 162 200 zł. Planowany termin zakończenia wrzesień 2019. 

 Należy zaznaczyć, że tylko dzięki podjętej decyzji o przeprojektowaniu oczyszczalni do wskaźników 
określonych Masterplanem dla aglomeracji Łącko możliwe było ubieganie się o dofinansowanie 
zadania. Pierwotnie oczyszczalnia została zaprojektowana na przepustowość dwukrotnie większą niż 
RLM określona w aglomeracji. 
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 W 2015 roku zakończono i rozliczono zadanie pn. „Poprawa stanu gospodarki niskoemisyjnej na obszarze 

gminy Łącko poprzez inwestycje w instalacje solarne” na łączna kwotę 869 657,27 zł. Wartość pozyskanego 
dofinansowania wyniosła 691 614,00 zł. 

 Zadanie swym zakresem obejmowało montaż instalacji solarnej w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Łącku 
oraz montaż instalacji solarnych w 60 budynkach mieszkalnych na terenie gminy. Udział własny mieszkańców 
wynosił 2 400 - 2 600 zł. 

 Przypomnijmy, że gmina zdobyła to dofinansowanie w ostatnim naborze, a można było  na ten cel pozyskać 
więcej środków z poprzedniej perspektywy finansowej UE. 

 W roku 2017 nasza gmina przystąpiła do dwóch programów unijnych dotyczących poprawy jakości powietrza 
poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko. Dzięki temu 
wymienione zostaną kotły w 200 budynkach mieszkalnych. Projekty te dotyczą obniżenia poziomu niskiej 
emisji i przewidują wymianę starych, nieefektywnych kotłów na nowoczesne piece na pelet lub ekogroszek. 
Mieszkańcy, którzy przystąpili do projektu mogli uzyskać dofinansowanie średnio w wysokości 12 000 zł do 
wymiany starego pieca. Łączna wartość dotacji pozyskanej przez gminę w obu projektach to 1 800 000 zł. Na 
chwilę obecną zrealizowano 40% zakresu projektu. 

 W najbliższym czasie gmina planuje złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie wymiany starych pieców na 
niskoemisyjne piece na pelet w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski naborze. 

 
Edukacja 

 
 Projekt „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” realizowany jest w 7 szkołach z terenu Gminy 

Łącko, w tym także w Szkole Podstawowej w Zagorzynie. 
 W ramach projektu odbywają się zajęcia edukacyjne z kilku przedmiotów oraz warsztaty z zakresu 

kompetencji informatycznych i programowania. Uzupełnieniem wyżej wymienionych zajęć są dwudniowe 
zajęcia wyjazdowe. W ramach projektu do każdej ze szkół objętych projektem zakupiono: laptopy (w sumie 
180 szt.), tablice interaktywne (w sumie 13 szt.) stoliki, krzesełka, szafy na wyposażenie pracowni 
matematycznych oraz szafy do bezpiecznego przechowywania komputerów. Do szkół zakupiono również 
wyposażenie pracowni matematycznych i przyrodniczych. Pracownia informatyczna w każdej ze szkół została 
zmodernizowana. 

 Wartość całego zadania to 3 537 267 zł, z czego kwota 3 006 677 zł, stanowi dofinansowanie ze środków 
unijnych. 

 Od czterech lat we wszystkich szkołach prowadzonych przez naszą gminę realizowany jest projekt ,,Już 
pływam”, który skierowany jest do uczniów klas IV - V i ma on charakter systemowy, którego celem  jest 
zdobycie umiejętności pływania przez wszystkich naszych uczniów. Co roku około 200 podopiecznych 
naszych szkół jest objętych tym projektem.  

 Kolejny projekt edukacyjny realizowany w ostatnich latach w naszych szkołach nosi nazwę „Szkolny Klub 
Sportowy". Jest on współfinansowany przez gminę i Ministerstwo Sportu i obejmuje dodatkowe, bezpłatne 
zajęcia sportowe dla chętnych uczniów pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego. 

 W naszych szkołach przy wsparciu finansowym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowany był 
również „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. W ostatnim roku szkolnym 5 szkół podstawowych 
z terenu Gminy Łącko otrzymało dotacje na zakup książek do swoich bibliotek. Przyznana dotacja to 22 480 zł 
przy całkowitym koszcie zadania 28 100 zł.  W roku szkolnym 2016/2017 w ramach tego programu 
dofinansowanie w kwocie 36 000 zł otrzymały 3 szkoły, w tym Szkoła Podstawowa w Zagorzynie. Całkowita 
wartość zadania wyniosła 45 045,49 zł, a dzięki jego realizacji biblioteki wzbogaciły się o 2669 pozycji, 
w tym lektury szkolne, które stanowią 53% zakupionych książek. 

 Szkoła Podstawowa w Zagorzynie, jak cztery inne szkoły z terenu naszej gminy, uczestniczyła w rządowym 
projekcie pn. „Dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej  w szkołach", którego celem 
była poprawa dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w gabinetach profilaktyki 
zdrowotnej w szkołach. Dzięki realizacji tego projektu, gabinety pielęgniarskie w szkołach wyposażono 
w kozetki, biurka, stoliki zabiegowe, wagi medyczne i inny sprzęt.  Każda ze szkół otrzymała dotację w pełnej 
wysokości po 6700 zł, a całkowita kwota dotacji wyniosła 33 500 zł.  Zadanie to zostało dofinansowane ze 
środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego. 
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BIULETYN INFORMACYJNY 

Z A R Z E C Z E 

Szanowni Państwo! 
       Przedstawiam krótkie podsumowanie zadań realizowanych w Waszej miejscowości w latach 2015-
2018, kiedy to dane mi było pełnić funkcję Wójta Gminy Łącko. Pierwotnie nie miałem zamiaru tworzyć 
takiego zestawienia, gdyż wydawało mi się, że jest jasną sprawą kiedy i co zostało zrealizowane. Coraz 
szybsze tempo życia, jak również okres wyborczy rządzący się swoimi prawami powodują, że wiele spraw 
staje się dyskusyjnych, niejasnych lub przesuniętych w czasie. Nie mam absolutnie zamiaru przypisywać 
sobie spraw, w których nie było żadnego mojego udziału. Z drugiej jednak strony przyzwoitość wobec 
osób, którymi miałem przyjemność kierować w ostatnich czterech latach i które współtworzyły 
zaprezentowane niżej działania wymaga jasnego pokazania ,,kto, co zrobił”. 
    Inną kwestią, mocno wracającą w ostatnim okresie jest zadłużenie Naszej Gminy. Ta sprawa musi być 
rozpatrywana przy równoczesnym odniesieniu się do przynajmniej dwóch aspektów: spłaty zobowiązań 
z poprzednich lat wraz z odsetkami oraz kwot wydatkowanych na zadania inwestycyjne. A oto fakty 
w oparciu o sprawozdania sporządzane zgodnie z przepisami obowiązującymi w jednostkach samorządu 
terytorialnego i dostępnymi informacjami na stronie internetowej (BIP) Gminy Łącko.  
Na koniec 2014 r. zadłużenie Gminy Łącko wynosiło 21,1 mln zł, natomiast zadłużenie po III kwartale 
2018 r. wynosi 15,3 mln zł. Na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich wraz z odsetkami Gmina 
Łącko wydała: w 2015 r. - 4,7 mln zł, w 2016 r. - 4,7 mln zł, w 2017 r. - 5 mln zł i w 2018 r. (plan na 
dzień 30 września 2018 r.)- 5 mln zł. Drugi istotny wskaźnik to udział wydatków inwestycyjnych 
w wydatkach budżetu ogółem, w Gminie Łącko przedstawia się on następująco: w 2015 r. - 7,7 mln zł,    
2016 r. - 6,3 mln zł, w 2017 r. - 11,5 mln zł i w 2018 r. (plan na dzień 30 września 2018 r.)- 27,9 mln zł. 
 
Zestawienie zrealizowanych inwestycji drogowych w sołectwie Zarzecze w 2015-2018. 

ZARZECZE 

Lp. Nazwa zadania Długość Wartość 
[zł] 

Kwota 
dofinansowania 

[zł] 
Rodzaj 

nawierzchni 

2016 

1 

„Przebudowa i remont dróg gminnych nr 
291915K "Na Zarzecze" w km 0+010 - 0+201, 
0+329 - 0+341; nr 291762K "Przez Wieś" 
w km 0+000 - 0+490;  nr 291779K "Przez 
Wieś" w km 0+000 - 1+870 w miejscowości 
Zabrzeż, Zarzecze” 

2073 m 1 606 500,00 801 614,00 MB 

2 
Remont drogi gminnej nr 291802K  Zarzecze - 
Pod Sobel w miejscowości Zarzecze w km 
0+416 - 0+716. 

300 m 79 925,40 63 940,00 MB 

3 
Remont drogi gminnej nr 291811K  Zarzecze - 
Na Wyrobiska w miejscowości Zarzecze 
w km 0+000 - 0+210, 0,240 - 1+086.  

1086 m 271 413,24 211 787,00 MB 

2017 

4 Zarzecze - Po Pod Janca nr 291798 K 81 m 25 864,83 0,00 BC 
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2018 

5 
Remont drogi gminnej nr 291767 K 
Cebulówka w miejscowości Zarzecze w km 
0+968-1+718 

750 m 229 905,45  0,00 BC 

6 Modernizacja drogi gminnej nr 291773K 
Zarzecze - Na Glinik 100 m 32 868,30 0,00 BC 

7 Modernizacja drogi gminnej nr 291793K 
Zarzecze - Do Palenic 130 m 42 728,80 0,00 BC 

MB - mieszanka mineralno-asfaltowa,  BC – beton cementowy,   KB – kostka brukowa 
 
Najważniejsze przedsięwzięcia, które udało się przeprowadzić w ciągu ostatnich czterech lat w sołectwie 
Zarzecze: 

Inwestycje drogowe i przedsięwzięcia 
 

  W lipcu 2016 roku zakończono jedną 
z największych inwestycji drogowych w gminie 
Łącko w roku 2016, którą była przebudowa 
głównego ciągu komunikacyjnego wsi Zarzecze 
obejmująca drogi gminne „Na Zarzecze” i „Przez 
Wieś”. Długość zmodernizowanego odcinka 
wyniosła 2,5 km.  Droga uzyskała nową 
nawierzchnię asfaltową, chodnik o długości 
1 170 mb, wykonano nowy przepust ramowy oraz 
przebudowano wszystkie przepusty rurowe zlokalizowane pod koroną drogi. Na realizację zadania 
gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 801 614,00 zł. Wartość 
wykonanych robót wyniosła 1 606 500,00 zł.  

 

 

 W 2017 roku Gmina przejęła od 
Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rozwoju Wsi 
Zarzecze  prowadzenie Szkoły Podstawowej 
w Zarzeczu.      
 
 

 

 

 Trwa remont drogi gminnej „Cebulówka” 
w miejscowości Zarzecze. Nową nawierzchnię zyska 
odcinek o długości 750 mb. Całkowita wartość 
zadania wynosi 229 905 zł, z czego kwota 183 924 zł 
to dofinansowanie pozyskane przez gminę. 
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 W Szkole Podstawowej w Zarzeczu wykonano adaptację części korytarza na salę lekcyjne wraz 
z niezbędną przeróbka instalacji C.O i energetycznej. Prace te zostały wykonane przez 
pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku. 
 

 W 2017 roku w odpowiedzi na potrzeby 
stworzenia formuły i miejsca spotkań dla najstarszych 
mieszkańców, Gmina Łącko przystąpiła do projektu 
"Aktywny Senior", który realizowany jest przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku. W maju 2017 r. 
otwarto Klub Seniora, który mieści się w budynku 
biurowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku, 
natomiast w bieżącym roku został wykonany remont 
i adaptacja pomieszczeń piwnic Ośrodka Zdrowia 
w Łącku na potrzeby utworzenia klubu „SENIOR +”. 

 

Działania nakierowane na ochronę środowiska naturalnego 

 W 2015 roku zakończono i rozliczono zadanie pn. „Poprawa stanu gospodarki niskoemisyjnej na 
obszarze gminy Łącko poprzez inwestycje w instalacje solarne” na łączna kwotę 869 657,27 zł. 
Wartość pozyskanego dofinansowania wyniosła 691 614,00 zł. 
Zadanie swym zakresem obejmowało montaż instalacji solarnej w Zespole Szkolno - 
Gimnazjalnym w Łącku oraz montaż instalacji solarnych w 60 budynkach mieszkalnych na 
terenie gminy. Udział własny mieszkańców wynosił 2 400 - 2 600 zł. 
Przypomnijmy, że gmina zdobyła to dofinansowanie w ostatnim naborze, a można było  na ten cel 
pozyskać więcej środków z poprzedniej perspektywy finansowej UE. 
 

 W roku 2017 nasza gmina przystąpiła do dwóch programów unijnych dotyczących poprawy 
jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy 
Łącko. Dzięki temu wymienione zostaną kotły w 200 budynkach mieszkalnych. Projekty te 
dotyczą obniżenia poziomu niskiej emisji i przewidują wymianę starych, nieefektywnych kotłów 
na nowoczesne piece na pelet lub ekogroszek. Mieszkańcy, którzy przystąpili do projektu mogli 
uzyskać dofinansowanie średnio w wysokości 12 000 zł do wymiany starego pieca. Łączna 
wartość dotacji pozyskanej przez gminę w obu projektach to 1 800 000 zł. Na chwilę obecną 
zrealizowano 40% zakresu projektu. 
W najbliższym czasie gmina planuje złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie wymiany starych 
pieców na niskoemisyjne piece na pelet w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski naborze. 
 

Edukacja 

 Szkoła Podstawowa w Zarzeczu została doposażona w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do 
nowych pomieszczeń nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w wysokości 10 000 zł, a także 
w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych 
w wysokości 20 315 zł. 
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 Od czterech lat we wszystkich szkołach prowadzonych przez naszą gminę realizowany jest 
projekt ,,Już pływam”, który skierowany jest do uczniów klas IV - V i ma on charakter 
systemowy, którego celem  jest zdobycie umiejętności pływania przez wszystkich naszych 
uczniów. Co roku około 200 podopiecznych naszych szkół jest objętych tym projektem.  
 

 Kolejny projekt edukacyjny realizowany w ostatnich latach w naszych szkołach nosi nazwę 
„Szkolny Klub Sportowy". Jest on współfinansowany przez gminę i Ministerstwo Sportu 
i obejmuje dodatkowe, bezpłatne zajęcia sportowe dla chętnych uczniów pod opieką nauczycieli 
wychowania fizycznego. 
 

 W naszych szkołach przy wsparciu finansowym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
realizowany był również „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. W ostatnim roku szkolnym 
5 szkół podstawowych z terenu Gminy Łącko, w tym także Szkoła Podstawowa w Zarzeczu 
otrzymało dotacje na zakup książek do swoich bibliotek. Przyznana dotacja to 22 480 zł przy 
całkowitym koszcie zadania 28 100 zł.  
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