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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 



8 
 

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.  


