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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. 

 


