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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. 

 


