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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 
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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 



4 

 

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. 


