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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. 
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 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. 


