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WSTĘP 
 

 

Szanowni Państwo! 

 

Raport o stanie gminy Łącko opracowano w związku z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713). 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Łącko, realizowanych strategii  

i budżetu obywatelskiego (funduszu sołeckiego). 

Celem przygotowania raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację 

gospodarczą i społeczną Gminy Łącko. Zgromadzone w nim zostały szczegółowe dane  

o aspektach funkcjonowania gminy w roku 2020. 

Raport stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy za rok ubiegły i jest podstawą 

do obiektywnej, opartej na faktach oceny. 

Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu 

Gminy Łącko, gminnych jednostek organizacyjnych oraz szereg dokumentów będących  

w posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach internetowych, jak również 

dane udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny. 

Informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom Gminy Łącko do zwiększenia 

wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do 

prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy. 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY ŁĄCKO  
 

Gmina Łącko znajduje się na terenie powiatu nowosądeckiego (województwo 

małopolskie), na krawędzi Beskidu Wyspowego i Beskidu Sądeckiego nad zlewem rzek 

Dunajec i Czarna Woda na wys. 350-400 m n.p.m. Należy do najbardziej malowniczych miejsc 

na Sądecczyźnie, które przyciąga swoim niepowtarzalnym urokiem. Zajmuje obszar 

o powierzchni 132 km2.  

 

W obecnej formie powstała w 1973 r., a swoim zasięgiem obejmuje 16 wsi, z centralnie 

położoną duża wsią Łącko o charakterze miasteczka. Kotlina Łącka ma 6 km długości,  

a jej szerokość dochodzi do 1,5 km. Od wschodu w obrębie Jazowska zamknięta jest ona 

pasmem górskim, przez które przebija się Dunajec krótką przełomową doliną i dostaje się 

w obszar szerokiej, śródgórskiej Kotliny Sądeckiej. Ze względu na warunki geograficzne, 

a więc górzyste usytuowanie, ma łagodny klimat. Warunkuje on produkcję roślinną tego 

regionu, a szczególnie rozwój sadownictwa. 

Charakterystycznym elementem tutejszego krajobrazu są sady. Gmina posiada już stare 

tradycje sadownicze. Sady łąckie są najstarszymi sadami w województwie. Przeważają sady do 

jednego hektara powierzchni. Głównie jabłoni, śliw, wiśni, a również czarnej porzeczki. Na 

wiosnę, gdy nadchodzi moment ich rozkwitu cała okolica zamienia się  

Zdjęcie  1 - Widok na centrum Łącka 



6 
 

w bajeczną krainę urzekającą swoim pięknem. 

Gmina Łącko stanowi wspaniałe miejsce do wypoczynku przez cały rok. W tej okolicy 

oznakowano wiele ciekawych i malowniczych szlaków turystycznych, które prowadzą na 

Modyń (1032), Dzwonkówkę (984), na Przehybę (1178), w Gorce i pasmo Radziejowej. 

Amatorów kąpieli w górskiej rzece przyciągają nurty Dunajca, a wędkarzy żerowiska pstrągów 

i lipieni.  

Liczne ścieżki rowerowe na terenie gminy sprawiają, że miłośnicy tej dyscypliny mogą 

przyjemnie spędzić czas w Łącku i okolicy, a w połączeniu z trasą rowerową VeloMałopolska 

będą mogli wyruszyć w kierunku Tatr, przejechać pod Gorcami, przeciąć Pieniny, wylądować  

w Beskidach lub dotrzeć nad Wisłę. Trudno o drugi tak atrakcyjny przebieg rowerowego szlaku 

w Polsce, który już dzisiaj przyciąga turystów z całego kraju. 

Znaną imprezą jest tradycyjny Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu, którego jeden 

z etapów kończy się w Jazowsku. Oprócz tego w korycie Dunajca w Zabrzeży-Wietrznicach 

znajduje się sztuczny tor kajakowy przeznaczony do sportu wyczynowego, zapewniający pełne 

treningi kadry narodowej seniorów i juniorów, z których wielu wywodzi się z naszej gminy. 

Tor ten umożliwia organizowanie międzynarodowych zawodów w kajakarstwie górskim 

najwyższej rangi, takich jak Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata. Na terenie gminy 

warto zwiedzić ciekawe zabytki będące świadectwem bogatej historii tej ziemi, położonej na 

szlaku handlowym z Krakowa na Węgry. Od połowy XIII w. okoliczne wsie należały do 

starosądeckich klarysek, co nie pozostało bez wpływu na specyficzne oblicze miejscowej 

twórczości artystycznej. 

W Łącku jest to zabytkowy kościół parafialny pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela, który 

powstał w 1728 r. Jest to murowana, trójnawowa świątynia z kwadratową wieżą od strony 

zachodniej. Tradycja głosi, że materiały do budowy kościoła uzyskano z rozbiórki zameczku 

Zyndrama z pobliskich Maszkowic, znanego z bitwy pod Grunwaldem. Wewnątrz na uwagę 

zasługuje wczesnobarokowy ołtarz główny oraz kamienna chrzcielnica z 1493 r. Warto również 

zobaczyć studnię św. Floriana znajdującą się w Rynku oraz Izbę Regionalną. 

W Maszkowicach zaś obelisk na górze Zyndrama, a w Czarnym Potoku wybudowany z drzewa 

modrzewiowego kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina, który postawiono w 1400 r. 

Wewnątrz, w ołtarzu głównym, znajduje się obraz Matki Bożej Bolesnej zwany Pietą, 

przedstawiający ewangeliczną scenę pod krzyżem. Namalowany został przez anonimowego 

twórcę szkoły sądeckiej w roku 1644. Obok kościoła znajduje się wiekowa lipa - pomnik 

przyrody. 

W Jazowsku na uwagę zasługuje kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej 
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Marii Panny z 1796 r. Wewnątrz znajduje się renesansowy bogato rzeźbiony ołtarz z 1621 r. 

oraz barokowa ambona i chór muzyczny. Uwagę zwracają witraże z XVI w. z herbem 

Szczerniawa. W prezbiterium obraz narodzenia Maryi z początku XVII w., zabytkowa 

drewniana architektura wsi, a wzdłuż szosy krzyże przydrożne i kapliczki oraz dąb „Paweł” 

będący pomnikiem przyrody znajdujący się nieopodal Ośrodka Zdrowia. 
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WŁADZE LOKALNE I GMINNE JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNE 
 

I. Rada Gminy Łącko  
 

Rada gminy – organ stanowiący i kontrolny gminy. W gminach mających do 

20 000 mieszkańców rada gminy jest wybierana w jednomandatowych okręgach wyborczych. 

Kadencja rady gminy trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru (w latach 1990–2018 trwała 4 lata).  

W Gminie Łącko w 2020 roku zasiadało 15 radnych na czele, której stoi przewodniczący oraz 

2 wiceprzewodniczących. 

Przy Radzie Gminy Łącko w kadencji 2018-2023 działało w 2020 r. 7 stałych komisji: 

1. Komisja Rewizyjna. 

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

3. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. 

4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu. 

5. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

6. Komisja Rolnictwa. 

7. Komisja Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej. 

Stałe komisje są organami pomocniczymi Rady Gminy Łącko. Mają one wpływ na politykę 

gminy i ostateczny kształt uchwał, który jest wypracowywany podczas prac  

w poszczególnych komisjach, a następnie uchwalanych podczas Sesji Rady Gminy.  

Każda sesja Rady Gminy jest transmitowana i nagrywana. Wynika to z przepisów art. 20 ust. 

1b ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane  

i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisje oraz archiwalne 

nagrania z sesji rady mieszkańcy mogą znaleźć pod adresem  https://lacko.sesja.pl/  

W 2020 roku odbyło się łącznie10 sesji Rady Gminy Łącko.  

https://lacko.sesja.pl/


9 
 

 

II. Urząd Gminy Łącko  
 

Urząd Gminy Łącko - instytucja, przy pomocy której wójt wykonuje swoje zadania. 

Kierownikiem urzędu jest wójt – Jan Dziedzina, będący organem wykonawczym gminy, 

wybieranym w wyborach powszechnych na 5 letnią kadencję.  

1. Struktura organizacyjna Urzędu 

1) Kierownictwo Urzędu: 

a) Wójt – [W], 

b) Zastępca Wójta – [ZW], 

c) Sekretarz Gminy – [S], 

d) Skarbnik Gminy – Główny Księgowy Budżetu – [SK]. 

2) Referaty: 

a) Finansowy – [RF], 

b) Podatkowy – [RP], 

c) Inwestycji i Rozwoju – [RIR], 

d) Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska – [PNO], 

e) Organizacyjno-Administracyjny i Promocji – [ROA], 

f) Urząd Stanu Cywilnego – [USC]. 

Wójt bezpośrednio nadzoruje zadania z zakresu kontroli zarządczej, audytu wewnętrznego, 

ochrony danych osobowych i pracę radcy prawnego. 

Zastępca Wójta nadzoruje pracę Referatu Inwestycji i Rozwoju oraz Referatu Planowania 

Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska.  

Sekretarz Gminy nadzoruje pracę Referatu Administracyjno-Organizacyjnego  

i Promocji oraz Urzędu Stanu Cywilnego. 

Skarbnik Gminy nadzoruje pracę Referatu Finansowego oraz Podatkowego. 

Więcej informacji na temat Urzędu Gminy Łącko mieszkańcy mogą znaleźć na stronie 

internetowej https://www.lacko.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

https://bip.malopolska.pl/uglacko. 

  

https://www.lacko.pl/
https://bip.malopolska.pl/uglacko
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III. Gminne jednostki organizacyjne  
 

1. Wykaz Jednostek Organizacyjnych Gminy 

 
W 2020 roku na terenie gminy działało 20 jednostek organizacyjnych:  

1) Gminny Ośrodek Kultury w Łącku; 

2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku; 

3) Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku z filiami w Jazowsku, Woli Kosnowej 

i Obidzy; 

4) Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku; 

5) Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko; 

6) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku; 

7) Szkoła Podstawowa w Jazowsku; 

8) Szkoła Podstawowa w Zagorzynie; 

9) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadczy; 

10) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku; 

11) Szkoła Podstawowa w Maszkowicach; 

12) Szkoła Podstawowa w Szczereżu; 

13) Szkoła Podstawowa w Obidzy; 

14) Szkoła Podstawowa w Kiczni; 

15) Szkoła Podstawowa w Zabrzeży; 

16) Szkoła Podstawowa w Zarzeczu. 

17) Samorządowe Przedszkole w Łącku; 

18) Przedszkole Samorządowe w Jazowsku; 

19) Szkoła Muzyczna I Stopnia w Łącku; 

20) Zespół Świetlic Środowiskowych w Łącku. 

 

2. Sołectwa 

 

W skład Gminy Łącko wchodzi 16 sołectw: 

 

1) Brzyna; 

2) Czarny Potok; 

3) Czerniec; 

4) Jazowsko; 

5) Kadcza; 
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6) Kicznia; 

7) Łazy Brzyńskie; 

8) Łącko; 

9) Maszkowice; 

10) Obidza; 

11) Szczereż; 

12) Wola Kosnowa; 

13) Wola Piskulina; 

14) Zabrzeż; 

15) Zagorzyn; 

16) Zarzecze. 
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2.1 Podział Gminy Łącko na sołectwa 

 

 

Zdjęcie  2 - Mapa Gminy Łącko z podziałem na miejscowości 

 

IV. Ludność Gminy Łącko 
 

1. Liczba ludności 

 
Liczba stałych i czasowych mieszkańców gminy Łącko, według stanu na dzień 31 grudnia 

2020 r. na podstawie prowadzącego przez gminę rejestru mieszkańców przedstawiona jest 

w poniższej tabeli. 
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Tabela 1 - Zestawienie liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r. w rozbiciu na poszczególne miejscowości 

 

Miejscowość Liczba 

wszystkich 

stałych 

Liczba 

wszystkich 

czasowych 

Liczba 

stałych 

(tylko 

stałych) 

Liczba 

czasowych 

(tylko 

czasowych) 

Liczba 

stałych 

(tylko 

stałych) i 

czasowych 

(tylko 

czasowych) 

Liczba 

stałych, 

czasowych, 

stałych i 

czasowych 

BRZYNA 685 6 676 6 682 682 

CZARNY 

POTOK 
644 9 644 9 653 653 

CZERNIEC 779 26 768 25 793 794 

JAZOWSKO 1739 7 1723 7 1730 1730 

KADCZA 1109 2 1100 2 1102 1102 

KICZNIA 859 11 843 11 854 854 

ŁAZY 

BRZYŃSKIE 
503 1 499 1 500 500 

ŁĄCKO 3218 42 3173 33 3206 3215 

MASZKOWICE 
1150 9 1124 9 1133 1133 

OBIDZA 1429 16 1416 14 1430 1432 

SZCZEREŻ 564 9 564 9 573 573 

WOLA 

KOSNOWA 
764 7 755 7 762 762 

WOLA 

PISKULINA 
422 1 418 1 419 419 

ZABRZEŻ 1272 15 1263 15 1278 1278 

ZAGORZYN 1065 12 1054 12 1066 1066 

ZARZECZE 541 7 532 6 538 539 

RAZEM 16753 180 16552 167 16719 16732 
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Wykres 1 - Liczba mieszkańców w ujęciu graficznym 

 

 

 
Tabela 2 - Zestawienie liczby urodzeń w latach 2014-2020 
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Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2020 r. 

URODZENIA W GMINIE ŁĄCKO  

Rok Dziewczynki Chłopcy Razem 

2014 133 148 281 

2015 114 134 248 

2016 117 125 242 

2017 132 128 260 

2018 121 125 246 

2019 139 104 243 

2020 149 115 264 
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Tabela 3 - Zestawienie liczby zgonów w latach 2014-2020 

 

2. Gospodarstwa rolne  

Największą powierzchnię w Gminie zajmują użytki rolne. Dominują grunty orne, 

jednakże z roku na rok zwiększa się powierzchnia sadów. Jest to efekt bogatych tradycji 

sadowniczych.  Dużą cześć obszaru gminy zajmują lasy, co sprawia, że czyni ją atrakcyjną 

turystycznie i wpływa na rozwój funkcji usługowych, produkcyjnych i rekreacyjnych. 

Na terenie gminy Łącko od 1 września do 30 listopada 2020 roku obył się Powszechny Spis 

Rolny 2020 – najważniejsze badanie polskiego rolnictwa realizowane raz na 10 lat.  

Akcja objęła zarówno gospodarstwa indywidualne, jak i gospodarstwa prowadzone przez 

osoby prawne (spółdzielnie, spółki) lub jednostki organizacyjne niemającej osobowości 

prawnej. W naszej gminie spisanych zostało 100% gospodarstw rolnych. Osiągniecie to 

możliwe było dzięki zaangażowaniu rolników, rachmistrzów, Gminnego Biura Spisowego, 

dobrej współpracy z pracownikami służb statystyki publicznej oraz osób zaangażowanych  

w realizację prac spisowych.  Powszechny Spis Rolny 2020 realizowany był w szczególnych 

warunkach stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.  

 

3. Działalność gospodarcza  

 
Według Głównego Urzędu Statystycznego na terenie gminy Łącko na dzień 31 grudnia 

2020 r. działa 1188 podmiotów gospodarczych. Z informacji zawartych w Centralnej Ewidencji  

i Informacji o działalności Gospodarczej (CEIDG) w większości są to osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą w branży handlowej, usług ogólnobudowlanych, 

ZGONY W GMINIE ŁĄCKO 

Rok Mężczyźni Kobiety RAZEM  

2014 78 62 140 

2015 72 60 132 

2016 73 65 138 

2017 56 56 112 

2018 87 63 150 

2019 75 60 135 

2020 85 85 170 



16 
 

gastronomii i przetwórstwa owoców. 

 

Tabela 4 - Podmioty gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) 

prowadzone na terenie Gminy Łącko na dzień 31.12.2020 r. 

Ogółem W tym 

przedsiębiorstwa 

państwowe 

spółki spółdzielnie osoby fizyczne 

prowadzące 

działalność 

gospodarczą 

razem w tym 

handlowe cywilne 

razem w tym 

akcyjne z o.o. 

1275 0 90 43 0 27 47 2 1071 
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INFORMACJE FINANSOWE 
 

Informacja dotycząca finansów Gminy Łącko sporządzona została w oparciu  

o sprawozdanie budżetowe za rok 2020.  Budżet roku 2020 po stronie dochodów budżetowych 

zamknął się kwotą 112 409 528,53 zł, co stanowi 104,10% wykonania dochodów w stosunku 

do założonego planu, natomiast wydatki budżetowe wyniosły 101 867 970,18 zł, tj. 93,00% 

wykonania wydatków do zakładanego planu. 

I. Dochody budżetowe 
 
Tabela 5 - Rodzaje dochodów w 2020 roku 

Rodzaj dochodów  Plan Wykonanie % 

wykonania 

Dochody bieżące  98 087 811,48 99 132 386,19 101,06 

w tym: z tytułu dotacji i środków na 

finansowanie wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, 

o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 

3 024 236,00 3 301 471,22 109,17 

Dochody majątkowe  9 894 900,82 13 277 142,34 134,18 

w tym: z tytułu dotacji i środków na 

finansowanie wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, 

o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 

6 088 488,22 5 191 642,23 85,27 

Razem dochody   107 982 712,30 112 409 528,53 104,10 

 

Wykres 2 - Główne kategorie dochodów budżetu Gminy Łącko w 2020 roku 

 
Zaplanowane w budżecie Gminy Łącko dochody za 2020 rok zostały wykonane  

20%

13%

31%

10%

3%

12%
11%

Wykonanie dochodów za 2020 rok  112 409 528,53 zł

subwencja oświatowa - 22 873 686,00 zł

subwencja wyrównawcza, uzupełniająca i równoważąca - 15 136 874,00  zł

dotacja na zadania zlecone i własne bieżące - 34 473 316,26 zł

podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 11 413 163,07 zł

dochody bieżące z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej - 3 301 471,22  zł

dochody majątkowe 13 277 142,34  zł,  w tym dochody z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej - 5 191 642,23 zł

pozostałe dochody bieżące - 11 933 875,64 zł
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w wysokości 112 409 528,53 zł, co stanowi 104,10% zakładanego planu rocznego, z tego 

dochody bieżące w wysokości 99 132 386,19 zł, tj. w 101,06%. 

Wykonano dochody bieżące z tytułu dotacji i środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w kwocie 3 301 471,22 zł, tj. w 109,17% planu. 

Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 13 277 142,34 zł, tj. w 134,18% zakładanego 

planu rocznego w tym wykonanie dochodów z tytułu dotacji i środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w kwocie 5 191 642,33 zł. 

 

II. Wydatki budżetowe 
 
Tabela 6 - Rodzaje wydatków w 2020 roku 

Rodzaj wydatków Plan Wykonanie % 

wykonania 

Wydatki bieżące, w tym: 92 816 404,63 88 005 596,30 94,82 

1. Wydatki jednostek budżetowych, 

w tym: 

50 251 356,37 46 571 957,98 92,68 

- wynagrodzenia i składki od nich 

naliczone  

32 506 313,42 30 825 121,23 94,83 

- wydatki związane z realizacja ich 

statutowych zadań  

17 745 042,95 15 746 836,75 88,74 

2. Dotacje na zadania bieżące  3 191 984,00 3 050 226,53 95,56 

3. Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych  

36 426 598,66 36 143 589,82 99,22 

4. Wydatki na programy 

finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 

2 i 3 

2 446 465,60 1 882 086,35 76,93 

5. Obsługa długu 500 000,00 357 735,62 71,55 

Wydatki majątkowe na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne, w tym: 

16 722 128,79 13 862 373,88 82,90 

- wydatki na programy finansowane z 

udziałem środków, o których mowa w 

art.5 ust.1 pkt 2 i 3  

6 716 705,59 5 884 925,38 87,62 

Razem wydatki 109 538 533,42 101 867 970,18 93,00 
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Wykres 3 - Główne kategorie wydatków budżetu Gminy Łącko w 2020 roku 

 

 
 

Wydatki budżetu Gminy Łącko za 2020 rok zostały wykonane w kwocie 

101 867 970,18 zł, tj. na poziomie 93,00% zakładanego planu, z tego wydatki bieżące w kwocie 

88 005 596,30 zł, tj. 94,82%. 

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych planowane  

w wysokości 2 446 465,60 zł, zostały wykonane w kwocie 1 882 086,35 zł, tj. w 76,93%. 

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 16 722 128,79 zł, zostały wykonane  

w wysokości 13 862 373,88 zł, tj. w 82,90%, w tym na programy i projekty realizowane  

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych 

planowane w wysokości 6 716 705,59 zł, zostały wykonane w kwocie 5 884 925,38 zł, tj.  

w 87,62%. 

 

Dokładne omówienia zrealizowanych wydatków w 2020 roku znajduje się pod adresem  

https://bip.malopolska.pl/uglacko,m,340982,2021.html  

29%

37%

7%
2%

14%

11%

Wykonanie wydatków za 2020 rok 101 867 970,18 zł

oświata i wychowanie - 29 532 802,64 zł

pomoc społeczna ochrona zdrowia i rodzina - 37 706 862,69 zł

gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 7 162 878,33 zł



III. Wydatki inwestycyjne  
 

Inwestycje stanowią o sile i prężności samorządu, decydują o atrakcyjności terenu i jakości 

życia mieszkańców. Poniższa tabela pokazuje szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych 

realizowanych w 2020 r. 

 

Tabela 7 - Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2020 roku 

Nazwa zadania  Plan Wykonane 

wydatki  

4 5 8 

Rolnictwo i łowiectwo 558 255,00 399 444,16 

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 371 000,00 216 037,01 

Opracowanie dokumentacji projektowej linii tłocznej 

bezpośrednio z ujęcia wody w Łącku do zbiornika na 

Jeżowej wraz z jego rozbudową 

82 410,00 niewygasające 

Rozbudowa wodociągu oraz budowa kanalizacji sanitarnej 

w m. Łącko - Podgrabie 

82 900,00 35 363,19 

Modernizacja zbiornika wody w Maszkowicach 30 058,00 24 363,85 

Wykonanie studni głębinowej w Czerńcu 45 000,00 30 920,43 

Wymiana sieci wodociągowej w Czerńcu 25 000,00 20 213,16 

Wykup gruntu pod zbiornik wody pitnej w Łazach 

Brzyńskich 

17 100,00 17 025,70 

Zakup samochodu dostawczego 33 532,00 33 531,72 

Roboty geologiczne na wykonanie otworu 

poszukiwawczego Ms-1 w celu ujęcia wód podziemnych 

w miejscowości Maszkowice gmina Łącko w obrębie 

działki ew. nr 128 zgodnie z projektem robót 

geologicznych 

55 000,00 54 618,96 

Pozostała działalność 187 255,00 183 407,15 

Modernizacja drogi gminnej nr 291716K Brzyna - Kąty 

Doliska w km 3+060-3+360 

87 125,00 84 270,99 

Modernizacja drogi gminnej nr 292061K Zagorzyn - Koło 

Steców w m. Zagorzyn w km 0+135-0+335 

57 500,00 56 508,66 

Modernizacja drogi gminnej nr 292133K Czarny Potok - 

Bysztek w m. Czarny Potok w km 0+500-0+650 

42 630,00 42 627,50 

Transport i łączność 4 783 788,60 3 969 381,03 

Drogi publiczne wojewódzkie 1 271 921,07 1 190 113,15 
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Przebudowa drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ - Stary 

Sącz na odcinku ref. 120 km 3+206-3+469 w m. 

Maszkowice - budowa chodników dla pieszych 

290 301,35 273 649,99 

Doświetlenie przejścia dla pieszych w km 0+088 odcinka 

drogi 120 drogi wojewódzkiej nr 969 w miejscowości 

Łącko 

10 500,00 10 500,00 

Przebudowa DW 969 Nowy Targ - Stary Sącz na odc. ref. 

120 km 2+708 - 3+206 w m. Maszkowice - budowa 

chodników dla pieszych 

499 990,03 460 256,17 

Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu DW 969 odc. 

100 km 4+285 w m. Zabrzeż 

10 000,00 9 181,03 

Przebudowa drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ - Stary 

Sącz na odcinku ref. 120 w km 2+174 - 2+708 w 

miejscowości Maszkowice - budowa chodnika dla 

pieszych 

461 129,69 436 525,96 

Drogi publiczne powiatowe 250 000,00 149 396,00 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy 

chodników w ciągach dróg powiatowych (zadanie 

realizowane w drodze porozumienia z Powiatem 

Nowosądeckim) 

50 000,00 niewygasający 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1541K Łącko - Kicznia 

w km 0+268 - 0+646 w zakresie budowy chodnika wraz z 

odwodnieniem 

200 000,00 149 396,00 

Drogi publiczne gminne 3 261 867,53 2 629 871,88 

Modernizacja drogi Byniowa Glinik dz. nr 1032/1, 1052/1, 

1051/1, 1058/1, 1050/1, 1049/1 - Fundusz sołecki - 

sołectwo Zagorzyn 

30 000,00 30 000,00 

Modernizacja drogi dz. ew. nr 601/1- Fundusz sołecki - 

sołectwo Maszkowice 

23 322,40 23 322,40 

Modernizacja drogi dz. nr 244 „Masiowa” - Fundusz 

sołecki - sołectwo Łazy Brzyńskie 

29 000,00 28 850,63 

Modernizacja drogi gminnej nr 292164K Łazy 

(Podjarcowa) - Fundusz sołecki - sołectwo Kicznia 

26 000,00 25 926,49 

Modernizacja drogi gminnej Płanki - Fundusz sołecki - 

sołectwo Jazowsko 

30 000,00 30 000,00 

Modernizacja drogi Nr 292142K Czarny Potok - Za 

Potocze - Fundusz sołecki - sołectwo Czarny Potok 

34 083,20 34 083,20 

Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Łącko 265 974,53 251 488,57 

Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: 

Kicznia, Zabrzeż, Zagorzyn, Maszkowice 

448 160,00 379 008,01 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy 

drogi gminnej nr 291841K Jazowsko - Szczereż na 

odcinku w km 0+640 - 1+070 w m. Jazowsko w zakresie 

niezbędnym dla budowy chodnika 

44 000,00 0,00 
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Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy 

infrastruktury drogowej 

100 000,00 39 360,00 

Przebudowa drogi gminnej nr 291943K Szczereż - 

Olszanka w km 0+000-0+600 w miejscowości Szczereż 

834 045,00 712 033,52 

Przebudowa drogi gminnej nr 292153K Czarny Potok - 

Pod Szkołą w km 0+000-0+526 w miejscowości Czarny 

Potok 

657 838,00 592 423,24 

Przebudowa drogi nr 292046K Czerniec - Borki - 

Byniowa - Fundusz sołecki - sołectwo Czerniec 

15 000,00 14 760,00 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na dr. 291679K w 

przysiółku Marasiówka - Fundusz sołecki - sołectwo 

Obidza 

25 000,00 25 000,00 

Oznakowanie nazw przysiółków w gminę Łącko 189 966,40 117 500,56 

Wykup gruntu pod drogi 150 000,00 22 862,24 

Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 340199K 

Kamienica - Parysz w miejscowości Kamienica 

20 000,00 17 835,00 

Zakup kosiarki 9 348,00 9 348,00 

Modernizacja dróg gminnych - odbudowa nawierzchni 

bitumicznych w miejscowości Zabrzeż 

80 000,00 49 818,69 

Modernizacja drogi Byniowa Glinik dz. nr 1032/1,1052/1, 

1051/1, 1058/1, 1050/1, 1049/1 - środki własne 

7 506,00 7 505,16 

Modernizacja drogi dz. ew. 601/1 - środki własne 7 316,00 1 454,47 

Modernizacja drogi nr 292142K Czarny Potok - Za 

Potocze - środki własne 

20 560,00 20 559,55 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na dr. 291679K w 

przysiółku Marasiówka  

18 000,00 0,00  

Zakup posypywarki 14 568,00 14 568,00 

Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kicznia, 

Jazowsko, Obidza 

103 880,00 103 877,87 

Modernizacja drogi gminnej nr 291735K Brzyna - Na 

Paryje na odc. w km 0+008-0+110 

78 300,00 78 286,28 

Turystyka 411 891,00 260 144,94 

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 382 291,00 248 618,74 

Budowa toru rowerowego typu Pumptrack z infrastruktura 

towarzyszącą w Łącku w ramach projektu pn. „Centra 

Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo 

– rowerowe” 

249 291,00 248 618,74 
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Budowa parku rekreacji wypoczynku nad Dunajcem wraz 

z budową lokalnych punktów rekreacji na obszarze Gminy 

Łącko 

133 000,00 0,00  

Pozostała działalność 29 600,00 11 526,20 

Zagospodarowanie terenu na cele turystyczno-rekreacyjne 

w Łącku 

14 600,00 11 508,00 

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu na 

Górze Zyndram w Maszkowicach 

15 000,00 18,20 

Gospodarka mieszkaniowa 1 371 500,00 1 006 356,27 

Pozostała działalność 1 371 500,00 1 006 356,27 

Budowa infrastruktury sieci wodociągowej do osiedla 

romskiego w Maszkowicach w Gminie Łącko 

622 000,00 620 789,61 

Poprawa warunków przestrzennych i infrastrukturalnych 

na osiedlu romskim w Gminie Łącko 

749 500,00 385 566,66 

Działalność usługowa 48 000,00 46 620,50 

Pozostała działalność 48 000,00 46 620,50 

Zakup samochodu 48 000,00 46 620,50 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 136 000,00 116 000,00 

Ochotnicze straże pożarne 136 000,00 116 000,00 

Zakup samochodu bojowego dla OSP - Fundusz sołecki - 

sołectwo Brzyna 

3 000,00 3 000,00 

Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych 3 000,00 3 000,00 

Zakup samochodu bojowego dla OSP - Fundusz sołecki - 

sołectwo Jazowsko 

10 000,00 10 000,00 

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jazowsko 100 000,00 100 000,00 

Modernizacja budynku remizy OSP z terenu gminy 20 000,00 0,00  

Oświata i wychowanie 2 442 269,08 1 804 329,87 

Szkoły podstawowe 1 806 805,00 1 228 400,89 

Modernizacja boisk sportowych przy Szkołach 

Podstawowych w Obidzy i Szczereżu 

1 060 000,00 1 011 130,72 

Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kiczni 127 380,00 122 562,92 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy 

boiska i parkingu przy Szkole Podstawowej w Jazowsku 

21 100,00 4 059,00 
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Budowa budynku sali gimnastycznej z zapleczem oraz 

dodatkowymi salami lekcyjnymi i przewiązką SP w 

Maszkowicach 

490 000,00 0,00  

Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Szkole 

Podstawowej w Zagorzynie 

36 224,00 36 223,50 

Modernizacja ściany północnej budynku nr 2 w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Kadczy 

28 000,00 28 000,00 

Wykonanie studni głębinowej przy Szkole Podstawowej w 

Zagorzynie 

18 900,00 1 230,00 

Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Szkole 

Podstawowej w Jazowsku 

25 201,00 25 194,75 

Przedszkola 361 797,00 355 279,86 

Wykonanie prac adaptacyjnych i dostosowawczych w 

budynku Szkoły Podstawowej w Jazowsku celem i 

tworzenia przedszkola w ramach projektu „Nowa jakość 

edukacji przedszkolnej w m. Jazowsko” 

361 797,00 355 279,86 

Szkoły artystyczne 32 500,00 32 500,00 

Zakup akordeonu guzikowego 32 500,00 32 500,00 

Pozostała działalność 241 167,08 188 149,12 

Prace adaptacyjne sal w Szkołach Podstawowych: 

Zarzecze, Zabrzeż, Kadcza, Szczereż w ramach projektu 

„Szkoły na 6 w Gminie Łącko” 

120 583,54 100 344,34 

Prace adaptacyjne w Szkołach Podstawowych: Zarzecze, 

Czarnym Potoku, Kiczni, Maszkowicach w ramach 

projektu „Szkoły na 6 w Gminie Łącko” 

120 583,54 87 804,78 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 000,00 10 000,00 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych 

10 000,00 10 000,00 

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu busa do 

przewozu osób niepełnosprawnych 

10 000,00 10 000,00 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 796 425,11 4 566 489,22 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 863 088,00 3 660 849,90 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią 

ścieków oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w 

miejscowości Kadcza 

206 294,00 37 942,76 

Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Łącko 

oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży 

3 621 794,00 3 592 601,49 



25 
 

Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży 35 000,00 30 305,65 

Gospodarka odpadami 644 597,11 644 595,30 

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Gminie Łącko 

551 244,00 551 243,00 

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w miejscowości Jazowsko 

34 300,00 34 300,00 

Zakup wyposażenia Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych 

59 053,11 59 052,30 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 29 600,00 29 600,00 

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła 

w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko 

Działanie 4.4 Redukcja zanieczyszczeń do powietrza. 

Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - 

SPR. Dotacje dla osób fizycznych do wymiany pieców 

13 000,00 13 000,00 

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła 

w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko 

Działanie 4.4. Redukcja zanieczyszczeń do powietrza 

Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji 

(paliwa stałe) - SPR Dotacje dla osób fizycznych na 

wymiany pieców 

16 600,00 16 600,00 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 229 140,00 203 474,34 

Modernizacja kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. 

Łącko - nad Dunajcem 

42 000,00 41 820,00 

Rozbudowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w 

miejscowości Łącko - nad Dunajcem 

15 000,00 14 905,84 

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego 172 140,00 146 748,50 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 000,00 27 969,68 

Zakup samochodu dostawczego 30 000,00 27 969,68 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000 000,00 1 291 736,17 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 000 000,00 1 291 736,17 

Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku 2 000 000,00 1 291 736,17 

Kultura fizyczna 164 000,00 71 984,96 

Pozostała działalność 164 000,00 71 984,96 

Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w 

miejscowości Zabrzeż 

79 000,00 70 984,96 

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 

Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Czerniec 

10 000,00 0,00  
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Rozwój infrastruktury rekreacyjnej Gminy Łącko poprzez 

budowę placów zabaw w miejscowościach Jazowsko i 

Kadcza 

75 000,00 1 000,00 

Razem 16 722 128,79 13 542 487,12 
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IV. Wykonanie budżetu Gminy Łącko  
 

Budżet Gminy Łącko na 2020 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2019 r. na 

podstawie Uchwały Nr 161/XVIII/2019 Rady Gminy Łącko. W trakcie roku budżet gminy 

ulegał zmianom poprzez Uchwały Rady Gminy Łącko oraz Zarządzenia Wójta Gminy Łącko, 

które zostały wydane na podstawie upoważnienia Rady Gminy. 

 
Tabela 8 - Plan budżetu według stanu na początek i na koniec 2020 roku 

Lp. Kategoria Plan na 1 stycznia 2020 r. Plan na 31 grudnia 2020 r. 

1. Dochody  100 918 958,44 107 982 712,30 

2. Wydatki 109 273 216,47 109 538 533,42 

3. Nadwyżka/-deficyt 

budżetu 

- 8 354 258,03                       - 1 555 821,12  

4. Przychody 13 859 422,03 7 060 985,12 

5. Rozchody 5 505 164,00 5 505 164,00 

 

Poziom wykonania budżetu za 2020 rok przedstawia się następująco: 

• planowane dochody w kwocie 107 982 712,30 zł, zostały zrealizowane w wysokości 

112 409 528,53 zł, co stanowi 104,10% planu, z tego dochody bieżące w kwocie 

99 132 386,19 zł, tj. w 101,06% i dochody majątkowe w kwocie 13 277 142,34 zł co 

stanowi 134,18% planu; 

• planowane wydatki w kwocie 109 538 533,42 zł, zostały wykonane w kwocie 

101 867 970,18 zł, co stanowi 93,00% planu z tego wydatki bieżące w kwocie 

88 005 596,30 zł, tj. w 94,82% i wydatki majątkowe w kwocie 13 862 373,88 zł, co 

stanowi 82,90% planu. 

Po dokonanych zmianach w ciągu roku planowany deficyt budżetu Gminy wynosił 

1 555 821,12 zł. Ostatecznie wykonanie budżetu Gminy za 2020 rok zamknęło się nadwyżką 

budżetu w kwocie 10 541 558,35 zł. 

Planowane przychody w kwocie 7 060 985,12 zł zostały wykonane w wysokości 10 134 513,97 

zł i obejmowały: 

• kredyt długoterminowy w kwocie 5 000 000,00 zł, zaciągnięty w banku PKO O/Nowy 

Sącz; 

• pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 462 271,11 zł, zaciągnięta na realizację zadania 

pn. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej  

w Zabrzeży; 
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• wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych – planowane w kwocie 

398 364,18 zł, a zrealizowane w wysokości 4 258 661,82 zł; 

• niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające  

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 

40 075,10 zł - rozliczenie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie 

profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii; 

• wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na 

realizację projektów w kwocie 273 505,94 zł, w tym: na realizację projektów 

pn. „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Łącko” w kwocie 100 270,80 zł, „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł 

ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko” w kwocie 7 640,50 zł, 

„Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej  

w Zabrzeży” w kwocie 14 338,61 zł, „Razem do celu” w kwocie 151 256,03 zł; 

• spłata udzielonej pożyczki w kwocie 100 000,00 zł. 

Rozchody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 5 505 164,00 zł, tj. w 100,00%, 

w tym: udzielona pożyczka z budżetu gminy w kwocie 100 000,00 zł. Rozchody obejmowały 

spłaty rat kredytów długoterminowych i pożyczek zaciągniętych w latach 2013-2018. 

Stan zadłużenia na koniec 2020 r. wyniósł 24 877 884,55 zł, z tego: 

• z tytułu kredytów w kwocie 21 597 784,00 zł;  

• z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Przebudowa 

oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży” 

w kwocie 2 397 968,31 zł;  

• z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Budowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Kosnowa i Wola Piskulina” w kwocie 

882 132,24 zł. 

W stosunku do poziomu zadłużenia gminy na koniec 2019 roku, dług na koniec 2020 roku 

zwiększył się o kwotę 57 107,11 zł. 

Wysokość zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu zaciągniętych przez 

gminę kredytów długoterminowych i pożyczek w latach 2013-2020 wyniosła 24 877 884,55 zł 

i była niższa od planowanego poziomu zadłużenia w Uchwale Budżetowej Gminy Łącko na 
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2020 rok o 8 402 969,66 zł. 

 

Ogółem na obsługę zadłużenia gminy w 2020 roku przeznaczono 5 762 899,62 zł, z tego: 

1. Spłata rat zaciągniętych kredytów długoterminowych – 4 551 064,00 zł, w tym:  

− kredyt zaciągnięty w 2013 roku w PKO O/Nowy Sącz 904 992,00 zł; 

− kredyt zaciągnięty w 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu 

1 246 072,00 zł; 

− kredyt zaciągnięty w 2015 roku w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu 800 000,00 zł; 

− kredyt zaciągnięty w 2016 roku w Banku Spółdzielczym w Łącku 1 200 000,00 zł; 

− kredyt zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Łącku 400 000,00 zł. 

2. Spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚ I GW na realizację zadania pn. „Budowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Kosnowa i Wola Piskulina” – 

294 044,00 zł. 

3. Spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Przebudowa 

oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży” – 

560 056,00 zł. 

4. Spłata odsetek – 357 735,62 zł. 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w budżecie Gminy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.  

 

V. Budżet Obywatelski i Fundusz Sołecki  
 

Budżet obywatelski jest, co do zasady fakultatywny, bowiem obowiązek jego 

wprowadzenia dotyczy jedynie miast na prawach powiatu. W Gminie Łącko nie został 

wprawdzie utworzony budżet obywatelski, za to nieprzerwanie od kilku lat w budżecie gminy 

wyodrębniane są środki w ramach funduszu sołeckiego. 

Zarówno gmina, jak i sołectwa, uruchamiając fundusz sołecki, muszą sprostać kilku wymogom 

ustawowym. Fundusz sołecki to pieniądze z budżetu gminy, które mieszkańcy wsi mogą 

przeznaczyć na wybrane przez siebie cele, jednak przedsięwzięcie w ramach funduszu 

sołeckiego, musi dotyczyć zadania realizowanego na obszarze sołectwa. 

Sołtysi wszystkich miejscowości gminy Łącko poinformowani zostali przez Wójta Gminy  

o wysokości środków przypadających danemu sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na 

2020 r. O ostatecznym podziale środków sołeckich zdecydowali mieszkańcy podczas zebrań 
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wiejskich. Uchwalony podział środków oraz zadania w nim przyjęte zostały przedłożone 

Wójtowi w celu ich realizacji w roku 2020.  

 

Tabela 9 - Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku 

Przedsięwzięcia realizowane z art. 4 ustawy o funduszu sołeckim 

Nazwa/sołectwo Nazwa przedsięwzięcia Plan  Wykonanie  

Transport i 

łączność 

  37 830,00 35 959,50 

Drogi publiczne 

gminne 

  37 830,00 35 959,50 

Sołectwo 

Jazowsko 

  6 500,00 5 000,00 

  Remont dróg gminnych 6 500,00 5 000,00 

Sołectwo Kadcza   1 800,00 1 783,50 

  Remont dróg gminnych 1 800,00 1 783,50 

Sołectwo Łącko   17 730,00 17 730,00 

  Remonty dróg gminnych: Zawodzie – Łącko 

Maszkowice nr 292040K, Do Gromali nr 

291989K, dz. nr 925/2, 928/2, 927/2, 929/4, 

910/4, 931/3, 926/2, Na Bysztek dz. 139 

17 730,00 17 730,00 

Sołectwo 

Maszkowice 

  2 000,00 1 968,00 

  Koparka - droga nr 291873K – udrożnienie 

rowów, droga nr 291887K 

2 000,00 1 968,00 

Sołectwo Obidza   5 500,00 5 488,00 

  Zakup materiałów na remont drogi nr 

291678K w przysiółku Wielga 

5 500,00 5 488,00 

Sołectwo Zabrzeż   3 000,00 3 000,00 

  Droga nr 291927K Do Lasu Na Ochotnicę: 3 000,00 3 000,00 

   - zakup klińca 3 000,00 3 000,00 

Sołectwo 

Zagorzyn 

  1 300,00 990 

  Droga (Pod Pasternik) nr 292078K: 1 300,00 990 

   - zakup koryt betonowych 1 300,00 990 

Razem   37 830,00 37 369,34 
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Przedsięwzięcia realizowane z art. 3 ustawy o funduszu sołeckim 

Nazwa/sołectwo Nazwa przedsięwzięcia Plan  Wykonanie 

Transport i 

łączność 

  662 397,80 649 351,15 

Drogi publiczne 

gminne 

  662 397,80 649 351,15 

Sołectwo Brzyna   40 806,00 40 546,48 

  Remont drogi gminnej nr 291727K 

Mrożówka 

3 000,00 2 960,00 

Remont drogi gminnej nr 291743K 

Mroziówka - Czesanki 

2 350,00 2 350,00 

Praca koparki na drogach gminnych 6 000,00 5 992,00 

Remont drogi gminnej nr 291728K 

Musołówka – Groń 

29 456,00 29 244,48 

Sołectwo Czarny 

Potok 

  39 583,20 39 043,20 

  Modernizacja drogi nr 292142K Czarny 

Potok Za Potocze 

34 083,20 34 083,20 

Zakup korytek na drogi gminne 3 000,00 2 500,00 

Usługa koparką na drogach gminnych 2 500,00 2 460,00 

Sołectwo Czerniec   50 000,00 49 675,47 

  Przebudowa drogi nr 292046K Czerniec – 

Borki – Byniowa  

15 000,00 14 760,00 

Remont dróg gminnych sołectwa Czerniec 35 000,00 34 915,47 

Sołectwo 

Jazowsko 

  38 572,40 38 441,50 

  Remont dróg gminnych 8 572,40 8 441,50 

Modernizacja drogi gminnej Płanki 30 000,00 30 000,00 

Sołectwo Kadcza   47 022,40 47 022,40 

  Remont drogi nr 291816K (Wygon)  15 822,40 15 822,40 

Remont dróg gminnych 31 200,00 31 200,00 

Sołectwo Kicznia   47 022,40 46 825,49 

  Remont dróg gminnych w sołectwie Kicznia 21 022,40 20 899,00 

Modernizacja drogi gminnej nr 292164K 

Łazy (Podjarcowa) 

26 000,00 25 926,49 

Sołectwo Łazy 

Brzyńskie 

  36 000,00 35 649,63 

  Modernizacja drogi dz. nr 244 „Masiowa” 29 000,00 28 850,63 

Wykonanie i montaż krat na drogach 

gminnych w sołectwie Łazy Brzyńskie 

2 000,00 1 999,00 
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Zakup płyt na drogi gminne 2 000,00 1 848,00 

Praca koparką na drogach gminnych 3 000,00 2 952,00 

Sołectwo Łącko   40 822,40 40 779,90 

  Remonty dróg gminnych: Zawodzie – 

Łącko Maszkowice nr 292040K, Do 

Gromali nr 291989K, dz. nr 925/2, 928/2, 

927/2, 929/4, 910/4, 931/3, 926/2, Na 

Bysztek dz. 139 

40 822,40 40 779,90 

Sołectwo 

Maszkowice 

  49 422,40 49 242,22 

  Koparka - droga nr 291873K – udrożnienie 

rowów, droga nr 291887K 

2 000,00 1 968,00 

Remont drogi Koło Rusnaka nr 292890K 1 300,00 1 260,00 

Kliniec: droga nr 291891K, nr 291869K, nr 

291884K, nr 291870K  

1 800,00 1 740,00 

Remont drogi nr 291886K 21 000,00 20 951,82 

Modernizacja drogi dz. ew. nr 601/1 23 322,40 23 322,40 

Sołectwo Obidza   50 022,40 48 878,26 

  Wykonanie nawierzchni asfaltowej na 

drodze 291679K w przysiółku Marasiówka 

25 000,00 25 000,00 

Zakup materiałów na remont drogi nr 

291678K (przysiółek Wielga) 

500 476 

Zakup materiałów na remont drogi nr 

291682K Wajdy (przysiółek Babiki) 

7 000,00 7 000,00 

Zakup materiałów na remont drogi nr 

dz.83/2 (przysiółek Faltynówka) 

1 500,00 532 

Usługa koparką przy remoncie dróg 

gminnych w sołectwie Obidza 

8 000,00 7 995,00 

Zakup materiałów na drogę gminną nr 

291650K Przez Dział 

2 000,00 1 894,00 

Zakup klińca na drogi gminne w sołectwie 

Obidza 

6 022,40 5 981,26 

Sołectwo Szczereż   31 224,89 31 186,45 

  Remont dróg gminnych - pobieranie rowów 6 000,00 5 961,56 

Remont drogi gminnej (do Państwa 

Zasadnich - Kulwon) 

25 224,89 25 224,89 

Sołectwo Wola 

Kosnowa 

  33 500,00 27 534,19 

  Remont dróg gminnych: nr 292104K, 

292112K, 292091K 

25 500,00 19 538,69 

Usługi koparko - ładowarką w sołectwie 8 000,00 7 995,50 

Sołectwo Wola 

Piskulina 

  32 878,16 31 648,99 
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  Zakup wyrobów betoniarskich na drogi 

gminne w sołectwie Wola Piskulina 

13 515,96 12 345,99 

Zakup klińca 3 200,00 3 190,00 

Usługa koparką na poprawę dróg i 

udrożnienie rowów 

16 162,20 16 113,00 

Sołectwo Zabrzeż   39 022,40 36 836,62 

  Droga nr 291904K Na Bucznik: 2 500,00 2 492,00 

 - zakup klińca 2 000,00 2 000,00 

 - praca koparką 500 492 

Droga nr 291921K Dybce: 13 522,40 12 786,98 

 - zakup korytek, przepustów 3 500,00 2 765,98 

 - usługa 3 500,00 3 498,60 

 - zakup barier sprężystych 6 522,40 6 522,40 

Droga nr 291919K Dąbrowy: 4 000,00 3 898,12 

 - ułożenie płyt i korytek 3 500,00 3 498,12 

 - zakup korytek 500 400 

Droga nr 291911K Do Starej Szkoły: 1 000,00 0 

 - zakup klińca 1 000,00   

Droga nr 291922K Dybce - Kluczniki: 1 000,00 984 

 - praca koparką 1 000,00 984 

Droga nr 291914K Do Groni: 8 000,00 7 678,00 

 - zakup płyt 4 800,00 4 480,00 

 - usługa 3 200,00 3 198,00 

Droga nr 291933K Na Działy: 7 000,00 6 997,52 

 - zakup korytek 5 000,00 5 000,00 

 - zakup żwiru 2 000,00 1 997,52 

Droga nr 291927K Do Lasu na Ochotnicę: 2 000,00 2 000,00 

 - zakup klińca 2 000,00 2 000,00 

Sołectwo 

Zagorzyn 

  50 522,40 50 181,00 

  Modernizacja drogi Byniowa Glinik dz. nr 

1032/1, 1052/1, 1051/1, 1058/6, 1050/1, 

1049/1 

30 000,00 30 000,00 

Droga (Pod Pasternik) nr 292078K: 1 700,00 1 700,00 

 - zakup koryt betonowych 1 700,00 1 700,00 

Droga Śmietany (Podłazie) nr 292066K 5 000,00 4 968,00 
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 - zakup koryt betonowych 3 000,00 3 000,00 

usługa koparką 2 000,00 1 968,00 

Droga Na Wyłupki nr 292063K: 5 000,00 4 997,50 

 - zakup rur przepustowych 1 000,00 1 000,00 

 - usługa koparką 4 000,00 3 997,50 

Droga (Kunicki) nr 292074K: 5 000,00 4 888,50 

 - zakup rury przepustowej 600 522 

 - usługa koparką 4 400,00 4 366,50 

Droga Sośnie nr 292060K: 3 822,40 3 627,00 

 - zakup rury przepustowej 1 200,00 1 044,00 

 - usługa koparką 2 622,40 2 583,00 

Sołectwo Zarzecze   35 976,35 35 859,35 

  Prace remontowe na drogach gminnych wsi 

Zarzecze 

5 000,00 4 920,00 

Udrażnianie rowów na drogach gminnych 

wsi Zarzecze 

10 000,00 9 963,00 

Zakup materiałów na drogi gminne w 

miejscowości Zarzecze 

10 000,00 10 000,00 

Zakup materiałów betoniarskich 5 976,35 5 976,35 

Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego 

5 000,00 5 000,00 

  Administracja publiczna 13 729,93 12 291,00 

  Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego 

13 729,93 12 291,00 

Sołectwo Czerniec   929,93 0 

  Święto owocobrania 929,93   

Sołectwo 

Jazowsko 

  1 500,00 1 495,00 

 
Promocja sołectwa 1 500,00 1 495,00 

Sołectwo Kicznia   2 000,00 2 000,00 
 

Promocja wsi 2 000,00 2 000,00 

Sołectwo Łącko   1 200,00 1 200,00 

  Promocja wsi Łącko 1 200,00 1 200,00 

Sołectwo 

Maszkowice 

  600 600 

  Promocja wsi – Owocobranie 600 600 

Sołectwo Obidza   2 000,00 2 000,00 

  Promocja wsi  2 000,00 2 000,00 
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Sołectwo Szczereż   1 000,00 1 000,00 

  Promocja wsi Szczereż 1 000,00 1 000,00 

Sołectwo Wola 

Kosnowa 

  1 500,00 1 496,00 

  Promocja wsi 1 500,00 1 496,00 

Sołectwo Zabrzeż   500 0 
 

Promocja wsi 500   

Sołectwo 

Zagorzyn 

  1 500,00 1 500,00 

 
Promocja wsi 1 500,00 1 500,00 

 Sołectwo 

Zarzecze  

  1 000,00 1 000,00 

 
Promocja wsi Zarzecze 1 000,00 1 000,00 

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

60 000,00 59 628,18 

  Ochotnicze straże pożarne 60 000,00 59 628,18 

Sołectwo Brzyna   3 000,00 3 000,00 

  Zakup samochodu pożarniczego dla OSP 3 000,00 3 000,00 

Sołectwo Kadcza   5 000,00 5 000,00 

  OSP Kadcza 5 000,00 5 000,00 

Sołectwo Łącko   10 000,00 10 000,00 

  OSP Łącko 10 000,00 10 000,00 

Sołectwo Kicznia   3 000,00 2 999,96 
 

Utwardzenie wjazdu do garażu w budynku 

Remizy OSP  

3 000,00 2 999,96 

Sołectwo 

Jazowsko 

  10 000,00 10 000,00 

 
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP 10 000,00 10 000,00 

 Sołectwo Czarny 

Potok  

  3 000,00 2 999,53 

  Zakup materiałów do wykonania wjazdu do 

garażu remizy OSP w Czarnym Potoku 

3 000,00 2 999,53 

 Sołectwo 

Maszkowice  

  2 000,00 2 000,00 

  OSP – podstawowe wyposażenie (łopata, 

rozcinacz do metalu)  

2 000,00 2 000,00 

Sołectwo Wola 

Kosnowa 

  12 000,00 11 999,71 

  OSP Wola Kosnowa 12 000,00 11 999,71 

 Sołectwo Zabrzeż    12 000,00 11 628,98 
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  OSP Zabrzeż - remont garażu 12 000,00 11 628,98 

  Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

6 201,12 5 843,22 

  Oświetlenie ulic, placów i dróg 6 201,12 5 843,22 

Sołectwo Brzyna   2 650,00 2 650,00 

  Zakup oświetlenia świątecznego 2 650,00 2 650,00 

Sołectwo 

Jazowsko 

  350 0 

  Montaż oświetlenia okolicznościowego 350   

Sołectwo Łazy 

Brzyńskie 

  363,66 363,66 

  Zakup oświetlenia świątecznego 363,66 363,66 

Sołectwo Szczereż   2 000,00 2 000,00 

  Montaż lamp (oś. Pniaki) 2 000,00 2 000,00 

Sołectwo Wola 

Kosnowa 

  837,46 829,56 

  Oświetlenie świąteczne 837,46 829,56 

  Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

7 600,00 7 500,00 

  Pozostała działalność 7 600,00 7 500,00 

Sołectwo Czarny 

Potok 

  2 000,00 2 000,00 

  Zakup strojów regionalnych 2 000,00 2 000,00 

Sołectwo 

Jazowsko 

  1 600,00 1 500,00 

  Zakup strojów regionalnych dla zespołu 

szkolnego „Jazowiaczek” 

1 600,00 1 500,00 

Sołectwo Szczereż   2 000,00 2 000,00 

  Zakup strojów dla Koła Gospodyń 

Wiejskich 

2 000,00 2 000,00 

Sołectwo Wola 

Kosnowa 

  2 000,00 2 000,00 

  Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń 

Wiejskich 

2 000,00 2 000,00 

  Kultura fizyczna 4 500,00 4 268,78 

  Pozostała działalność 4 500,00 4 268,78 

Sołectwo Zabrzeż   500 271,83 

  Zakup paliwa do kosiarki 

  

500  

271,83 

  

Sołectwo Szczereż   3 000,00 2 997,00 
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  Zakup ławek 3 000,00 2 997,00 

Sołectwo Zarzecze   1 000,00 999,95 

  Utrzymanie boiska 1 000,00 999,95 

Razem  754 428,85 738 882,33 

 

Prawidłowe wykonanie wydatków umożliwiło wystąpienie do Wojewody z wnioskiem 

o zwrot z budżetu państwa części środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego. 

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 

301), Gmina Łącko otrzymała dotację celową stanowiącą częściowy zwrot wydatków funduszu 

sołeckiego za rok 2019 w kwocie 93 769,24 zł, co zasiliło budżet gminy w roku 2020.  

W roku 2020 gmina wystąpił ponownie o zwrot z budżetu państwa części środków 

wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego. Kwota, która zostanie przyznana zasili budżet 

gminy Łącko w roku 2021. 

Dobre funkcjonowanie funduszu sołeckiego wymaga wysiłku wójta, pracowników Urzędu, 

sołtysów, rad sołeckich, jak również radnych, którzy angażują się i współpracują, aby osiągnąć 

zamierzony cel.  

Powyższe zestawienie pokazuje jak duży i szeroki jest katalog zadań realizowanych przez 

gminę w ramach fundusz sołeckiego.  

 

VI. Program współpracy Gminy Łącko z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego 
 
 

Program współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020 został uchwalony przez Radę 

Gminy Łącko Uchwałą Nr 147/XVII/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.  

Otwarty konkurs ofert ogłoszony został na podstawie zarządzenia nr 178/2019 Wójta 

Gminy Łącko z dnia 6 grudnia 2019 r. na realizację zadań publicznych Gminy Łącko na rok 

2020 r. dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na 

zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji 

i jawności. 

Zadania określone w Programie współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 w związku  
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z pandemią COVID-19 nie zostały zrealizowane w 100%.  Trzech beneficjentów dokonało 

zwrotu otrzymanej dotacji, a pozostałe zostały prawidłowo wykorzystane.  

W 2019 roku Rada Gminy Łącko w Uchwale Budżetowej Gminy Łącko na rok 2020 – 

uchwaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych w 2020 r. na realizację zadań 

publicznych, w formie otwartego konkursu ofert, przez organizacje pozarządowe i podmioty 

uprawnione, w łącznej wysokości 178 000,00 zł, z podziałem na: 

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 120 000,00 zł; 

- z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 40 000,00 zł; 

- z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 18 000,00 zł. 

 

Uchwałą nr 12/XIX/2020 z dnia 14.02.2020 r. zwiększono środki finansowe o 10 000,00 zł  

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Komisja konkursowa dokonała oceny 20 ofert, które wpłynęły w związku  

z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łącko na rok 

2020 r. dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zarządzonego Zarządzeniem nr 167/2019 z dnia 13 listopada 

2019 r. 

W 2020 roku na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, 

tj. na tzw. małe zlecenia, małe dotacje, o których mowa w art. 19 a ustawy, wpłynęły dwie 

oferty. Kwota środków przekazana w ramach dotacji na realizację powyższych zadań w 

2020 roku wyniosła 9 800,00 zł. 

Żaden podmiot, który otrzymał dotację w 2020 roku na realizację ww. zadań, nie został 

wezwany do jej zwrotu w związku z niezgodnym z prawem sposobem wydatkowania. 

Program współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 został zrealizowany. 

Szczegółowe zestawienie udzielonych w 2020 roku dotacji – w ramach otwartych konkursów 

ofert – dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów stanowi poniżej załączona tabela. 

Tabela 10 - Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie w 2020 roku 
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Wysokość 

środków 

przeznaczonych 

na realizację 

zadania 

Nazwa oferenta 
Nazwa zadania 

publicznego 

Wysokość 

przyznanych 

środków 

publicznych 

Realizacja  
Kwota zwrotu 

dotacji 

W zakresie 

kultury, sztuki, 

ochrony dóbr 

kultury i tradycji 

(40 000,00 zł) 

Towarzystwo Miłośników 

Ziemi Łąckiej 

Almanach Łącki nr 32 

i 33/2020 
8 000,00 zł 8 000,00 zł 0,00 zł 

Stowarzyszenie Żandarmeria 

„Partyzancki Przysłop 

76 rocznica wydarzeń 

na Przełęczy Przysłop” 

3 000,00 zł 3 000,00 zł 0,00 zł 

Stowarzyszenie Amatorski 

Ruch Artystyczny Ziemi 

Łąckiej 

Kulturalne Łącko - 

cykl wydarzeń 

kulturalnych 

14 250,00 zł 13 000,00 zł 7 900,00 zł 

Stowarzyszenie Amatorski 

Ruch Artystyczny Ziemi 

Łąckiej 

Wydanie albumu 

"Dziecięcy Świat" 
3 900,00 zł 3 900,00 zł 0,00 zł 

Związek Podhalan  

Organizacja 

międzypokoleniowej 

biesiady góralskiej 

oraz zakup 

wyposażenia 

8 400,00 zł 4 000,00 zł 0,00 zł 

Koło Gospodyń Wiejskich 

Łącko 
Tradycyjny haft Łącki 8 860,00 zł 3 000,00 zł 0,00 zł 

Stowarzyszenie Promocji 

tradycji i Kultury Ludowej 

KIYRPECKI  

Jubileusz zespołu 

Kiyrpecki 
8 900,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Stowarzyszenie Promocji 

tradycji i Kultury Ludowej 

KIYRPECKI  

Potycki góralsko – 

lachowskie II 
21 900,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

Upowszechniania 

kultury fizycznej 

i sportu 

(120 000,00 zł) 

Uchwałą nr 

12/XIX/2020 

zwiększono 

środki o 10 

000,00 zł  

(130 000,00 zł) 

Ludowy Klub Sportowy 

„Górka” w Szczereżu 

Upowszechnianie 

sportu i rekreacji 
39 738,50 zł 35 000,00 zł 0,00 zł 

GLKS Zyndram Łącko 
Upowszechnianie 

sportu i rekreacji 
85 509,50 zł 46 000,00 zł 0,00 zł 

KS Budowlani Jazowsko 

Organizacja imprez 

sportowo – 

rekreacyjnych 

63 935,00 zł 36 000,00 zł 0,00 zł 

UKS GOL Łącko 

Prowadzenie 

działalności i 

współzawodnictwa 

sportowego dzieci i 

młodzieży 

6 300,00 zł 3 000,00 zł 0,00 zł 

Przeciwdziałania 

alkoholizmowi i 

narkomanii 

(18 000,00 zł) 

Stowarzyszenie Amatorski 

Ruch Artystyczny Ziemi 

Łąckiej 

Akcja Profilaktyczna – 

Żyj radośnie 
7 670,00 zł 5 000,00 zł 1 630,48 zł 

Wysokość 

środków 

przeznaczonych 

na realizację 

zadania 

Nazwa oferenta 
Nazwa zadania 

publicznego 

Wysokość 

przyznanych 

środków 

publicznych 

Realizacja  
Kwota zwrotu 

dotacji 

Upowszechnianie 

kultury fizycznej 

i sportu 

Stowarzyszenie Amatorski 

Ruch Artystyczny Ziemi 

Łąckiej 

„A my gramy…. od 

1947 roku” – Orkiestra 

Dęta im. Tadeusza 

Moryto w Łącku 

2 800,00 zł 2 800,00 zł 0,00 zł 

KS Budowlani Jazowsko 

Montaż oświetlenia 

przy boisku KS 

Budowlani Jazowsko 

7 000,00 zł 7 000,00 zł 0,00 zł 

    9 800,00 zł 9 800,00 zł 0,00 zł 
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Stowarzyszenie Dolina 

Dunajca 

Międzynarodowe 

Seminarium Sztuk 

Walki Budo-Bushi 

2020 

3 500,00 zł 2 500,00 zł 2 500,00 zł 

Stowarzyszenie Dolina 

Dunajca 

Piknik integracyjny - 

poznajmy się 
2 000,00 zł 1 500,00 zł 0,00 zł 

Stowarzyszenie Dolina 

Dunajca 

Podnoszenie 

świadomości 

społecznej w 

kontekście problemu 

niepełnosprawności - 

budowa pozytywnego 

wizerunku osoby z 

niepełnosprawnością 

2 960,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł 

Stowarzyszenie Dolina 

Dunajca 
Ruch to zdrowie 3 500,00 zł 3 000,00 zł 0,00 zł 

Stowarzyszenie Dolina 

Dunajca 
Nie jesteś sam 1 650,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Uczniowski Klub Sportowy 

„GOL Łącko” 

Organizacja VI 

Turnieju z okazji Dnia 

Dziecka 

3 400,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł 

Uczniowski Klub Sportowy 

„GOL Łącko” 

I Feryjny Turniej Piłki 

Halowej "GOL CUP" 
2 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł 

188 000,00 zł   299 373,00 zł 173 900,00 zł 14 030,48 zł 
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INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
 

I. Stan aktualny zasobu nieruchomości gminy 
 

W skład zasobu nieruchomości należącego do Gminy Łącko wchodzą grunty 

niezabudowane oraz nieruchomości zabudowane pełniące wiele różnych funkcji: 

− funkcje mieszkaniowe; 

− funkcje usługowe, w tym administracyjne i edukacyjne; 

− funkcje rekreacyjne - tereny sportowe, place zabaw, lasy, zieleń; 

− funkcje komunikacyjne - drogi, chodniki, place. 

 

Łączna wartość księgowa brutto (początkowa), wszystkich obiektów komunalnych (włącznie  

z wartością gruntu) wynosiła na dzień 31 grudnia 2020 roku ponad 242 mln złotych. 

 
Tabela 11 - Wykaz mienia gminnego w 2020 roku 

Wyszczególnienie Stan na 

31.12.2020 r.  

Zmiana wartości w okresie 

od 01.01.2020-31.12.2020 

1. Rzeczowy majątek trwały (konto 011) 242 274 105,50 33 015 950,59 

Urząd Gminy w Łącku 201 252 634,31 32 045 321,94 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku 24 510 950,92 998 010,47 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku 52 593,55 0,00 

Szkoła Podstawowa w Zabrzeży 47 118,70 0,00 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku 32 227,96 0,00 

Szkoła Podstawowa w Jazowsku 43 388,87 -87 926,93 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadczy 38 313,18 0,00 

Szkoła Podstawowa w Obidzy 58 675,56 0,00 

Szkoła Podstawowa w Kiczni 42 289,93 0,00 
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku 268 294,60 0,00 

Szkoła Podstawowa w Maszkowicach 25 953,03 0,00 

Szkoła Podstawowa w Szczereżu 18 789,51 -2 633,03 

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Łącku 833 406,38 32 500,00 

Szkoła Podstawowa w Zagorzynie 54 393,13 -12 636,01 

Samorządowe Przedszkole w Łącku 8 160,00 0,00 

Zespół Świetlic Środowiskowych w Łącku 27 109,94 0,00 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku 39 890,30 0,00 

Przedszkole Samorządowe w Jazowsku 5 203,50 0,00 

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy 

Łącko 

14 637 748,73 30 964,15 

Gminny Ośrodek Kultury 276 963,40 12 350,00 

2. Pozostały majątek trwały (konto 013) 11 245 782,54 720 135,19 

Urząd Gminy w Łącku 2 623 074,71 6 452,28 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku 781 799,77 166 259,75 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku 241 176,77 29 494,34 

Szkoła Podstawowa w Zabrzeży 402 292,33 35 058,12 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku 401 806,18 33 407,12 

Szkoła Podstawowa w Zarzeczu 358 949,12 41 761,63 

Szkoła Podstawowa w Jazowsku 717 587,27 9 103,19 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadczy 594 021,40 16 338,16 

Szkoła Podstawowa w Obidzy 472 904,55 71 421,28 

Szkoła Podstawowa w Kiczni 407 244,56 85 615,70 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku 1 548 064,10 129 490,42 

Szkoła Podstawowa w Maszkowicach 480 318,71 -15 665,40 

Szkoła Podstawowa w Szczereżu 216 053,40 59 834,83 

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Łącku 177 089,03 1 749,00 

Szkoła Podstawowa w Zagorzynie 741 772,19 39 570,29 
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Samorządowe Przedszkole w Łącku 105 658,87 -20 455,12 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku 132 748,29 3 960,64 

Zespół Świetlic Środowiskowych w Łącku 92 506,08 799,00 

Gminny Ośrodek Kultury 350 491,64 -5 404,18 

Przedszkole Samorządowe w Jazowsku 92 354,58 -13 171,24 

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy 

Łącko 

307 868,99 44 515,38 

3. Należności długoterminowe 14 023,10 -7 711,90 

Urząd Gminy w Łącku 14 023,10 -7 711,90 

4. Wartości niematerialne i prawne (konto 020) 538 423,39 23 839,84 

Urząd Gminy w Łącku 289 105,33 17 232,18 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku 41 519,51 0,00 

Szkoła Podstawowa w Zabrzeży 7 451,00 1 504,00 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku 6 527,20 511,80 

Szkoła Podstawowa w Jazowsku 14 368,90 1 609,66 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadczy 13 831,89 -2 706,92 

Szkoła Podstawowa w Obidzy 5 942,90 923,00 

Szkoła Podstawowa w Kiczni 5 403,00 1 704,00 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku 12 992,82 2 222,23 

Szkoła Podstawowa w Maszkowicach 5 307,01 992,39 

Szkoła Podstawowa w Szczereżu 3 331,00 -1 649,52 

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Łącku 4 160,99 -429,00 

Szkoła Podstawowa w Zagorzynie 7 541,90 -741,14 

Szkoła Podstawowa w Zarzeczu 8 044,24 1 226,40 

Zespół Świetlic Środowiskowych w Łącku 11 416,92 0,00 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku 31 254,49 4 409,77 

Samorządowe Przedszkole w Łącku 0,00 -864,63 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku 28 023,12 7 981,27 

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy 

Łącko 

42 201,17 -10 085,65 
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5. Inwestycje (konto 080) 2 456 537,94 -18 972 562,80 

Urząd Gminy w Łącku 2 318 669,05 -18 770 164,32 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku 137 868,89 -202 398,48 

6. Majątek obrotowy 1 510 674,57 53 658,15 

Urząd Gminy w Łącku 67 169,78 55,23 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku 508 813,57 -4 676,33 

Szkoła Podstawowa w Zabrzeży 2 472,30 -525,20 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku 10 757,30 1 982,96 

Szkoła Podstawowa w Jazowsku 59 683,20 -6 341,25 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadczy 3 975,36 -3 579,88 

Szkoła Podstawowa w Obidzy 11 992,50 4 886,50 

Szkoła Podstawowa w Kiczni 16 380,00 720,00 

Szkoła Podstawowa w Zarzeczu 2 489,52 458,70 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku 23 765,70 -10 908,89 

Szkoła Podstawowa w Maszkowicach 12 247,96 8 942,13 

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy 

Łącko 

28 399,27 12 559,13 

Szkoła Podstawowa w Szczereżu 1 247,07 -1 281,68 

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Łącku 0,00 0,00 

Szkoła Podstawowa w Zagorzynie 14 907,60 2 592,78 

Samorządowe Przedszkole w Łącku 0,00 0 

Zespół Świetlic Środowiskowych w Łącku 510,48 510,48 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku 3 491,99 -91,28 

Przedszkole Samorządowe w Jazowsku 0,00 0,00 

Gminny Ośrodek Kultury 321,31 15,13 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku 742 049,66 48 339,62 

RAZEM: 258 039 547,04 14 833 309,07 
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II. Wykaz nabytych nieruchomości i gruntów w 2020 roku 
 

1. Grunty nabyte w 2020 r. na podstawie aktów notarialnych 
 
Tabela 12 - Szczegółowy wykaz gruntów nabytych na podstawie aktów notarialnych w 2020 roku 

1 Akt not. Rep. A 241/2020 z dnia 6 marca 2020 r. Realizacja Uchwały Nr 92/XXXVIII/2017 Rady Gminy 

Łącko z dnia 29 września 2017 r. nabycie dz. ewid. nr 433/2 o pow. 0,0049 ha poł. w obrębie Zabrzeż 

pod poszerzenie drogi 291914 K „Zabrzeż - Do Groni”. 

2 Akt not. Rep. A 3095/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. Realizacja Uchwały Nr 24/XX/2020 Rady Gminy 

Łącko z dnia 20 marca 2020 r. nabycie dz. ewid. nr 1221/8 o pow. 0,01 ha oraz 1221/10 o pow. 0,01 ha 

poł. w obrębie Łącko pod poszerzenie istniejącej nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną. 

3 Akt not. Rep. A Nr 7059/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. Realizacja Uchwały Nr 74/XXIII/2020 Rady 

Gminy Łącko z dnia 30 lipca 2020 r. nabycie dz. ewid. nr 248/2 o pow. 0,0734 ha w obrębie Łazy 

Brzyńskie w celu realizacji ustawowego zadania własnego Gminy w postaci zaopatrzenia społeczności 

w dostęp do wody pitnej. 

 

 

2. Grunty nabyte w 2020 r. na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami  
 
Tabela 13 - Szczegółowy wykaz gruntów nabytych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami w 2020 roku 

1 Działka ewid. nr 912/2 o pow. 0,0435 ha - Decyzja Wójta Gminy Łącko z dnia 30 marca 2020 r. - art. 

98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - pod poszerzenie gminnej 

drogi publicznej „Jazowsko - Do Krawendy” 291855 K 

2 Działka ewid. nr 220/1 o pow. 0,0195 ha - Decyzja Wójta Gminy Łącko z dnia 26 maja 2020 r. - art. 

98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - pod poszerzenie gminnej 

drogi publicznej „Maszkowice - Ku Wodzie” 291882 K 

3 Działka ewid. nr 496/4 o pow. 0,0122 ha - Decyzja Wójta Gminy Łącko z dnia 20 listopada 2019 r. - 

art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - pod poszerzenie 

gminnej drogi publicznej „Przez Wieś” 291779 K 

4 Działka ewid. nr 124/3 o pow. 0,0279 ha - Decyzja Wójta Gminy Łącko z dnia 30 kwietnia 2020 r. - 

art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - pod poszerzenie 

gminnej drogi publicznej „Zarzecze - Za Strużkę 1” 291757 K 

5 Działka ewid. nr 822/1 o pow. 0,0406 ha - Decyzja Wójta Gminy Łącko z dnia 30 kwietnia 2020 r. - 

art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - pod poszerzenie 

gminnej drogi publicznej „Zarzecze - Za Strużkę 1” 291757 K 

6 Działka ewid. nr 261/1 o pow. 0,0438 ha - Decyzja Wójta Gminy Łącko z dnia 10 sierpnia 2020 r. 

Znak: PNO.6831.20.2020 - przejęcie z mocy prawa w oparciu o art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

7 Działka ewid. nr 212/1 o pow. 0,0278 ha oraz działka ewid. nr 213/1 o pow. 0,0066 - Decyzja Wójta 

Gminy Łącko z dnia 6 listopada 2020 r. Znak: PNO.6831.53.2020, uzupełniona i sprostowana 

postanowieniem Wójta Gminy Łącko z dnia 1 grudnia 2020 r. znak PNO.6831.53.2020 - przejęcie z 

mocy prawa w oparciu o art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami. 

8 Działka ewid. nr 670/14 o pow. 0,0037 ha - Decyzja Wójta Gminy Łącko z dnia 17 listopada 2020 r. 

Znak: PNO.6831.76.2020 - przejęcie z mocy prawa w oparciu o art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami - pod poszerzenie drogi publicznej „Kadcza - Przez Równię” 

nr 291817 K 

9 Działka ewid. 720/2 o pow. 0,0392 ha, działka ewid. 721/5 o pow. 0,0295 ha - Decyzja Wójta Gminy 

Łącko z dnia 17 listopada 2020 r. Znak: PNO.6831.76.2020 - przejęcie z mocy prawa w oparciu o art. 
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98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - pod poszerzenie drogi 

gminnej „Kicznia-Zapadliska” nr 292185 K  

1

0 

Działka ewid. 284/3 o pow. 0,0402 ha - Decyzja Wójta Gminy Łącko z dnia 18 listopada 2020 r. znak: 

6831.75.2020- przejęcie w oparciu o art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21` sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami - pod poszerzenie drogi publicznej „Łazy Brzyńskie - Pod Przehybę" nr 292215 K  

 

3. Grunty oddane w dzierżawę w 2020 roku 
 

 

Tabela 14 - Szczegółowy wykaz gruntów oddanych w dzierżawę w 2020 roku 

1 Umowa dzierżawy nr 032.46.2020 z dnia 28 maja 2020 r. PNO.6845.10.2020 pole szkolne - dz. ew. 

nr 633/14, 633/15, 633/16, 633/17, 633/18 oraz 633/19 

 

 

4. Grunty nabyte na mocy ustawy - na podstawie decyzji komunalizacyjnych  

w 2020 roku 
 
Tabela 15 - Szczegółowy wykaz gruntów nabytych na mocy ustawy – decyzje komunalizacyjne 

1 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1355.2018.JKS z dnia 18 czerwca 2020 r. - 

przejęcie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - Nr dz.242/3, 209 - Pod 

fragment drogi gminnej nr 291725 K „Pański Majerz” 

2 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-VII.7532.1.320.2019.SA z dnia 22 stycznia 2020 r. - 

przejęcie z mocy prawa – Nr dz.843/2 - Pod fragment drogi gminnej nr 291866 K „Jazowsko – Pod 

Cmentarzem” 

3 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1139.2019.JKS z dnia 1.04.2020 - przejęcie z 

mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną - Nr dz.421/5 - pod fragment drogi gminnej K 292175 

Oborzyska 

4 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1136.2019.JKS z dnia 1.04.2020 - przejęcie z 

mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną - 419/2 - pod fragment drogi gminnej K 292175 

Oborzyska 

5 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1127.2019.JKS z dnia 1.04.2020 - przejęcie z 

mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną - 511/2, 220/1 - pod fragment drogi gminnej K 292175 

Oborzyska 

6 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1123.2019.JKS z dnia 1.04.2020 - przejęcie z 

mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną - 1036/1, 223/1, 1039/2, 1039/4, 1039/5, 1039/6, 

1038/4, 1038/5, 210/2, 210/3 - pod fragment drogi gminnej K 292175 Oborzyska 

7 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1111.2019.JKS z dnia 1.04.2020 - przejęcie z 

mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną - 521/1, 420/2, - pod fragment drogi gminnej K 292175 

Oborzyska 

8 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1106.2019.JKS z dnia 1.04.2020 - przejęcie z 

mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną - 501/2 - pod fragment drogi gminnej K 292175 

Oborzyska 
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9 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1146.2019.JKS z dnia 26.05.2020 - przejęcie z 

mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną - 222/1, 514/1, 514/2, 422/1 - pod fragment drogi 

gminnej K 292175 Oborzyska 

10 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1150.2019.JKS z dnia 26.05.2020 - przejęcie z 

mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną - 219/1 - pod fragment drogi gminnej K 292175 

Oborzyska 

11 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1152.2019.JKS z dnia 26.05.2020 - przejęcie z 

mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną - 209/2 - pod fragment drogi gminnej K 292175 

Oborzyska 

12 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1155.2019.JKS z dnia 26.05.2020 - przejęcie z 

mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną - 422/2- pod fragment drogi gminnej K 292175 

Oborzyska 

13 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1159.2019.JKS z dnia 26.05.2020 - przejęcie z 

mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną - 414/1, 414/3 - pod fragment drogi gminnej K 292175 

Oborzyska 

14 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1103.2019.JKS z dnia 18 sierpnia 2020 - 

przejęcie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1,3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 268/5, 245, 251, 250/4, 297/20, 

297/38, 297/48, 306/2, 312/2, 297/100, 270/2, 1328- pod fragment drogi gminnej K 292175 

Oborzyska 

15 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IX.7533.1.676.2012.JKS z dnia 2 września 2020 r. Nabycie 

z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 1126 - pod fragment drogi gminnej nr 

292017 K Kempy 

16 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.804.2019.JKS z dnia 4 lutego 2020 r. - przejęcie 

z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną - 777/12, 777/13, 1465/1 - pod fragment drogi gminnej 

nr 292120 K „Remiza Koszary” 

17 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.805.2019.JKS z dnia 4 lutego 2020 r. - przejęcie 

z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną - 1465/1 - pod fragment drogi gminnej nr 292120 K 

„Remiza Koszary” 

18 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.806.2019.JKS z dnia 4 lutego 2020 r. - przejęcie 

z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną - 1464/3 - pod fragment drogi gminnej nr 292120 K 

„Remiza Koszary” 

19 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.807.2019.JKS z dnia 4 lutego 2020 r. - przejęcie 

z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną - 1358/1 - pod fragment drogi gminnej nr 292120 K 

„Remiza Koszary” 

20 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.808.2019.JKS z dnia 4 lutego 2020 r. - przejęcie 

z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną - 1357/5 - pod fragment drogi gminnej nr 292120 K 

„Remiza Koszary” 

21 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.809.2019.JKS z dnia 4 lutego 2020 r. - przejęcie 

z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną - 1356/1 - pod fragment drogi gminnej nr 292120 K 

„Remiza Koszary” 
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22 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.810.2019.JKS z dnia 5 lutego 2020 r. - przejęcie 

z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną - 777/10 - pod fragment drogi gminnej nr 292120 K 

„Remiza Koszary” 

23 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.811.2019.JKS z dnia 05 lutego 2020 r. - przejęcie 

z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną - 777/15 - pod fragment drogi gminnej nr 292120 K 

„Remiza Koszary” 

24 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.812.2019.JKS z dnia 05 lutego 2020 r. - przejęcie 

z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną - 767/11 - pod fragment drogi gminnej nr 292120 K 

„Remiza Koszary” 

25 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.813.2019.JKS z dnia 05 lutego 2020 r. - przejęcie 

z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną - 767/13 - pod fragment drogi gminnej nr 292120 K 

„Remiza Koszary” 

26 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.797.2019.JKS z dnia 3 lutego 2020 r. - przejęcie 

z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną - 472/17, 772/18, 472/19, 472/20, 507/6, 507/7, 507/8, 

507/9, 507/10 - Pod fragment drogi gminnej nr 292085 K „Od Tomaszków Na Modyń” 

27 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.798.2019.JKS z dnia 3 lutego 2020 r. - przejęcie 

z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną - 475/1 - Pod fragment drogi gminnej nr 292085 K „Od 

Tomaszków Na Modyń” 

28 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.799.2019.JKS z dnia 3 lutego 2020 r. - przejęcie 

z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną - 473/4 - Pod fragment drogi gminnej nr 292085 K „Od 

Tomaszków Na Modyń” 

29 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.800.2019.JKS z dnia 3 lutego 2020 r. - przejęcie 

z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną - 471/1 - Pod fragment drogi gminnej nr 292085 K „Od 

Tomaszków Na Modyń” 

30 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.801.2019.JKS z dnia 3 lutego 2020 r. - przejęcie 

z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną - 308/2 - Pod fragment drogi gminnej nr 292085 K „Od 

Tomaszków Na Modyń” 

31 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.802.2019.JKS z dnia 3 lutego 2020 r. - przejęcie 

z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną - 307/1 - Pod fragment drogi gminnej nr 292085 K „Od 

Tomaszków Na Modyń” 

32 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-VII.7532.1.191.2020.BC z dnia 11 sierpnia 2020 r. 

PRAWOMOCNA Z DNIEM 27 sierpnia 2020 R. - przejęcie z mocy prawa w oparciu o art. 18 ust. 

1 w związku z art 5 ust 1 art. ustawy z dnia 10 maja 1990 r Przepisy wprowadzające ustawę o 

samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych – 1635 - Pod fragment drogi 

gminnej nr 292120 K „Remiza Koszary” 

33 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.803.2019.JKS z dnia 01 września 2020 r. - 

przejęcie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 1632, 1633, 1638, 1634, 1636, 1637, 

1639, 1640, 1641 - pod fragment drogi gminnej nr 292120 K „Remiza Koszary” 

34 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1681.2019.JKS z dnia 5 października 2020 r. - 

przejęcie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 790/2 - Pod fragment drogi gminnej 

nr 292105 K „Wola Kosnowa - Górki Koszary” 
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35 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1682.2019.JKS z dnia 5 października 2020 r. - 

przejęcie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 789/2, 789/3, 793/2 - Pod fragment 

drogi gminnej nr 292105 K „Wola Kosnowa - Górki Koszary” 

36 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1683.2019.JKS z dnia 5 października 2020 r. - 

przejęcie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 792/2, 792/3 - Pod fragment drogi 

gminnej nr 292105 K „Wola Kosnowa - Górki Koszary” 

37 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1684.2019.JKS z dnia 5 października 2020 r. - 

przejęcie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 1523/1, 1523/2 - Pod fragment drogi 

gminnej nr 292105 K „Wola Kosnowa - Górki Koszary” 

38 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1687.2019.JKS z dnia 02 listopada 2020 r. - 

przejęcie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 883/1 - Pod fragment drogi gminnej 

nr 292105 K „Wola Kosnowa - Górki Koszary” 

39 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1686.2019.JKS z dnia 02 listopada 2020 r. - 

przejęcie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 795/1 - Pod fragment drogi gminnej 

nr 292105 K „Wola Kosnowa - Górki Koszary” 

40 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1686.2019.JKS z dnia 02 listopada 2020 r. - 

przejęcie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 794/2, 794/2 - Pod fragment drogi 

gminnej nr 292105 K „Wola Kosnowa - Górki Koszary” 

41 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1697.2019.JKS z dnia 04 grudnia 2020 r. - 

przejęcie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 854/2 - Pod fragment drogi gminnej 

nr 292105 K „Wola Kosnowa - Górki Koszary” 

42 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1688.2019.JKS z dnia 09 listopada 2020 r. - 

przejęcie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 796/2 - Pod fragment drogi gminnej 

nr 292105 K „Wola Kosnowa - Górki Koszary” 

43 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1693.2019.JKS z dnia 09 listopada 2020 r. - 

przejęcie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 799/4 - Pod fragment drogi gminnej 

nr 292105 K „Wola Kosnowa - Górki Koszary” 

44 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1694.2019.JKS z dnia 09 listopada 2020 r. - 

przejęcie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 880/3- Pod fragment drogi gminnej nr 

292105 K „Wola Kosnowa - Górki Koszary” 

45 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1696.2019.JKS z dnia 10 listopada 2020 r. - 

przejęcie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 878/1- Pod fragment drogi gminnej nr 

292105 K „Wola Kosnowa - Górki Koszary” 

46 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1702.2019.JKS z dnia 12 listopada 2020 r. - 

przejęcie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 871/1- Pod fragment drogi gminnej nr 

292105 K „Wola Kosnowa - Górki Koszary” 

47 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1703.2019.JKS z dnia 12 listopada 2020 r. - 

przejęcie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 873/1- Pod fragment drogi gminnej nr 

292105 K „Wola Kosnowa - Górki Koszary” 
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48 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1704.2019.JKS z dnia 12 listopada 2020 r. - 

przejęcie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 864/10- Pod fragment drogi gminnej 

nr 292105 K „Wola Kosnowa - Górki Koszary” 

49 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1695.2019.JKS z dnia 09 listopada 2020 r. - 

przejęcie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 879/1- Pod fragment drogi gminnej nr 

292105 K „Wola Kosnowa - Górki Koszary” 

50 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1698.2019.JKS z dnia 10 listopada 2020 r. - 

przejęcie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 855/2- Pod fragment drogi gminnej nr 

292105 K „Wola Kosnowa - Górki Koszary” 

51 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1698.2019.JKS z dnia 10 listopada 2020 r. - 

przejęcie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 855/2- Pod fragment drogi gminnej nr 

292105 K „Wola Kosnowa - Górki Koszary” 

52 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1699.2019.JKS z dnia 10 listopada 2020 r. - 

przejęcie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 874/1, 874/2- Pod fragment drogi 

gminnej nr 292105 K „Wola Kosnowa - Górki Koszary” 

53 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1701.2019.JKS z dnia 12 listopada 2020 r. - 

przejęcie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 864/8- Pod fragment drogi gminnej nr 

292105 K „Wola Kosnowa - Górki Koszary” 

54 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1700.2019.JKS z dnia 12 listopada 2020 r. - 

przejęcie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 870/1, 868/2- Pod fragment drogi 

gminnej nr 292105 K „Wola Kosnowa - Górki Koszary” 

55 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1692.2019.JKS z dnia 16 listopada 2020 r. - 

przejęcie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 799/6 - Pod fragment drogi gminnej 

nr 292105 K „Wola Kosnowa - Górki Koszary” 

56 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1691.2019.JKS z dnia 16 listopada 2020 r. - 

przejęcie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 881/4- Pod fragment drogi gminnej nr 

292105 K „Wola Kosnowa - Górki Koszary” 

57 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.796.2019.JKS z dnia 4 września 2020 r. - 

przejęcie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 6121/4, 6216, 4819/2, 4781/12, 

4784/6, 4784/8 - Pod fragment drogi gminnej nr 292085 K „Od Tomaszków Na Modyń” 

 

58 

Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IX.7533.1.674.2012.JKS z dnia 2 września 2020 r. - 

przejęcie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 4041/3, 4045/7 - Pod fragment drogi 

gminnej nr 292123 K „Górki Sośnie” 

59 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IX.7533.1.672.2012.JKS z dnia 2 września 2020 r. Nabycie 

z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 6345/2 - Pod pas drogi gminnej Nr 

292219 K „Brzeg” 

60 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-VII.7532.1.614.2019.BC z dnia 29 września 2020 r. - 

przejęcie z mocy prawa w oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy o terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - 518 - Pod 

fragment drogi gminnej nr 291915 K „Zabrzeż na Zarzecze” 
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61 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1542.2019.JKS z dnia 14 lipca 2020 r. Nabycie 

z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 193/1 - Pod fragment drogi gminnej 

nr 292062K Na Wyłupki 

62 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1541.2019.JKS z dnia 14 lipca 2020 r. Nabycie 

z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 848/2 - Pod fragment drogi gminnej 

nr 292062K Na Wyłupki 

63 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1532.2019.JKS z dnia 13 lipca 2020 r. Nabycie 

z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 875/1 - Pod fragment drogi gminnej 

nr 292062K Na Wyłupki 

64 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1532.2019.JKS z dnia 13 lipca 2020 r. Nabycie 

z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 875/1 - Pod fragment drogi gminnej 

nr 292062K Na Wyłupki 

65 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1533.2019.JKS z dnia 13 lipca 2020 r. Nabycie 

z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 895/2 - Pod fragment drogi gminnej 

nr 292062K Na Wyłupki  

66 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1542.2019.JKS z dnia 14 lipca 2020 r. Nabycie 

z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 896/2 - Pod fragment drogi gminnej 

nr 292062K Na Wyłupki 

67 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1542.2019.JKS z dnia 14 lipca 2020 r. Nabycie 

z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 896/3 - Pod fragment drogi gminnej 

nr 292062K Na Wyłupki 

68 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1541.2019.JKS z dnia 14 lipca 2020 r. Nabycie 

z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 898/2 - Pod fragment drogi gminnej 

nr 292062K Na Wyłupki 

69 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1532.2019.JKS z dnia 13 lipca 2020 r. Nabycie 

z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 901/1 - Pod fragment drogi gminnej 

nr 292062K Na Wyłupki 

70 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1541.2019.JKS z dnia 14 lipca 2020 r. Nabycie 

z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 902/1 - Pod fragment drogi gminnej 

nr 292062K Na Wyłupki 

71 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1540.2019.JKS z dnia 14 lipca 2020 r. Nabycie 

z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 904/3, 904/4, 906/1, 906/2 - Pod 

fragment drogi gminnej nr 292062K Na Wyłupki 

72 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1534.2019.JKS z dnia 13 lipca 2020 r. Nabycie 

z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 908/2 - Pod fragment drogi gminnej 

nr 292062K Na Wyłupki 
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73 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1537.2019.JKS z dnia 13 lipca 2020 r. Nabycie 

z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 913/2 - Pod fragment drogi gminnej 

nr 292062K Na Wyłupki 

74 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1535.2019.JKS z dnia 13 lipca 2020 r. Nabycie 

z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 914/2 - Pod fragment drogi gminnej 

nr 292062K Na Wyłupki 

75 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1539.2019.JKS z dnia 13 lipca 2020 r. Nabycie 

z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 1010/1, 1011/1, 1020/3, 1021/1 - Pod 

fragment drogi gminnej nr 292062K Na Wyłupki 

76 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1541.2019.JKS z dnia 14 lipca 2020 r. Nabycie 

z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 1023/1- Pod fragment drogi gminnej 

nr 292062K Na Wyłupki 

77 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1543.2019.JKS z dnia 18 sierpnia 2020 r. 

Nabycie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 188/1, 843/2, 845/2, 847/2 - Pod 

fragment drogi gminnej nr 292062K Na Wyłupki 

78 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1544.2019.JKS z dnia 18 sierpnia 2020 r. 

Nabycie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 846/2, 850//1 - Pod fragment drogi 

gminnej nr 292062K Na Wyłupki 

79 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1546.2019.JKS z dnia 18 sierpnia 2020 r. 

Nabycie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 844/2 - Pod fragment drogi gminnej 

nr 292062K Na Wyłupki 

80 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1547.2019.JKS z dnia 18 sierpnia 2020 r. 

Nabycie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 854/1, 873/1 - Pod fragment drogi 

gminnej nr 292062K Na Wyłupki 

81 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1548.2019.JKS z dnia 18 sierpnia 2020 r. 

Nabycie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 853/1, 853/2 - Pod fragment drogi 

gminnej nr 292062K Na Wyłupki 

82 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1549.2019.JKS z dnia 18 sierpnia 2020 r. 

Nabycie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 838/5 - Pod fragment drogi gminnej 

nr 292062K Na Wyłupki 

83 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1550.2019.JKS z dnia 19 sierpnia 2020 r. 

Nabycie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 189/1 - Pod fragment drogi gminnej 

nr 292062K Na Wyłupki 

84 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1551.2019.JKS z dnia 19 sierpnia 2020 r. 

Nabycie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 190/1 - Pod fragment drogi gminnej 

nr 292062K Na Wyłupki 
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85 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1552.2019.JKS z dnia 19 sierpnia 2020 r. 

Nabycie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 192/1 - Pod fragment drogi gminnej 

nr 292062K Na Wyłupki 

86 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1553.2019.JKS z dnia 19 sierpnia 2020 r. 

Nabycie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 168/6 - Pod fragment drogi gminnej 

nr 292062K Na Wyłupki 

87 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1545.2019.JKS z dnia 18 sierpnia 2020 r. 

Nabycie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 874/1 - Pod fragment drogi gminnej 

nr 292062K Na Wyłupki 

88 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1556.2019.JKS z dnia 19 sierpnia 2020 r. 

Nabycie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 185/1 - Pod fragment drogi gminnej 

nr 292062K Na Wyłupki 

89 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1554.2019.JKS z dnia 19 sierpnia 2020 r. 

Nabycie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 176/2 - Pod fragment drogi gminnej 

nr 292062K Na Wyłupki 

90 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1555.2019.JKS z dnia 19 sierpnia 2020 r. 

Nabycie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 184/1 - Pod fragment drogi gminnej 

nr 292062K Na Wyłupki 

91 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1555.2019.JKS z dnia 19 sierpnia 2020 r. 

Nabycie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 184/2 - Pod fragment drogi gminnej 

nr 292062K Na Wyłupki 

92 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1558.2019.JKS z dnia 1 września 2020 r. 

Nabycie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 171/2 - Pod fragment drogi gminnej 

nr 292062K Na Wyłupki 

93 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1557.2019.JKS z dnia 1 września 2020 r. 

Nabycie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 168/4 - Pod fragment drogi gminnej 

nr 292062K Na Wyłupki 

94 Decyzja Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii DO-I.7614.899.2020.KW z dnia 30 listopada 2020 

r. utrzymująca w mocy Dec. Woj. Małopolskiego WS-IV.7533.1.1707.2019.JKS z dnia 15 

października 2020 r. - przejęcie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 

października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 141/3, 

137/3, 216/1 - Pod fragment drogi gminnej nr 292064 K „Zagorzyn-Słabaszewskie” 

95 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1706.2019.JKS z dnia 15 października 2020 r. 

Nabycie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 139/2, 217/1, 219/1, 219/2 - Pod 

fragment drogi gminnej nr 292064 K „Zagorzyn-Słabaszewskie” 

96 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1673.2019.JKS z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

Nabycie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 70/4 - Pod fragment drogi gminnej Nr 

291759 K „Zarzecze do Gromalów” 
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97 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1674.2019.JKS z dnia 20 sierpnia 2020 r. 

Nabycie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 70/6, 70/7 - Pod fragment drogi 

gminnej Nr 291759 K „Zarzecze do Gromalów” 

98 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1670.2019.JKS z dnia 2 października 2020 r. 

Nabycie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 72/3 - Pod fragment drogi gminnej Nr 

291759 K „Zarzecze do Gromalów” 

99 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1670.2019.JKS z dnia 2 października 2020 r. 

Nabycie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 68/1 - Pod fragment drogi gminnej Nr 

291759 K „Zarzecze do Gromalów” 

100 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1675.2019.JKS z dnia 2 października 2020 r. 

Nabycie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 67/1 - Pod fragment drogi gminnej Nr 

291759 K „Zarzecze do Gromalów” 

101 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1671.2019.JKS z dnia 2 października 2020 r. 

Nabycie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 71/1 - Pod fragment drogi gminnej Nr 

291759 K „Zarzecze do Gromalów” 

102 Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-IV.7533.1.1672.2019.JKS z dnia 2 października 2020 r. 

Nabycie z mocy prawa w oparciu o art. 73 ust.1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 73/3 - Pod fragment drogi gminnej Nr 

291759 K „Zarzecze do Gromalów” 

 

 

III. Grunty dzierżawione i oddane w dzierżawę w 2020 roku 
 
Tabela 16 - Szczegółowy wykaz gruntów dzierżawionych i oddanych w dzierżawę w 2020 roku 

1 Umowa dzierżawy nr 032.46.2020 z dnia 28 maja 2020 r. PNO.6845.10.2020 pole szkolne -dz. ew. nr 

633/14, 633/15, 633/16, 633/17, 633/18 oraz 633/19  

2 Dzierżawa cz. dz. ew. nr 407/7 o pow. 0,0774 ha z przeznaczeniem pod tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe pod budowę otwartej strefy aktywności, w skład której wchodzą elementy małej 

architektury (ławki kosze tablice) elementy siłowni plenerowej urządzenia placu zabaw ogrodzenie piłko 

chwyty "Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Zabrzeż". Umowa nr 

118/RUM/2020/NN/KRD3 z dnia 22 stycznia 2020 r. zawarta pomiędzy Gmina Łącko a Państwowym 

Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 

 

IV. Grunty oddane w użyczenia w 2020 roku  
 

Tabela 17 - Szczegółowy wykaz gruntów oddanych w użyczenie w 2020 roku 

1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku – umowa użyczenia Nr 032.47.2020 z dnia 28 maja 2020 r. - 

Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łącko. 
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V. Dochody z tytułu wykonywania praw własności 
 
Tabela 18 - Szczegółowy wykaz dochodów z mienia będącego w zasobie gminnym w 2019-2020 roku 

Źródło dochodu z 

mienia 

Dochody 

uzyskane w 

okresie od 

1.01.2019 r. do 

31.12.2019 r. 

Dochody uzyskane 

w okresie od 

01.01.2020 do 

31.12.2020  

Dynamika (4:3) 

Sprzedaż 

nieruchomości 

0,00 0,00 0,00 

Sprzedaż lokali 

mieszkalnych 

130 930,00 145 489,00 1,11 

Sprzedaż 

użytkowania 

wieczystego 

7 000,00 7 000,00 1,00 

Opłaty z tytułu 

trwałego zarządu, 

użytkowania i 

użytkowania 

wieczystego 

25 416,60 25 416,60 1,00 

Dochody z tytułu 

najmu lokali 

mieszkalnych 

0,00 0,00 0,00 

Dochody z tytułu 

najmu i dzierżawy 

lokali użytkowych 

oraz inne 

77 567,76 36 634,16 0,47 

Opłaty za 

umieszczenie 

szyldów, reklam, 

zajęcie pasa 

drogowego 

27 520,92 27 234,40 0,99 

Razem: 268 435,28 241 774,16 0,90 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁĄCKU 

Źródło dochodu z 

mienia 

Dochody 

uzyskane w 

okresie od 

1.01.2019 r. do 

31.12.2019 r. 

Dochody uzyskane 

w okresie od 

01.01.2020 do 

31.12.2020  

Dynamika (4:3) 

Dochody z tytułu 

najmu lokali 

mieszkalnych 

74 724,87 110 490,27 1,48 

Dochody z tytułu 

najmu i dzierżawy 

lokali użytkowych 

191 301,11 178 877,05 0,94 

Razem: 266 025,98 289 367,32 1,09 
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GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM 

GMINY 
 

 Prowadzenie spraw związanych z gminnym budownictwem mieszkaniowym oraz 

mieszkaniowym zasobem gmina, a także lokalami użytkowymi na terenie Gminy Łącko 

zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku, który posiada w administrowaniu 

44 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1779,49 m², w tym 7 mieszkań socjalnych  

o powierzchni 234,56 m².  

 

Tabela 19 - Wykaz zasobu mieszkaniowego w 2020 roku 

Lp. Miejscowość 
Nr 

budynku 

nr 

działki 

Liczba lokali w 

budynku 

Powierzchnia 

użytkowa [m²] 

1 Brzyna 183 163/1 1 39 

2 

Jazowsko 

 

 

 

 

 

 

 

  

191/1 861/1 

12 

27,9 

3 191/2 861/1 37,4 

4 191/3 861/1 24,6 

5 191/4 861/1 34 

6 191/5 861/1 37,5 

7 191/6 861/1 25 

8 191/7 861/1 27 

9 191/8 861/1 32 

10 191/9 861/1 18 

11 191/10 861/1 27 

12  191/11 861/1  42 

13  191/12 861/1  22,89 

14 
Jazowsko 

  

120/1 861/4 

3 

51,5 

15 120/2 861/4 32 

16 120/3 861/4 53 

17 
Jazowsko 

  

98 593/1 

3 

41 

18 98 593/1 28,4 

19 98 593/1 19,8 

20 
Jazowsko 

  

131 593/1 

3 

53,5 

21 131 593/1 48 

22 131 593/1 53,5 

23 
Jazowsko 

 

  

205/1 883/6 

4 

54 

24 205/2 883/6 54 

25 205/3 883/6 54 

26 205/4 883/6 54 

27 Łącko 24 1482/3 1 37 
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Lp. Miejscowość 
Nr 

budynku 

nr 

działki 

Liczba lokali w 

budynku 

Powierzchnia 

użytkowa [m²] 

28 Obidza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącko 

265/1 1592/1 

5 

29 

29 265/2 1592/1 20 

30 265/3 1592/1 81,7 

31 265/4 1592/1 20 

32 265/5 1592/1 20 

33 265 1592/1 1 21,27 

34 512/5 1600/8 

3 

35 

35 512/6 1600/8 46 

36 512/9 1600/8 58 

37 
Czarny Potok  

1 388/6 
2 

60 

38 2 388/6 48 

39 
Kicznia  

121C 805 
2 

38,3 

40 121 805 35,23 

41 Zabrzeż 117 578/1 1 71 

42 
Wola Kosnowa 

  

132 1317/2 1 56 

43 134 1317/2 1 56 

44 133 1317/2 1 56 
    44 1779,49 

 

Łączna kwota, jaką wydatkowano na gospodarkę mieszkaniową i lokale użytkowe w 2020 roku 

(polisy ubezpieczeniowe, przeglądy, prace remontowo-budowlane, ogrzewanie budynków, 

itp.) to 333 018,70 zł, w tym remonty pomieszczeń świetlicy w budynku Obidza 265, 

mieszkania socjalnego w budynku Jazowsko 191 oraz zakup stolarki okiennej na wymianę  

w lokalach użytkowanych w budynku Łącko 755. 

Wpływy z dzierżawy mieszkań i lokali, za dostarczenie centralnego ogrzewania i energii 

elektrycznej wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty w 2020 r. wyniosły: 403 203,74 zł. 

 

1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Łącko 

W Gminie Łącko Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Łącko na lata 2018-2022 został uchwalony Uchwałą nr 148/XLIII/2017 Rady Gminy Łącko  

z dnia 29 grudnia 2017 r. 

Zakład Gospodarki Komunalnej przy współpracy z Urzędem Gminy realizował zadania 

związane z realizacją programu w 2020 r.  

Celem programu było tworzenie warunków do właściwego i sprawnego realizowania 
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ustawowych zadań Gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków 

gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz zapewniania lokali socjalnych 

i komunalnych. 

Najważniejsze priorytety Programu: 

1) zapewnienie lokali zamiennych osobom wykwaterowywanym z budynków mieszkalnych 

przeznaczonych do rozbiórki oraz lokali socjalnych osobom eksmitowanym z zasobów innych 

właścicieli; 

2) poprawa struktury własnościowej nieruchomości z lokalami wchodzącymi w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy w celu zmniejszenia kosztów utrzymania mieszkaniowego 

zasobu Gminy; 

3) sukcesywna poprawa stanu technicznego mieszkań i budynków komunalnych; 

4) racjonalizacja zasiedlania mieszkaniowego zasobu Gminy; 

5) optymalizacja dostępności lokali mieszkalnych dla mieszkańców; 

6) pomoc mieszkańcom w zakresie szukania mieszkań zastępczych w przypadku niespełnienia 

kryteriów lub braku lokali w zasobie gminnym.  

 

Powołana zarządzeniem Wójta Gminy Łącko - Komisja Mieszkaniowa rozpatrywała na swoich 

posiedzeniach w 2020 roku złożone wnioski o przyznanie mieszkań z zasobu gminnego. 

Ustalone zostały priorytety związane z adaptacją pomieszczeń na cele mieszkaniowe. 

Przeprowadzono w miarę potrzeb wizje lokalne w celu sprawdzenia warunków 

mieszkaniowych i bytowych osób składających wnioski o przydział lokali. 

W związku z coraz większą liczbą wniosku mieszkańców gminy, jak również nałożeniu przez 

ustawy nowych obowiązków na gminy, komisja podjęła decyzję o opracowaniu nowych zasad  

i procedur związanych z przyznawaniem lokali.   
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POLITYKA SPOŁECZNA 
 

I. Cele, obszary i główne kierunki działalności Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łącku 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku (OPS) jako jednostka organizacyjna pomocy 

społecznej wykonuje zadania własne gminy oraz zlecone z zakresu administracji rządowej 

realizowane przez gminę. 

 

1. Ośrodek realizuje zadania wynikające w szczególności z ustawy o pomocy 

społecznej i szeregu innych ustaw w tym również programów rządowych:  

1) Pomoc Państwa w zakresie dożywiania; 

2) Dobry Start; 

3) Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”; 

4) Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020. 

Działania podejmowane przez OPS są zgodne z: 

1) Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Łącku na lata 2016- 2021; 

2) Programem wspierania rodziny na terenie Gminy Łącko na lata 2019-2021; 

3) Programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie w Gminie Łącko na lata 2020 – 2025. 

Główne cele realizowane przez Ośrodek to: 

1) pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie 

im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka; 

2) pomoc w doprowadzaniu do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich 

integracji ze środowiskiem; 

3) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są one wstanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości  

i uprawnienia. 

Do głównych zadań OPS należy między innymi: 

1) analiza i ocena zjawisk rodzących potrzebę świadczenia pomocy społecznej; 

2) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej; 

3) realizowanie pracy socjalnej nakierowanej na pomoc osobom i rodzinom w celu 

wzmocnienia lub odzyskania zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie; 

4) motywowanie osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej do aktywnego udziału 
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w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej; 

5) koordynacja realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych; 

6) praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych; 

7) obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego; 

8) realizacja zadań zleconych Gminy wynikających z ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

9) realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych; 

10) przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie 

działań wobec dłużników alimentacyjnych; 

11) realizacja zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych; 

12) przyznawanie i wypłacanie zryczałtowanego dodatku energetycznego; 

13) wydawanie Kart Dużej Rodziny; 

14) przyznawanie i wypłata świadczeń z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci; 

15) wypłacanie wynagrodzenia należnego opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania 

opieki prawnej przyznanego przez sąd; 

16) prowadzenie mieszkania chronionego; 

17) kierowanie do domów pomocy społecznej. 

 

Tabela 20 - Ilość wydanych decyzji przez OPS w Łącku w 2020 roku 

Przedmiot decyzji 

ilość 

wydanych 

decyzji i 

rozstrzygnięć 

ogółem 

ilość 

wydanych 

decyzji 

odmownych 

1 2 4 

W sprawie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych (poza pobytem i 

usługami w domu pomocy społecznej) 
2156 2 

W sprawie pobytu i usług w domu pomocy społecznej 66 0 

W sprawie świadczeń rodzinnych  2079 117 

W sprawie funduszu alimentacyjnego 31 0 
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W sprawie dłużników alimentacyjnych 3 0 

W sprawie dodatków mieszkaniowych 7 0 

W sprawie dodatków energetycznych 7 0 

W sprawie uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej  6 1 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 500 + 357 2 

pomoc materialna dla uczniów 436 0 

W sprawie wypłaty jednorazowego świadczenia 4000 zł  5 0 

Dobry start  1545 0 

RAZEM 6698 122 

 

W ramach zadań własnych o charakterze obowiązkowym OPS zapewnia m.in. schronienie, 

posiłki oraz niezbędne ubranie osobom tego potrzebującym, przyznaje i wypłaca świadczenia 

pieniężne przysługujące z ustawy o pomocy społecznej, świadczy pracę socjalną, organizuje  

i świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, prowadzi i zapewnia miejsca  

w mieszkaniu chronionych, kieruje do domów pomocy społecznej i ponosi odpłatność za pobyt. 

W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej objął różnego rodzaju wsparciem w ramach pomocy 

społecznej ok. 1386 mieszkańców Gminy Łącko.  

Ośrodek Pomocy Społecznej dla mieszkańców Gminy Łącko organizuje pomoc społeczną 

we współdziałaniu z organami administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym 

zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem 

Katolickim, oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

Pomoc społeczna oparta jest o zasadę subsydiarności (pomocniczości), co oznacza, że 

osoby i rodziny najpierw powinny wykorzystać własne możliwości, zasoby i uprawnienia  

do poprawy swojej trudnej sytuacji życiowej, a dopiero wówczas, gdy nie są w stanie 

samodzielnie rozwiązywać swoich problemów, ze wsparciem winna przyjść instytucja polityki 

społecznej. Ustawa o pomocy społecznej nakłada na osoby i rodziny korzystające z pomocy 

społecznej obowiązek współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Takie 

zdefiniowanie przepisów prawa podkreśla znaczenie współodpowiedzialności osób i rodzin 

korzystających z pomocy społecznej za przezwyciężanie własnych problemów oraz wprowadza 

zasadę partycypacji, która powinna przejawiać się podejmowaniem działań zmierzających do 

życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem. 

Pracownicy Ośrodka angażowali się w realizację nowatorskich przedsięwzięć i projektów 
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między innymi:  

2. Realizacja projektu socjalnego pn. „Spotkanie wigilijne” w latach 2017-2022 

W ramach projektu socjalnego skorzystało 50 osób samotnych i starszych. W związku 

z pandemią i reżimem sanitarnym nie odbyła się uroczysta wigilia, natomiast wydano 50 paczek 

żywnościowych. 

3. Realizacja projektu socjalnego pn. „Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin 

znajdujących się w kryzysie” 

W ramach projektu kontynuowano działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób  

i rodzin w kryzysie w łatwo dostępnym miejscu poza siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Punkt konsultacyjny dał możliwość skorzystania z kompleksowego wsparcia w formie 

dyżurów pełnionych przez specjalistów: pracowników socjalnych, radcę prawnego, 

psychologa, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Punkt 

konsultacyjny czynny był od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach. W okresie 

lockdownu była możliwość wsparcia telefonicznego. Z kompleksowego wsparcia skorzystało 

207 osób.  Poprzez łatwo dostępne indywidualne konsultacje w warunkach zapewniających 

anonimowość z pracownikami socjalnymi, psychologiem, radcą prawnym oraz członkami 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzrosła szansa na odzyskanie 

równowagi i autonomii przez osoby i rodziny znajdujące się w kryzysie. Nastąpił rozwój  

i wzrosła jakość świadczonej na terenie gminy pracy socjalnej oraz świadczonych przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej usług.  

Kwota środków wydatkowanych na realizację projektu socjalnego „Punkt konsultacyjny dla 

osób i rodzin znajdujących się w kryzysie” w 2020 roku wyniosła: 

− środki własne 12 933,83 zł, 

− dotacja 51 472,96 zł. 

 

4. Realizacja projektu pn. „Razem do celu” 

 
Celem projektu pn. „Razem do celu” jest aktywizacja społeczno-zawodowa  

i edukacyjna osób zamieszkujących na obszarze Gminy Łącko zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie, 

dzięki kompleksowemu, dopasowanemu do zdiagnozowanych potrzeb i predyspozycji 

wsparciu, oraz zmiana ich postaw, poszerzenie kompetencji, zwiększenie integracji ze 

środowiskiem lokalnym, a w konsekwencji poprawa funkcjonowania społecznego  
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i zawodowego. 

W ramach projektu w 2020 r. przeprowadzono następujące działania: prowadzenie 

biura, przeprowadzono rekrutację do projektu - zrekrutowano 20 osób. 

Realizowano zadania zgodnie z przeprowadzonym konkursem ofert w 2019 roku na realizację 

zadania publicznego w latach 2019-2021 r. Na każdym etapie prowadzone były działania 

monitoringowe projektu. 

 

5.   Projekt „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z 

terenu Gminy Łącko” 

 

Celem projektu pn. „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży  

z terenu Gminy Łącko” jest utworzeniu pierwszej placówki wsparcia dziennego w Gminie 

Łącko, która zapewni wsparcie dla rodzin poprzez wdrożenie systemowych form wsparcia na 

rzecz dzieci/młodzieży do 18 roku życia zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz będzie 

przeciwdziałać i zwalczał dysfunkcje w rodzinie.  

W trakcie 2020 roku realizacja działań obejmowała 2 formy: opiekuńczą i specjalistyczną 

określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

W ramach projektu prowadzone jest biuro, prowadzono dalszą rekrutację oraz realizowano 

założenia do projektu. Na każdym jego etapie prowadzone były działania monitoringowe 

projektu. 

 

6.   Program Integracji Społeczności Romskiej na lata 2014-2020 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku w 2020 r. realizował zadania w ramach Programu 

Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020. 

Zrealizowano zadanie pn. „Zmiana sytuacji zdrowotnej Romów”, którego celem była 

kontynuacja działań zmierzających do poprawy warunków zdrowotnych wśród społeczności 

romskiej polegających na kompleksowej opiece i profilaktyce. Wsparciem zostało objętych 225 

osób, w tym 80 dzieci.  

Pandemia COVID-19 uniemożliwiła przeprowadzenie jak w latach poprzednich licznych 

pogadanek, prelekcji i warsztatów w tym diagnostycznych i profilaktycznych.  

 

Ośrodek nadal skutecznie wykorzystywał narzędzia informatyczne w celu dalszego 

usprawniania obsługi mieszkańców (E-PUAP, EMPATIA, terminale mobilne) efektywnie 
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wykorzystywał aplikacje dziedzinowe i inwestował w zakupy sprzętu informatycznego. 

 

7. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  
 

„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łącko na lata 2016-2021" 

przyjęta Uchwałą Nr 77/XXV/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 26 sierpnia 2016 r. jest 

wieloletnim dokumentem programowym, który ma znaczenie dla bezpieczeństwa społecznego 

mieszkańców, a w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, co ma istotne 

znaczenie dla działań w obszarze lokalnej polityki społecznej. Zjawisko ubóstwa rodzin 

związane z wieloma problemami, problemy egzystencji osób samotnych, starszych 

 i niepełnosprawnych, niedostatek materialny rodzin, szczególnie wielodzietnych, uzależnienia 

i przemoc w rodzinie to trudne problemy społeczne, które stoją przed władzami 

samorządowymi oraz instytucjami pomocy społecznej na poziomie lokalnym. W 2019 roku 

strategia była realizowana przez OPS w Łącku przy współpracy w innymi jednostkami 

organizacyjnymi gminy Łącko poprzez wspieranie osób bezrobotnych, ubogich, podlegających 

wykluczeniu społecznemu, jak również wspierania osób uzależnionych i doznających pomocy 

poprzez Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół Interdyscyplinarny.  

Powołany Zarządzeniem Nr 120/2016 Wójta Gminy Łącko z dnia 23.09.2016 r. zespół ds. 

Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łącko na 

lata 2016-2021 spotkał się i ocenił dotychczasowe działania zawarte w strategii.  

 

8. Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

 

Podstawowym celem programu w 2020 roku było: 

1) zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu; 

2) ograniczanie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych używaniem 

alkoholu oraz przemocą domową; 

3) zapobieganie powstawaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu  

w szczególności przez dzieci i młodzież; 

4) ograniczanie liczby przypadków łamania prawa na rynku alkoholowym. 

Powyższy cel zrealizowany został poprzez następujące zadania: 

1) zwiększanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
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alkoholu i ich rodzin, w tym: 

a) rozmowy motywacyjno-interwencyjne z osobami uzależnionymi i członkami 

rodzin, 

b) kierowanie wniosków do Sądu o przymusowe leczenie odwykowe wobec osób, 

które dobrowolnie nie chcą podjąć leczenia na podstawie ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

c) finansowanie badań przez biegłych sądowych ds. uzależnień, 

d) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

w szczególności dla dzieci i młodzieży łącznie z konkursami o tematyce 

trzeźwościowej, 

2) promowanie zdrowego trybu życia m. in. poprzez dofinansowanie imprez kulturalno-

sportowo- rekreacyjnych propagujących zdrowy i trzeźwy styl życia: 

a) trening umiejętności życiowych, uczenie rozwiązywania konfliktów, gry fair play, 

radzenia sobie z trudnymi emocjami, ponoszenia konsekwencji decyzji, 

komunikacji w grupie itp. 

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła ogółem 11 posiedzeń. W świetle 

obowiązujących przepisów Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

(GK RPA) w celu realizacji zadań określonych w ustawie prowadziła rozmowy z osobami 

wezwanymi na posiedzenia Komisji, przekonywała  do trzeźwości oraz motywowała osoby 

nadużywające i uzależnione od alkoholu do rozpoczęcia dobrowolnego procesu leczenia, 

inicjowała działania  związane z profilaktyką  i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

oraz podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób 

uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego.  

W 2020 roku do GK RPA w Łącku wpłynęło 26 wniosków o przeprowadzenie rozmów 

profilaktyczno-motywujących w celu podjęcia leczenia przez osobę uzależnioną od alkoholu. 

Wnioskodawcami byli: 

• najbliższa rodzina (12 wniosków); 

• Prokuratura w Nowym Sączu (5 wniosków);  

• Komisariat Policji (5 wniosków);  

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku (2 wnioski); 

• Sąd Rodzinny (1 wniosek); 

• Sąd Okręgowy (1 wniosek). 
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W wyniku pracy Komisji: 

• w punkcie konsultacyjnym przeprowadzono rozmowy z osobami uzależnionymi 

 i współuzależnionymi z udziałem psychologa; 

• 4 osoby zobowiązały się poddać badaniom specjalistycznym w Małopolskim Ośrodku 

Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu w celu rozpoznania choroby 

alkoholowej i podjęcia leczenia w przypadku jej rozpoznania;  

• do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu skierowano 4 wnioski o zobowiązanie osób do 

poddania się leczeniu odwykowemu w związku z nadużywaniem alkoholu 

powodującym rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchylanie się od 

pracy lub systematyczne zakłócanie spokoju i porządku publicznego; 

• z posiadanych przez Komisję informacji wynika, że 2 osoby z Gminy Łącko podjęło 

dobrowolne leczenie odwykowe. O innych przypadkach podjętej terapii Komisja nie 

posiada informacji; 

• członkowie tut. Komisji brali udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

• odbyło się szkolenie członków Komisji w zakresie podstaw prawa; 

• współpraca z sądami, prokuraturą i policją i innymi instytucjami; 

• ścisła współpraca z OPS zgodnie z nowymi wytycznymi. 

 

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

finansowany jest Zespół Świetlic Środowiskowych w skład, którego wchodzą Świetlice  

w Łącku, Jazowsku, Brzynie i Obidzy, gdzie dzieci i młodzież mogą wypełniać wolny czas  

z dala od używek w sposób zaplanowany i zorganizowany. W ramach działań świetlic 

oferowane są gry i zabawy, dostęp do Internetu, pomoc dzieciom mającym trudności w nauce, 

zajęcia rozwijające zdolności artystyczne oraz turnieje sportowe i konkursy. 

 

Zadanie realizowane przez Zespół Świetlic Środowiskowy w Łącku: 

1) upowszechnienie informacji o tematyce trzeźwościowej oraz na temat zjawiska 

przemocy, jej przyczyn, czynników ryzyka, możliwości przeciwdziałania i ochrony 

przed przemocą oraz informacji o oferowanej pomocy osobom uwikłanym w przemoc; 
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2) promowanie zachowań nieagresywnych różnych grup odbiorców (np. dzieci  

i młodzieży, rodziców) i środowisk (placówki opiekuńczo-wychowawcze) poprzez 

realizację warsztatów, akcji, konkursów, wystaw, pogadanek, prelekcji, konferencji; 

3) pogadanki, spotkania i zajęcia edukacyjne na temat przemocy/odpowiedzialności karnej 

oraz przeciwdziałania zachowaniom patologicznym, przemocy w grupie, eliminowanie 

zachowań agresywnych; 

4) projekcja filmów edukacyjnych: 

a) „Agresja słowo jak pięść”, 

b) „Tożsamość w sieci”, 

c) „Zgrana klasa”, 

d) „Agresja wśród uczniów”, 

e) „Wykluczenie z grupy”, 

f) „Bezpieczeństwo w szkole-przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej”. 

5) konkursy:  

a) „Normy, wartości, dobre maniery”,  

b) „Żyję zdrowo i bezpiecznie”, 

c) „Stop przemocy”. 

6) wystawa prac plastycznych: 

a) „Stop przemocy”, 

b) „Żyję zdrowo i bezpiecznie”, 

c) „Normy, wartości, dobre maniery”.  

7) zajęcia profilaktyczne kształcące codzienne zachowania prozdrowotne młodzieży: 

a) „Agresja wśród dzieci i młodzieży”, 

b) „Dopalacze – mówię „nie”, 

c) „Szkodliwość wyrobów tytoniowych”, 

d) „Alkohol – złodziej wolności”, 

e) „Stres – strategie przeciw stresowe i mechanizmy obronne”. 

W okresie prowadzenia zajęć stacjonarnych Zespół Świetlic Środowiskowych w Łącku 

stosował się do opracowanych procedur bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 

zgodnych z Rekomendacjami Ministerstwa Rodzinny, Pracy i Polityki Społecznej, 

Ministerstwa Zdrowia oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W czasie zawieszonych zajęć 

stacjonarnych wprowadzano pracę zdalną poprzez kontakt telefoniczny, mailowy oraz 

komunikatory internetowe.   
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9. Program Wieloletni „SENIOR+” na lata 2015-2020 

 
Funkcjonowanie Klubu Senior +, który powstał w ramach Programu Wieloletniego 

„Senior+” na lata 2015-2020.  

Klub Seniora w Łącku jest nastawiony na twórcze i wartościowe spędzanie czasu 

wolnego. W 2020 roku w ofercie Klubu znalazły się liczne spotkania kulturalne, spotkania 

autorskie, akcja Seniorzy seniorom, występy uczniów z przedszkola w Łącku i Szkoły 

Podstawowej w Zarzeczu oraz ze Szkoły Muzycznej w Łącku. Czas w Klubie Seniorzy 

poświęcali na udział w różnych formach edukacyjnych: spotkania i prelekcje z prawnikiem, 

psychologiem, Kierownikiem OPS w Łącku i pracownikiem socjalnym, lekarzem. Seniorzy 

brali udział w kołach hobbystycznych: grupa szaradzistów, grupa dyskusyjna Senior + Książka. 

Ponadto regularnie uczestniczyli w warsztatach plastyczno- artystycznych, kulinarnych, 

warsztatach wyszywania haftem krzyżykowym, socjoterapeutycznych oraz zajęciach 

ruchowych ogólnousprawniających seniorów. Dodatkowo byli na wycieczkach: w Krynicy, 

Muszynie oraz w Wieliczce, a także w teatrze w Krakowie. Jesienią Seniorzy uczestniczyli  

w pożegnaniu lata- grill nad Dunajcem oraz pikniku z udziałem Stowarzyszenia Dolina Dunajca 

oraz uczestników Terapii Zajęciowej w Czarnym Potoku. Czas pandemii ograniczył 

możliwości spotykania się w Klubie, dlatego od 3 sierpnia 2020 do końca roku na stronie 

Internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ukazywały się liczne artykuły, wywiady, 

filmiki instruktażowe, z poradami, interesującymi informacjami i innymi treściami 

przeznaczonymi dla Seniorów. Dodatkowo w czasie zamknięcia siedziby Klubu Seniorzy 

otrzymywali materiały do domu wraz z instrukcjami wykonania poszczególnych prac 

artystycznych. W zamian za spotkanie Wigilijne, które nie mogło być zrealizowane z powodu 

pandemii, Seniorzy na koniec 2020 roku otrzymali świąteczne upominki wraz z życzeniami. 

Kwota środków wydatkowanych na realizację projektu Senior + w roku 2020 wyniosła: 

- środki własne -   67419,08 zł, 

- dotacja - 34072,62 zł. 

 

10.  Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie w Gminie Łącko na lata 2014-2020 

 

Zgodnie z art. 9a ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną 
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zespołu interdyscyplinarnego. Uchwała Nr 30/V/2011 z dnia 28.02.2011 w sprawie warunków 

funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego w Łącku oraz Zarządzenie Wójta Gminy Łącko w sprawie powołania 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Łącko przewiduje wykonanie zarządzenia 

Kierownikowi OPS w Łącku.  

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Zespół liczył 13 członków, a w jego skład wchodzą 

przedstawiciele: 

• Ośrodka Pomocy Społecznej - 4 osoby; 

• Samodzielnego NZOZ w Łącku - 1 osoba; 

• Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łącku - 1 osoba; 

• Komisariatu Policji w Stary Sącz - 1 osoba; 

• Sądu Rejonowego w Nowym Sączu - 2 osoby; 

• Organizacji pozarządowych – 1 osoba; 

• Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku - 1 osoba; 

• Zespołu Świetlic Środowiskowych - 1 osoba;  

• Urzędu Gminy Łącko – 1 osoba; 

• Przedstawiciel Kościoła Katolickiego w Łącku – 1 osoba. 

W ramach współpracy pomiędzy organami samorządu terytorialnego, a kościołami lub 

związkami wyznaniowymi na danym terenie, w celu wprowadzenia elementów edukacji na 

temat zjawiska przemocy w rodzinie w ramach działania poradni prowadzonych przez kościoły 

lub związki wyznaniowe lub do programów nauk przedmałżeńskich powołano do zespołu 

interdyscyplinarnego proboszcza Parafii w Łącku. 

Zespół Interdyscyplinarny podejmuje działania o charakterze strategicznym. Do jego zadań 

ustawowych należy m. in. integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa 

w art. 9a ust. 3 i ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz specjalistów  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez: 

− diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

− podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na 

celu: 

• przeciwdziałanie temu zjawisku; 

• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym; 
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• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie; 

• tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych  

z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

 

11.  Inne zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 r.  

1.  Asystent rodzinny 

W 2020 roku na terenie Gminy Łącko zatrudniony był 1 asystent w oparciu o umowę o 

prace w wymiarze 1 etat, który swoim wsparciem obejmował 12 rodzin z problemami 

opiekuńczo – wychowawczymi (w tym 36 dzieci).  

2.  Rodziny zastępcze 

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina 

właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 

pierwszy w pieczy zastępczej współfinansuje pobyt tego dziecka w rodzinie zastępczej albo 

rodzinnym domu dziecka w wysokości: 

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej, 

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej, 

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

Zgodnie z powyższymi założeniami i art. 176 ust. 5. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej w 2020 r. tutejszy Ośrodek współfinansował pobyt 5 dzieci w pieczy 

zastępczej w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. na łączną kwotę: 20 850,10 zł, w tym 

1 dziecko odpłatność 10%, 2 dzieci odpłatność 30%, i 2 dzieci odpłatność 50%. 

 

3. Dodatki mieszkaniowe 

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.  

o dodatkach mieszkaniowych na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego  

w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po dniu złożenia wniosku. 

Wypłacono dodatki dla 4 rodzin na łączną kwotę 5857,52 zł. 

 

4. Dodatki energetyczne 
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Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj. osobie, której przyznano dodatek 

mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii 

elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu 

dostarczania energii elektrycznej przysługuje dodatek energetyczny. Dodatek energetyczny 

przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej. W Gminie Łącko dodatek energetyczny przyznaje i wypłaca 

OPS. 

Wypłacono dodatki energetyczne dla 4 rodzin na łączna kwotę 728,01 zł. 

 

5. Karta dużej rodziny 

W roku 2020 OPS w Łącku zrealizował również zadanie w postaci prowadzenia 

postępowania w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny. Zadanie realizowane było przez 

tutejszy Ośrodek na podstawie przepisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny. 

W roku 2020 rozpatrzano 54 wniosków o zarejestrowanie nowej rodziny, 12 wniosków 

o przedłużenie terminu ważności, 5 o dodanie nowej osoby w rodzinie oraz 12 o dodatkową 

formę karty.  

Na dzień 31.12.2020 roku liczba rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny w Gminie 

Łącko wynosi 848, w tym: 

- z trójką dzieci: 641 

- z czwórką dzieci: 142 

- z piątką dzieci: 34 

- z szóstkę dzieci: 10 

- z siódemką lub więcej dzieci: 13 

Łącznie daje to 3733 osób posiadających KDR w Gminie Łącko. 

Liczba wydanych kart w 2020 r. - 499 

 

6. Pomoc żywnościowa 

W zakresie doboru osób i weryfikacji kwalifikowalności osób do pomocy żywnościowej 

w ramach PO PŻ Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku współpracuje  

z podmiotami zajmującymi się dystrybucją żywności w ramach ww. programu na terenie gminy 

Łącko. Dystrybucją żywności w Łącku w podprogramie 2020 to Ośrodek Pomocy Społecznej 
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redystrybuował żywność otrzymaną z Caritas Archidiecezji Krakowskiej.  

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się  

w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej 

(są to m.in. bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, 

przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności) i których dochód 

nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy 

społecznej.  

Do pomocy w ramach PO PŻ w 2020 r. kwalifikowało się 386 rodzin w tym 1304 osoby. 

7. Dłużnicy alimentacyjni 

W Gminie Łącko w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. prowadzono postępowanie 

w stosunku do 32 dłużników alimentacyjnych, dla których jesteśmy organem właściwym. 

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone jest na bieżąco  

z różnym skutkiem.  W okresie pandemii COVID-19 postępowanie było bardziej utrudnione 

ze względu na niemożność osobistego kontaktu z dłużnikami. 
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OŚWIATA 
 

Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania  

i opieki w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Realizacja zadań 

organu prowadzącego wobec szkół i placówek realizowany jest przez Samorządowe Centrum 

Usług Wspólnych Gminy Łącko (SCUW). 

 

I. Placówki publiczne prowadzone przez Gminę 

1. Szkoła Podstawowa w Jazowsku. 

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku. 

3. Szkoła Podstawowa w Zagorzynie. 

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadczy. 

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku. 

6. Szkoła Podstawowa w Obidzy. 

7. Szkoła Podstawowa w Kiczni. 

8. Szkoła Podstawowa w Maszkowicach. 

9. Szkoła Podstawowa w Szczereżu. 

10. Szkoła Podstawowa w Zabrzeży. 

11. Szkoła Muzyczna w Łącku. 

12. Przedszkole Samorządowe w Jazowsku. 

13. Samorządowe Przedszkole w Łącku. 

14. Szkoła Podstawowa w Zarzeczu. 

 

Ponadto, SCUW prowadzi obsługę finansowo-księgową: 

1. Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku; 

2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku; 

a także zarządza i kieruje: 

1. Halą Widowiskowo-Sportową w Łącku oraz Orlikami w Jazowsku i w Łącku. 

 

Liczba placówek oświatowych i liczba dzieci w poszczególnych szkołach i przedszkolach 

w roku szkolnym 2020/2021: 

• Szkoły podstawowe – 11;  

• Przedszkola Samorządowe – 5; 
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• Szkoła Muzyczna – 1; 

 

Tabela 21 - Liczba dzieci w poszczególnych szkołach i przedszkolach w 2020 roku 

Placówka oświatowa Liczba dzieci w 

oddziałach 

przedszkolnych 

Liczba 

uczniów 

w kl. I-

VIII 

Liczba dzieci 

w 

przedszkolach 

Liczba uczniów 

w Szkole 

Muzycznej 

Razem 

Szkoła Podstawowa 

w Jazowsku 

47 324 0 0 371 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny w 

Kadczy 

0 104 25 0 129 

Szkoła Podstawowa 

w Obidzy 

21 118 0 0 139 

Zespół Szkolno- 

Przedszkolny w 

Czarnym Potoku 

0 99 25 0 124 

Szkoła Podstawowa 

w Kiczni 

13 99 0 0 112 

Zespół Szkolno- 

Przedszkolny w 

Łącku 

0 410 89 0 499 

Szkoła Podstawowa 

w Maszkowicach 

29 147 0 0 176 

Szkoła Podstawowa 

w Szczereżu 

20 71 0 0 91 

Szkoła Podstawowa 

w Zabrzeży 

15 103 0 0 118 

Szkoła Podstawowa 

w Zagorzynie 

35 229 0 0 264 

Szkoła Podstawowa 

w Zarzeczu 

19 62 0 0 81 

Przedszkole 

Samorządowe w 

Jazowsku 

0 0 49 0 49 

Przedszkole 

Samorządowe w 

Łącku 

0 0 45 0 45 

Szkoła Muzyczna w 

Łącku 

 

0 0 0 215 215 

Razem 

 

199 1766 233 215 2413 
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Tabela 22 - Liczba pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2020 

Pracownicy 

zatrudnieni 

Ogólna liczba 

zatrudnionych  

Pracownicy 

pełnozatrudnieni 

Pracownicy 

niepełnozatrudnieni 

Ogólna liczba 

etatów 

kalkulacyjnych  

Liczba etatów 

kalkulacyjnych 

niepełnozatrudnionych 

Nauczyciele 

 

 

339 

 

237 

 

102 

 

279,19 

 

42,19 

Obsługa i 

administracja 

 

80 

 

70 

 

10 

 

75 

 

5 

 

RAZEM 

 

419 

 

307 

 

112 

 

354,19 

 

47,19 

 

 

Tabela 23 - Liczba etatów kalkulacyjnych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych wg stopnia awansu 

zawodowego w roku szkolnym 2020/2021 

Szkoła 

 

Nauczyciel 

stażysta 

Nauczyciel 

kontraktowy 

Nauczyciel 

mianowany 

Nauczyciel 

dyplomowany 

Razem 

SP Jazowsko 

 

1,22 7,42 0,50 32,08 41,22 

ZSP Kadcza 

 

0 2,39 2,84 11,63 16,86 

SP Obidza 

 

1,14 2,05 0,89 9,06 13,14 

SP Czarny Potok 

 

0 1,28 2,06 12,88 16,22 

SP Kicznia 

 

0,66 3,17 1 8,38 13,21 

ZSP Łącko 

 

1,06 8,35 2 35,86 47,27 

SP Maszkowice 

 

0,33 3,56 6 13,23 23,12 

SP Szczereż 

 

0 3,22 1,13 7,62 11,97 

SP Zabrzeż 

 

1 0,79 2,32 10,22 14,33 

SP Zagorzyn 

 

2,5 3,18 6,77 17,73 30,18 

SP Zarzecze 

 

1 2,22 6,89 3,34 13,45 

Przedszkole 

Jazowsko 

2,55 1,16 0 2,32 6,03 

Przedszkole Łącko 

 

0,22 0,67 0,09 4,08 5,06 
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Szkoła Muzyczna 

 

0,83 8,24 8,20 9,86 27,13 

RAZEM 

 

12,51 47,70 40,69 178,29 279,19 

 

Tabela 24 - Liczba uczniów dowożonych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 

Placówka Liczba uczniów 

Szkoły Podstawowe 268 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Sączu 7 

Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjno-Wychowawczy w Ochotnicy Dolnej 8 

RAZEM 283 

 

Wartość przetargu na dowóz uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 - 461 405,52 zł 

 

Stołówka gminna 

Od 1 lipca 2020 roku Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko przejęło 

stołówkę szkolną mieszczącą się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącku wraz 

z personelem kuchennym. Stołówka przygotowuje i dostarcza posiłki do wszystkich szkół  

i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łącko. Pozostałe szkoły  

i przedszkola posiadają punkty do wydawania posiłków i tym samym mogą zapewnić uczniom 

jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarzają im możliwość jego spożycia w czasie pobytu  

w szkole.  Stołówka jest w zarządzaniu jednostki innej niż szkoła, dzięki temu możliwa jest 

sprzedaż posiłków na zewnątrz oraz wydawanie dzieciom i młodzieży szkolnej objętej 

programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, które realizuje OPS w Łącku. Średnia 

liczba wydanych posiłków miesięcznie to ok. 900. W związku z tym do ich rozwożenia zostały 

zakupione dwa samochody. 

Dla podniesienia standardu funkcjonowania stołówki w 2020 r. pozyskano środki z Programu 

 „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 80 010,00 zł na zakup wyposażenia. Dzięki temu 

stołówka zyskała nowy sprzęt, między innymi patelnie elektryczne, taborety elektryczne, 

piekarnik ze stali szlachetnej, zmywarko wyparzarkę do naczyń, roboty kuchenne, stoły i szafę 

ze stali nierdzewnej, termosy do przewożenia posiłków do szkół i przedszkoli, a także inne 

wyposażenie potrzebne do lepszego funkcjonowania stołówki. 

W lipcu i grudniu 2020 r. przeprowadzono 9 postępowań egzaminacyjnych na stopień 

nauczyciela mianowanego: dwóch nauczycieli ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku oraz po 
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jednym ze szkół w Zagorzynie, Obidzy, Zarzeczu i Maszkowicach, Szczereżu, Zabrzeży  

i Łącka. Wszyscy nauczyciele pomyślnie zdali egzamin przed komisją egzaminacyjną 

powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Łącko, w skład której weszli; po jednym 

przedstawicielu organu prowadzącego i nadzoru pedagogicznego, po dwóch ekspertów z listy 

ekspertów ustalonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz dyrektorzy poszczególnych 

szkół. 
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II. Funkcjonowanie szkół i przedszkoli w czasie pandemii 
 

W związku z wystąpieniem w 2020 r. stanu epidemii, placówki oświatowe 

funkcjonowały w trybie stacjonarnym i zdalnym, zgodnie z aktualnymi Rozporządzeniami 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa 

Edukacji Narodowej. 

Nauczyciele bardzo kreatywnie podeszli do nauki zdalnej i zapewnili realizację procesu 

dydaktycznego w sposób dostosowany do możliwości uczniów. Działania w ramach nauczania 

zdalnego prowadzone były w oparciu o wdrożony w każdej szkole w 2020 roku dziennik 

elektroniczny, pocztę elektroniczną, portale społecznościowe, komunikatory (przy zachowaniu 

bezpiecznych warunków korzystania z Internetu), lekcje online na platformie Microsoft Teams, 

platformę e-wf, platformę Eduello, platformę Pearson, zamieszczanie informacji i materiałów 

edukacyjnych na dysku Google (stronie internetowa szkoły-zakładka nauka zdalna), 

podręczniki, ćwiczenia, karty pracy. 

Główne problemy, które pojawiły się w związku z nowym sposobem nauczania dotyczyły 

możliwości dostępu niektórych uczniów do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu  

w warunkach domowych, lub w przypadku rodzin wielodzietnych ograniczona możliwość 

dostępu do komputera. Diagnoza zapotrzebowania na sprzęt oraz diagnoza problemów 

technicznych pozwoliły na bardzo szybkie rozwiązanie problemów. Nauczyciele informatyki 

byli do dyspozycji rodziców, uczniów i nauczycieli. Uczniowie korzystali  

z laptopów pozyskanych w ramach programu „zdalna szkoła” i „zdalna szkoła+”, a także 

szkolnych. Wszyscy uczyli się nowego podejścia do kwestii kształcenia na odległość. 

Pojawiały się różne wnioski i opinie np. czy ilość przekazywanych tą drogą materiałów do 

realizacji jest zbyt duża, czy zbyt mała, zadania są zbyt łatwe czy zbyt trudne, czy więcej ma 

być zajęć online, czy więcej treści na dysku do samodzielnego wykonania przez uczniów. 

Wszystkie wątpliwości i problemy były na bieżąco monitorowane i rozwiązywane. 

Dla uczniów kl. VIII zorganizowano konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych. Uczniowie 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na wniosek rodziców realizowali naukę w szkole. 

Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej również realizowane były na terenie szkoły, 

zgodnie z harmonogramem. Pedagodzy szkolni byli do dyspozycji uczniów, rodziców 

i nauczycieli. Świetlice podczas nauki zdalnej pracowały online oraz zamieszczały materiały 

na dysku szkolnym do samodzielnego wykonania. Biblioteki były do dyspozycji uczniów po 
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wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą i rodzicami oraz prowadziły czynności 

inwentaryzacyjne. Oddziały przedszkolne pracowały zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. 

Zaplanowane uroczystości przygotowywane były w formie online i przekazywane za pomocą 

strony internetowej oraz Facebooka. 

 

III. Dofinansowania oraz programy realizowane przez Samorządowe 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko 

1. W 2019 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Ministerstwa 

Edukacji Narodowej pozyskaliśmy środki w wysokości 70 000,00 zł - kwota ta, 

przeznaczona została na doposażenie szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce 

dydaktyczne do nowych pomieszczeń, do nauki pozyskanych  

w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych. Środki przekazano szkołom 

podstawowym w Zarzeczu, Szczereżu, Jazowsku i Czarnym Potoku. W ramach tego 

dofinansowania szkoły zakupiły stoliki uczniowskie, krzesła, tablice szkolne i pomoce 

dydaktyczne: 

1) 127 199,00 zł - kwota ta, przeznaczona została na doposażenie szkół podstawowych 

w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej  

z przedmiotów przyrodniczych. Środki przekazano szkołom podstawowym  

w Obidzy i Kiczni. W ramach tych środków szkoły zakupiły pomoce dydaktyczne 

do geografii, biologii, fizyki i chemii; 

2) w ramach współfinansowania przez Gminę projektu „Szkolny Klub Sportowy”, 

który ma za zadanie popularyzację aktywnego i zdrowego trybu życia  

i upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży dofinansowano zadanie  

w wysokości 3 450,00 zł. 

2. Z programów Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pozyskano  

w sumie 224 999,88 zł. Dzięki wsparciu zakupiono 108 laptopów dla uczniów. Sprzęt 

usprawnił funkcjonowanie nauki zdalnej i wspomógł tych uczniów, którzy nie mają 

dostępu do komputera. Laptopy po przekazaniu do szkół zostały wypożyczone tym 

uczniom, którzy najbardziej ich potrzebowali w obecnej sytuacji związanej  

z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii. Sprzęt został wypożyczony 

uczniom na czas zdalnej nauki.  



80 
 

3. W ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- 

komunikacyjnych – „Aktywna tablica” otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 28 000 

zł. Wkład własny 7 000 zł. Całość zadania wyniosła 35 000 zł. Ze wsparcia skorzystały: 

Szkoła Podstawowa w Szczereżu i Szkoła Podstawowa w Zagorzynie. Z otrzymanych 

pieniędzy zakupione zostały monitory dotykowe. 

4. W 2020 r. pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami  

w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do 

wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, wypłacono 

pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników  

w kwocie 237 641,26 zł. Ze wsparcia, które finansowane jest ze środków Funduszu 

Pracy skorzystało 29 pracodawców. 
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 BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁĄCKU 
 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku (GBP) jest samorządową instytucją kultury 

wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym, której organizatorem jest 

Gmina Łącko. Jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wójta Gminy 

Łącko Nr II/1/92 z dnia 26 października 1992 r.  

Posiada osobowość prawną.  

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku wchodzą: 

1. Filia w Jazowsku. 

2. Filia w Obidzy. 

3. Filia w Woli Kosnowej. 

 

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych oraz informacyjnych  

w zakresie upowszechniania wiedzy, nauki, rozwoju kultury, a także dba o sprawne 

funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego dla mieszkańców Gminy Łącko. 

Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy: 

1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych  

z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu. 

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz 

prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb 

dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. 

3. Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej. 

4. Organizacja czytelnictwa i prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikiem 

dziecięcym i dorosłym mających na celu rozwijanie zainteresowania książką, popularyzację 

nauki, kultury i sztuki. 

5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, 

organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych  

i kulturalnych społeczeństwa. 

6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 

7. Tworzenie i udostępnianie własnych baz katalogowych. 

8. Upowszechnianie dostępu do Internetu. 

9. Promocja twórczości literackiej. 

Gminna Biblioteka Publiczna współpracuje ze szkołami, przedszkolami, świetlicami  
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z terenu Gminy Łącko oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury i Klubem Seniora w zakresie 

organizacji spotkań autorskich i czytelniczych, lekcji bibliotecznych, zajęć plastycznych, 

konkursów i warsztatów.  

Rok 2020 był rokiem trudnym dla bibliotek. Wybuch epidemii COVID-19 spowodował 

czasowe zamknięcia dla użytkowników (decyzją Rady Ministrów), brak wolnego dostępu do 

półek i możliwości korzystania ze zbiorów na miejscu, brak możliwości zorganizowania imprez 

czytelniczych, spotkań autorskich i zajęć z dziećmi oraz ograniczenia w przemieszczaniu się. 

W związku z tym Gminna Biblioteka Publiczna odnotowała mniejszą liczbę wypożyczeń 

i odwiedzin, zwłaszcza w kącikach czytelniczych. Mimo to zrealizowano zakup książek wg 

planu z otrzymanej dotacji w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych oraz ze 

środków własnych. Czytelnicy mają więc zapewnioną bogatszą ofertę czytelniczą i dostęp do 

nowości wydawniczych. GBP wzięła udział w kolejnej edycji programu „Mała Książka Wielki 

Człowiek”, a także w akcji Kinder Mleczna Kanapka „Przerwa na wspólne czytanie” 

polegającej na zorganizowaniu zbiórki książek dla dzieci w wieku 2-14 lat, które będą 

przekazane małym bibliotekom potrzebującym wsparcia. W okresach działalności Klubu 

Seniora w Łącku odbywały się spotkania Grupy Dyskusyjnej „Senior+Książka”, a także 

w miarę możliwości Seniorom dostarczano książki.  

 Jeszcze przed wybuchem epidemii wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łącku, 

Towarzystwem Miłośników Ziemi Łąckiej i Klubem Seniora udało się zorganizować spotkanie 

autorskie z panem Rafałem Skąpskim i prof. Bolesławem Faronem połączone z promocją 

książki „Dziwne jest serce kobiece”. Odbyło się też kilka spotkań czytelniczych (t. j.: „Maja 

poznaje świat”, „Wokół książek Justyny Bednarek”, „Walentynki z Franklinem”, „Spotkania 

czytelnicze z Misiem Uszatkiem”, „Poezja Jerzego Trzajny”) i zajęć plastycznych w ramach 

„Ferii w bibliotece” zorganizowanych przez wszystkie filie. W październiku przy współpracy 

z PiMGBP w Starym Sączu zorganizowano dwa spotkania autorskie w formie on-line dla 

uczniów klas czwartych Szkoły Podstawowej w Jazowsku w ramach projektu „Muzyczne 

podróże po literaturze z Jarosławem Kaczmarkiem i Gwidonem Cybulskim”. Pracownicy 

uczestniczyli też w szkoleniach on-line. 

W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 we 

wszystkich placówkach bibliotecznych czytelników obsługiwano przy specjalnie utworzonych 

stanowiskach, bez wstępu do środka z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych,  

a zwracane książki przekazywano na kwarantannę. 

W związku z okresowymi zamknięciami bibliotek dla użytkowników, biblioteki 
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pracowały za zamkniętymi drzwiami lub w formie pracy zdalnej wykonując m. in. takie 

czynności: 

1. Prace w programie bibliotecznym SOWA: wpis do inwentarza papierowego  

i komputerowego książek, katalogowanie, tworzenie deskryptorów, dokładanie recenzji  

i zdjęć okładek itp. 

2. Uaktualnianie i ujednolicanie opisów bibliograficznych: zmiana starych sygnatur, 

rozdzielanie symboli UKD, ujednolicanie nazw serii i wydawnictw, rozwijanie skrótów itp. 

3. Opracowanie rzeczowe książek – opracowanie treści, nazwanie tematów i sposobów ich 

ujęcia oraz formy dokumentu, tworzenie haseł. 

4. Opracowanie techniczne: pieczętowanie, nanoszenie numerów inwentarzowych i akcesji 

oraz wartości i daty nabycia, oklejanie kodami kreskowymi i sygnaturami wraz z folijkami 

zabezpieczającymi, okładanie książek w folię, naklejanie pasków oznaczających poziomy 

wiekowe. 

5. Ustalanie wartości zbiorów przez porównywanie inwentarza papierowego  

z komputerowym i z dowodami wpływu, ustalanie wartości i ilości ubytków. 

6. Sprzątanie pomieszczeń bibliotecznych, odkurzanie książek i półek, mycie okładek  

i wymiana oprawek, naprawa uszkodzonych książek itp. 

 

DANE STATYSTYCZNE 

W 2020 r. przybyło 1727 książek na wartość 37 935,22 zł, w tym: 

1. Z budżetu 937 woluminów na wartość 22 000,00 zł. 

2. Z dotacji MKiDN 489 woluminów na wartość 11 000,00 zł. 

3. Dary 301 woluminów na wartość 4 935,22 zł. 

Łączny stan księgozbiorów w woluminach na koniec 2020 r. wyniósł 47 845. 

Łączna liczba wypożyczeń na zewnątrz w 2020 r. wyniosła 13 576, a książek udostępnianych 

na miejscu 519. 

Liczba odwiedzin we wszystkich placówkach bibliotecznych (w wypożyczalni, kąciku 

czytelniczym, osoby korzystające z Internetu i uczestnicy imprez organizowanych  

w pomieszczeniach biblioteki) wyniosła 6 737. 

W 2020 r. zarejestrowało się 1297 czytelników, z czego 1121 było aktywnych. 
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GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŁĄCKU  
 

I. Cele i główne kierunki działalności Gminnego Ośrodka Kultury  

w Łącku 
 

Rok 2020 w działalności kulturalnej prowadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury w Łącku 

był inny od poprzednich. Ze względu na pandemię, większość działań została przeniesiona do 

Internetu, część z nich udało się zorganizować w formie bezpośredniej, mając jednak na uwadze 

obowiązujące wytyczne Rządu, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 

Głównego Inspektora Sanitarnego. 

W styczniu 2020 r. został zorganizowany Koncert Noworoczny, Orszak Trzech Króli, XXX 

Gminny Przegląd Grup Kolędniczych, 28. Finał WOŚP w Łącku oraz Koncert Kolęd  

i Pastorałek w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego w Łącku.  

Oferta przygotowana na ferie zimowe 2020 cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zajęcia były 

niezwykle różnorodne. W ramach ferii można było skorzystać z wyjazdów do kina, a także 

wycieczki do stadniny koni Nasko Zagroda w Kadczy. Dzieci na warsztatach plastycznych 

wykonywały płaskorzeźby z masy solnej, lalki szmacianki, kolorowe mandale czy wreszcie 

koszulki z motywami regionalnymi. Odbyło się również spotkanie z leśniczym, a także 

przestawienie lalkowe pt. "Kruszynka". Każdego dnia można było zagrać w gry planszowe 

i edukacyjne podarowane. 

W okresie kolędowym Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto koncertowała w różnych 

miejscach wespół z wokalną grupą Promyczki Dobra z Nowego Sącza. Był to projekt, który ze 

względu na zaangażowanie wielu grup wiekowych był niezwykle ciekawy. Cała grupa to 

bardzo duży przedział wiekowy począwszy od dzieci i młodzieży szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych, studentów, młodzieży pracującej oraz osób dorosłych, co w żadnym 

stopniu nie przeszkodziło w powstaniu czegoś pięknego, a najlepszym dowodem były gromkie 

brawa na każdym z koncertów. W sumie odbyło się osiem koncertów. W Remizie OSP  

w Łącku 8 marca odbył się Gminny Dzień Kobiet, na którym spotkały się panie z naszej gminy, 

aby w dniu swojego święta miło spędzić czas. 

8. Małopolskie Spotkania Teatrów Amatorskich Posiady Teatralne na Orawie odbyły się 

w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce w dniach 8-10 marca. Grupa Teatralna „Berecik” 

zaprezentowała spektakl pt. „Życie jak teatr - Anna i Jan Bucykowie” w kategorii „Inscenizacja 

tekstów literackich (dowolna forma prezentacji scenicznej)”, w której udział wzięło 12 grup. 
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Przedstawienie zostało wyróżnione, otrzymując niezwykle przychylne opinie od jury. 

Od 12 marca 2020 r. odpowiednimi przepisami wprowadzono ograniczenia związane  

z prowadzeniem działalności kulturalnej i organizacją imprez, została zawieszona działalność 

edukacyjna w placówkach oświatowych oraz wychowawczo-opiekuńczych. Również Gminny 

Ośrodek Kultury w Łącku, musiał dostosować się do panującej sytuacji. Z żalem, przyszło się 

pogodzić z tym, że Święto Kwitnącej Jabłoni nie odbyło się. Była to pierwsza taka sytuacja od 

stanu wojennego, kiedy również „Kwitnięcie” zostało odwołane. Podobnie rzecz się miała ze 

Świętem Owocobrania. Była to wyjątkowa, ale i niezwykle przykra sytuacja. 

Mimo odwołanych imprez i zawieszonych zajęć w tzw. realu, wiele działań 

przeniesiono do sieci, a więc na stronę internetową i media społecznościowe. Tam właśnie 

można było przeczytać i dowiedzieć się co słychać w kulturze lokalnej. Nie pominięto również 

bieżącej działalności oraz realizowania projektów z funduszy zewnętrznych. Udział  

w konkursach przekraczał w wielu przypadkach najśmielsze oczekiwania. Uświadomiło to po 

raz kolejny, że obcowanie z różnymi formami działalności kulturalnej jest wszystkim bardzo 

potrzebne, niezależnie od wieku i sytuacji. 

Świetnie spisywali się uczniowie Ogniska Muzycznego, którzy nagrywając krótkie filmiki ze 

swymi postępami w nauce udowadniali, że muzyka jest dobra na wszystko. Pierwszym 

konkursem zorganizowanym w sieci wspólnie z Forum mieszkańców Gminy Łącko, był 

Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną, w którym to użytkownicy Facebooka 

decydowali o zwycięstwie. W konkursie wzięło udział ponad trzydzieści osób. Dużym 

zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się „Bajki w Bereciku”, czyli krótkie filmy, w których 

bajkowe historie przedstawiane były przez rodziny związane z Grupą Teatralną „Berecik”  

Grupa Teatralna „Berecik” przygotowała również filmy na 229 rocznicę uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja oraz dla Rodziców z okazji ich święta.  

Ogromną sympatię widzów zyskało nagranie utworu „Szalała, szalała” Orkiestry Dętej im. 

Tadeusza Moryto, opublikowane jako premiera w planowanym terminie Święta Kwitnącej 

Jabłoni. Każdy z muzyków nagrywał materiał indywidualnie we własnym domu, który potem 

został zmontowany w całość. W dwa dni wyznaczone również na tegoroczne „Kwitnięcie” 

pojawiła się obszerna galeria ze zdjęciami archiwalnymi oraz filmami  

z poprzednich edycji imprezy.   

W pandemicznym okresie pamiętano również o wydarzeniach patriotycznych – rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Powstania Warszawskiego, 100-lecia Cudu nad Wisłą, czyli 

Bitwy Warszawskiej oraz 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W tym dniu delegacje 

składały kwiaty pod pomnikiem i chwilą ciszy czciły pamięć zasłużonych, walczących  
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i poległych.  

„Gwara Górali Łąckich w sieci” – pod takim hasłem odbywała się tegoroczna edycja Gminnego 

Konkursu Poezji Regionalnej i Gadek Ludowych. Swoje nagrania dostarczyło aż czternaścioro 

uczestników. W dwóch konkursach fotograficznych, również ogłoszonych online, wzięło 

odpowiednio udział: „W starym sadzie” – 16 uczestników, którzy przesłali 32 zdjęcia, „Suśnie” 

– 13 uczestników (25 zdjęć).  Co jakiś czas na fp GOK-u pojawiały się konkursy: „Z dziadkowy 

chałupy”, który miał na celu rozszyfrowanie prezentowanego eksponatu będącego na stanie 

Izby Regionalnej, aktualnie nie używanego na co dzień, oraz wyjaśnienie do czego służył, 

natomiast „Z babcyne godki” polegał na wytłumaczeniu gwarowych zwrotów lub słów, które 

już powoli zanikają z codziennego języka. Pozyskano również nowe eksponaty do Izby 

Regionalnej oraz kopie ciekawych dokumentów historycznych ofiarowanych przez prof. 

Juliana Dybca.  

Orkiestra Dęta, jak również Zespół Regionalny „Górale Łąccy”, brali udział w niezwykle 

popularnych challengach, w których wykonanie różnych zadań wiązało się z realną pomocą dla 

osób potrzebujących. Warto również zaznaczyć, że kapela zespołowa zdobyła III miejsce na 

51. Festiwalu Folkloru Górali Polskich On-line w Żywcu. 

We wrześniu miała miejsce kolejna edycja Narodowego Czytania, jak również udało się wrócić 

z zajęciami w Ognisku Muzycznym, a także próbami. Po raz pierwszy od marca, Orkiestra Dęta 

im. Tadeusza Moryto, uczestniczyła w uroczystościach odpustowych w Łącku z okazji św. 

Michała Archanioła.  

Z okazji Dnia Papieskiego i 100-lecia urodzin Karola Wojtyły zorganizowany został konkurs 

plastyczny dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych pn. „Śladami św. Jana Pawła II 

po Małopolsce”.  

11 listopada 2020 r. obchodzono 102. rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

Tegoroczne obchody ze względu na pandemię miały skromniejszy charakter niż we 

wcześniejszych latach. Na tę okazję opublikowano wirtualną akademię okolicznościową 

przygotowaną przez uczniów Ogniska Muzycznego oraz Grupę Teatralną "Berecik", która 

została nagrodzona w trakcie Internetowego Małopolskiego Festiwalu Teatrów Dzieci  

i Młodzieży „Bajdurek”.  

W nawiązaniu do tradycji lat poprzednich, w 2020 roku inaczej, bo w rodzinnym wydaniu 

przeprowadzony został konkurs „Szopka Betlejemska”, na który zgłoszono 30 prac na 

niezwykle wysokim poziomie artystycznym. Wręczenie nagród odbyło się w dniu 19 grudnia 

w trakcie Kiermaszu Świątecznego, któremu towarzyszyła piękna pogoda. Oczy cieszyły 

kolorowe ozdoby, stroiki, pięknie pachniały ciasta i pierniki, wszystkie znalazły nowych 
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nabywców. Wielką radością dla najmłodszych było spotkanie ze św. Mikołajem, a także 

możliwość zapozowania w „anielskiej” makiecie. 

 

II. Projekty realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Łącku  
 

Gminny Ośrodek Kultury w Łącku jest partnerem projektu pn. „Odkrywanie skarbów 

dziedzictwa południowej Małopolski”. Liderem tego projektu jest stowarzyszenie Klub 

Sportowy „Bór”, zaś pozostałymi partnerami: Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi, 

Gminny Ośrodek Kultury w Łącku, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Danuty Szaflarskiej 

w Piwnicznej Zdroju, Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej oraz 

Fundacja Mapa Pasji. Celem projektu jest udokumentowanie różnymi metodami 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego (takiego jak historia, zwyczaje, legendy, obrzędy, 

medycyna ludowa, przepisy kulinarne, wzory stosowane w rękodziele i architekturze, gwara, 

przyśpiewki itp.) południowej Małopolski poprzez: badania naukowe, zaangażowanie lokalnej 

społeczności – w szczególności lokalnych instytucji kultury, młodzieży i seniorów, a następnie 

rozwój turystyki dziedzictwa dzięki prezentacji i upowszechnieniu tego dziedzictwa  

w atrakcyjnej, nowoczesnej formie: stworzenie sieci 50 questów, portalu internetowego  

i aplikacji mobilnej. Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz 

udostępnianie dziedzictwa kulturowego, Typ projektu B (dokumentowanie, zachowanie 

i upowszechnianie dziedzictwa niematerialnego).  

29 lutego w Remizie OSP w Łącku odbyło się seminarium pn. „Folkowy marketing, czyli 

promocja południowej Małopolski przez twórczość ludową i produkt regionalny" z cyklu 

„Poznaj Górala spoza Podhala”. Zorganizowane zostało przez Gminny Ośrodek Kultury  

w Łącku w ramach realizowanego wspólnie z partnerami projektu „Odkrywanie skarbów 

dziedzictwa południowej Małopolski”. Pierwsze tego typu seminarium miało miejsce  

w grudniu, a odbyło się w Rytrze, w regionie Górali Nadpopradzkich.   

W wydarzeniu wzięło udział ponad stu regionalistów, twórców ludowych, pasjonatów 

kultury ludowej, uczestników projektu „Skarby Górali” z południowej Małopolski jak również 

przedstawicieli władz samorządowych. 

GOK był również organizatorem dwóch webinarów, czyli form prezentacji i omówienia 

wybranego tematu za pośrednictwem Internetu. Pierwszy z nich nosił tytuł „Ej, łącka 

muzycko”, zaś drugi „O łąckich sadach”. Nie zabrakło w nich, oczywiście poza omawianymi 

tematami, konkursów dla oglądających. Webinary te realizowane były w ramach projektu 
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„Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski”. 11 września w Krakowie na 

Uniwersytecie Papieskim zakończono ten projekt seminarium z cyklu „Poznaj Górala spoza 

Podhala” zatytułowanym „Skarby Górali – nowoczesna oferta turystyczno-edukacyjna”. Nie 

zabrakło w nim również prezentacji na temat udziału GOK-u w tym projekcie i wartości jakie 

on wniósł dla naszej społeczności lokalnej.  
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OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

I. Plan gospodarki niskoemisyjnej 
 

Plan gospodarki niskoemisyjnej to ważny dokument strategiczny, który wyznacza kierunki 

rozwojowe dla Gminy na lata 2015-2018 z perspektywą roku 2020 w zakresie działań 

inwestycyjnych w takich dziedzinach jak, budownictwo, gospodarka przestrzenna, 

zaopatrzenie w ciepło i energię oraz transport. Zaplanowane działania w zakresie ograniczenia 

emisji szkodliwych substancji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości 

energii z odnawialnych źródeł mającą na celu poprawę komfortu życia w gminie. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwolił gminie i podmiotom działającym na jej terenie na 

uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej na różne inwestycje. 

Plan obejmuje zagadnienia formalne i prawne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, 

charakteryzuje Gminę Łącko. 

W ramach planu przygotowano także diagnozę niskiej emisji w gminie a także zaplanowano 

działania mające tą emisje ograniczyć oraz przedstawiono są w nim potencjalne źródła 

finansowania jak i sposoby prowadzenia monitoringu i ewaluacji. 

Konsekwencją wprowadzenia ww. planu były podejmowane następujące uchwały: 

- Uchwała nr 55/XXIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie: 

przystąpienia Gminy Łącko do realizacji projektu partnerskiego pn. „Wdrażanie Programu 

ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. – 

realizowana w trybie ciągłym 

- Uchwała nr 114/XXXIX/2017 Rady Gminny Łącko z dnia 27 października 2017 roku  

w sprawie przystąpienia Gminy Łącko do programu dofinansowania inwestycji służących 

ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w indywidualnych 

gospodarstwach domowych położonych na terenie gminy Łącko w ramach poddziałania 4.4.2 

i 4.4.3 RPO WM - realizowana w trybie ciągłym; 

- Uchwała Nr 120/XI/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia 

regulaminu udzielania dotacji z budżetu Gminy Łącko w projekcie pod nazwą „Poprawa, 

jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie 

Gminy Łącko” w ramach programu: „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 

Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej 

emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji - paliwa stałe,  
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w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 

2020” - realizowana w trybie ciągłym; 

- Uchwała Nr 138/XLI/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr 120/XL/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania 

dotacji z budżetu Gminy Łącko w projekcie pod nazwą „Poprawa, jakości powietrza poprzez 

wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko” w ramach 

programu: „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń 

do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 

4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji - paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” – realizowana w trybie 

ciągłym. 

Podpisane porozumienie między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie a Gminą Łącko w sprawie współpracy w zakresie wspólnej realizacji 

programu „Czyste Powietrze”. Gmina zobowiązała się do udzielania porad w zakresie zapisów 

projektu, przygotowywania wniosków z mieszkańcami, wstępnej weryfikacji wniosków  

o dofinansowanie, zagwarantowanie dostępności wykwalifikowanego pracownika w urzędzie, 

zapewnienia stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu. 

W roku 2020 realizowano założenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łącko 

poprzez: 

1. Udzielanie porad. 

2. Przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji. 

3. Kontakty z audytorami. 

4. Rozliczanie audytów. 

5. Przyjmowanie wniosków o wypłatę dotacji. 

6. Przygotowywanie dokumentów do wniosków o zaliczkę i rozliczających zaliczkę do 

UMWM. 

7. Wypłaty dotacji. 

8. Przygotowywanie harmonogramów płatności. 

9. Ogólnie pojęte wsparcie mieszkańca. 

10. Promocję. 

11. Uzupełnianie bazy inwentaryzacji ogrzewania - obowiązek wynikający z Programu 

Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego. 

12. Zajęcia edukacyjne o tematyce ochrony powietrza. 

13. Organizację punktów informacyjnych. 
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14. Wsparcie mieszkańców dotkniętych ubóstwem energetycznym. 

15. Interwencję u mieszkańca gminy w sprawie donosu o spalaniu odpadów. 

 
Mieszkańcy gminy mogą śledzić wyniki pomiarów stężenie pyłów zawieszonych: PM2.5, 

PM10, temperaturę oraz wilgotność powietrza dzięki zainstalowanemu na budynku Urzędu 

Gminy ekranowi oraz poprzez mapy znajdujące się pod poniższym adresem: 

https://panel.syngeos.pl/sensor/pm2_5 

https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10 

 

II. Program Ochrony Środowiska  
 

„Program ochrony środowiska dla Gminy Łącko na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-

2022” (w skrócie POŚ dla Gminy Łącko), zakłada kierunki prowadzenia gminnej polityki 

ochrony środowiska poprzez wskazanie celów strategicznych i kierunków działań 

ekologicznych zmierzających do zapewnienia maksymalnej ochrony środowiska, jako 

istotnego elementu rozwoju gospodarczego i społecznego gminy.  Zgodnie z przyjętą strukturą 

programu, zdefiniowano w nim nadrzędne cele średnioterminowe do osiągnięcia do roku 2022 

oraz wynikające z nich kierunki działań i zadania krótkoterminowe, przewidziane do realizacji  

w latach 2015-2018. 

Ochrona środowiska jest zagadnieniem spójnym z całością działań realizowanych przez gminę. 

Naczelną zasadą przyjętą w działaniach zmierzających do zdrowego i przyjaznego środowiska, 

jest zasada zrównoważonego rozwoju. Oznacza to taki rozwój, który zaspokaja potrzeby 

obecnego pokolenia, nie ograniczając możliwości realizacji potrzeb przyszłych pokoleń. 

Zrównoważony rozwój oznacza prowadzenie szerokiej działalności gospodarczej i społecznej 

przy jednoczesnym ograniczaniu lub eliminowaniu degradacji środowiska naturalnego oraz na 

podejmowaniu działań zmierzających do rewitalizacji zniszczonych elementów środowiska. 

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych analiz głównych uwarunkowań i problemów 

ochrony środowiska, w opracowanym „Programie ochrony środowiska dla Gminy Łącko na 

lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022” przyjęto, jako główny kierunek działań  

w ramach prowadzonej polityki środowiskowej Gminy Łącko kompleksową ochronę 

środowiska Gminy Łącko, zmierzającą do zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego, 

sprzyjającą rozwojowi rolnictwa ekologicznego, realizowaną z zachowaniem zasad 

zrównoważonego rozwoju gospodarczego. 

Cel ten jest zgodny z głównymi założeniami, priorytetami i zadaniami wynikającymi  

https://panel.syngeos.pl/sensor/pm2_5
https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10
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z aktualnego programu ochrony środowiska dla województwa małopolskiego oraz programu 

powiatowego. Cele POŚ dla Gminy Łącko są również zgodne z celami i priorytetami 

odnoszącymi się do środowiska przyrodniczego, sformułowanymi w „Strategii Rozwoju 

Województwa Małopolskiego”. 

Działania podejmowane w celu ochrony środowiska wymagają dłuższego horyzontu 

czasowego i dużych nakładów finansowych. Dlatego też część z nich wymaga weryfikacji  

i realizacji w latach następnych. 

Zadania zdefiniowane w „Programie ochrony środowiska dla Gminy Łącko na lata 2015-2018 

z perspektywą na lata 2019-2022” zostały wprowadzone w życie w miarę możliwości 

finansowych gminy i w roku 2020 trwała ich kontynuacja. 

 

III. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Łącko 
 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łącko, na lata 2010-

2015 z perspektywą do 2032 ma na celu umożliwienie mieszkańcom gminy wsparcia 

finansowego w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.  

W ramach realizacji Projektu realizowanego przez Powiat Nowosądecki pn. „Likwidacja 

wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” dofinansowanego z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez 

Powiat Nowosądecki, z terenu naszej gminy usunięto 51,7 Mg wyrobów zawierających azbest 

od 20 wnioskodawców. 

Ponadto Gmina Łącko od szeregu lat wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Nowym 

Sączu realizuje „Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu 

Nowosądeckiego”. 

 

IV. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łącko w 2020 roku 

 

Wprowadzony Uchwałą Nr 16/XX/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 20 marca 2020 r.  

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Łącko. 

Zgodnie z zapisami art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt rada gminy zobowiązana jest 

do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad 
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zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych i gospodarskich, w tym  

w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy 

Łącko. Realizacja Programu w zakresie dotyczącym bezdomnych psów polegała przede 

wszystkim na wyłapywaniu psów bezdomnych, a także prowadzeniu i rozwijaniu adopcji. 

W 2020 r. znaleziono właścicieli dla 21 psów. Na realizację programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Łącko wydano 28 299,97 zł - dane ze sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Łącku za 2020 r. 

 

V. Zadania inwestycyjne  
 

1. Inwestycje wodno-kanalizacyjne w Gminie Łącko 

 
W ramach projektu p.n. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa 

kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. zakończono prace 

związane z budową kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży. Jednocześnie udało się wybudować 

dodatkową sieci kanalizacji sanitarnej w naszej gminie, tym razem w miejscowości Łącko 

- osiedle Pożogi. Inwestycja ta, została zrealizowana w ramach projektu p.n. „Przebudowa 

oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży”. 

Całkowita wartość zadania wyniosła 1 343 643,77 zł, z czego kwota 928 534,31 zł stanowi 

dofinansowanie z RPO WM na lata 2014 – 2020. 

W roku 2020 zakończono budowę wodociągu w Maszkowicach. Zadanie to 

obejmowało odwiert głębinowy, remont zbiornika zasilającego wraz  

z wykonaniem przyłącza energetycznego, zakup ,,stróżówki” oraz wykonanie robót przy 

budowie prawie 3,5 km sieci wodociągowej. Na to zadanie Gmina Łącko pozyskała 

zewnętrzne środki w kwocie 400 tys. zł. 

Trwały również prace projektowe związane z największa inwestycją kanalizacyjno-

wodociągową, jaką jest budowa oczyszczalni ścieków w Kadczy wraz z budową sieci 

kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. 15,2 km. Zakres inwestycji obejmuje również budowę 

ujęcia wody, zbiornika, hydroforni i 13,5 km sieci wodociągowej. Inwestycja realizowana 

jest w systemie „projektuj i buduj”, termin oddania do użytkowania oczyszczalni ustalono 

na dzień 31.12.2021 r., a kanalizacji ustalono na 2022 r. 

Projektowane jest również połączenie sieci wodociągowej w Kadczy z siecią będącą  
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w administracji Sądeckich Wodociągów jako element dywersyfikacji zaopatrzenia w wodę. 

 

2. Infrastruktura szkolna i sportowa 

 
Podobnie jak w latach ubiegłych modernizowano infrastrukturę szkolną. Był to okres 

intensywnych prac mających poprawić bazę naszych szkół i placówek. 

Gmina Łącko otrzymała dofinansowanie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji 

ogólnej w kwocie 127 199 zł, w zakresie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce 

dydaktyczne do pracowni przedmiotowych. Zostało ono przyznane Szkole Podstawowej  

w Obidzy i Kiczni. 

Gmina Łącko zawnioskowała również o środki z rezerwy części oświatowej subwencji 

ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne do 

zaadoptowanych, nowych pomieszczeń do nauki. Wniosek dotyczył Szkół Podstawowych 

w Zarzeczu, Szczereżu i Jazowsku.  

Przy Szkole Podstawowej w Jazowsku został urządzony duży parking wraz z drogą 

dojazdową, która w istotny sposób poprawiła warunki bezpieczeństwa w obrębie tej 

placówki.  

Wykonano również prace adaptacyjne i dostosowawcze w budynku Szkoły Podstawowej  

w Jazowsku w celu utworzenia przedszkola w ramach projektu „Nowa jakość edukacji 

przedszkolnej w miejscowości Jazowsko” współfinansowanego z Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Całkowita wartość tego projektu to prawie 940 tys. zł, a pozyskane dofinansowanie 

wyniosło blisko 780 tys. zł. Oprócz wspomnianych prac adaptacyjno-dostosowawczych 

części budynku byłego gimnazjum w Jazowsku, projekt zapewnił zakup wyposażenia 

przedszkola takiego jak meble, materiały dydaktyczne oraz koszty jego funkcjonowania.  

W wyniku realizacji tego zadania powstał dodatkowy oddział przedszkolny dla 25 

dzieciaków. 

W ramach przygotowań do nowego roku szkolnego przeprowadzono postępowanie 

przetargowe na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu ,,Zdalna szkoła+”,  

z którego Gmina Łącko pozyskała kwotę 150 tys. zł. Działania te podyktowane były 

potrzebą sprostania zdalnej nauki jaka miała miejsce w 2020 roku w związku z pandemią 

COVID-19.  

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2020/2021 nasza gmina zmieniła sposób realizacji 
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rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W miejsce dotychczasowych 

przetargów na dostarczanie posiłków do szkół, są one przygotowywane przez gminną 

stołówkę, którą wyodrębniono z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku. Gmina Łącko 

pozyskała dotację celową na ten cel w wysokości 90 400 zł. 

Środki zostały przyznane dla Szkoły Podstawowej w Łącku na zakup materiałów  

i wyposażenia oraz Szkoły Podstawowej w Zarzeczu na wykonanie prac remontowo-

adaptacyjnych służącej poprawie funkcjonowania stołówki szkolnej. Również w Szkole 

Podstawowej w Maszkowicach przeprowadzono prace adaptacyjne w celu stworzenia 

miejsca do wydawania i spożywania posiłków przez uczniów. Prace sfinansowane zostały 

ze środków własnych gminy. 

Ponadto, wzorem ubiegłych lat wykonano szereg prac remontowych siłami Zakładu 

Gospodarki Komunalnej oraz Samorządowego Centrum Usług Wspólnych. Prace te objęły 

szkoły podstawowe w Kadczy, Szczereżu, Obidzy i Czarnym Potoku. 

Zrealizowano również inwestycje związane z budową boisk sportowych przy szkołach 

podstawowych w Szczereżu i Obidzy. Łączna wartość tych zadań to 1 030 195,72 zł.  

 

 

 

Rysunek 1 - boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w miejscowości Szczereż Zdjęcie  3 - Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w miejscowości Szczereż 
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Obydwa przedsięwzięcia były możliwe dzięki pozyskanemu przez Gminę Łącko 

dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu w łącznej wysokości 739 600 zł. Obiekty te, mają  

w swoim założeniu służyć nie tylko uczniom i nauczycielom tych szkół, ale poza godzinami 

pracy placówek, również społeczności lokalnej. W roku 2020 zakończyły się także prace przy 

generalnym remoncie boiska i placu zabaw przy SP w Kiczni, które za ponad 100 tys. zł zostały 

pokryte bezpieczną nawierzchnią oraz wyposażone w nowe urządzenia. Ponadto, 

zmodernizowane zostały przyszkolne place zabaw przy SP w Jazowsku i Zagorzynie.  

Zdjęcie  4 - Boisko sportowe przy Szkole podstawowej w miejscowości Obidza 

Zdjęcie 5 – Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Zagorzynie 
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Gmina Łącko otrzymała dofinansowania na realizację projektu pn. Szkoły na „6” 

w Gminie Łącko, którego łączna wartość wynosi ponad 4,3 mln zł.  

Zadanie to od lipca 2020 roku prowadzone jest we wszystkich szkołach podstawowych  

z terenu naszej gminy, a dzięki jego realizacji placówki otrzymają cały szereg pomocy 

dydaktycznych i wyposażenia różnego typu, a także zostaną uruchomione dodatkowe, 

bezpłatne zajęcia wyrównawcze i rozwijające dla uczniów. 

Zdjęcie 6 – Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Jazowsku 

Zdjęcie 7 - Plac zabaw przy boisku sportowym przy Szkoły Podstawowej w Kiczni 
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Nasza gmina od kilku lat systematycznie modernizuje przyszkolne obiekty  

w oparciu o pozyskiwane środki zewnętrzne tworząc odpowiednie warunki dla uczniów 

naszych szkół. 

 

3. Oświetlenie uliczne  

 

1) budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 291820 K w miejscowości 

Kadcza; 

2) budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1541 K w m. Łącko; 

3) budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 291890 K w m. Maszkowice; 

4) modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Łazy Brzyńskie; 

5) budowa kablowej linii oświetleniowej w m. Łącko – nad Dunajcem; 

6) budowa oświetlenia toru rowerowego PUMPTRACK w m. Łącko; 

7) wymiana lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczereż os. Pniaki; 

8) opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej oświetlenia przejścia dla 

pieszych w miejscowości Maszkowice;  

9) opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej oświetlenia przejścia dla 

pieszych w miejscowości Czerniec.  

Łączna wartość tych zadań to ponad 162 tys. zł. 

 

4. Gazyfikacja gminy 

 
W 2020 roku Polska Spółka Gazownictwa kontynuowała prace związane z uzyskaniem 

niezbędnych pozwolenia związane z dokumentacją projektową sieci, a roboty budowlane mają 

być realizowane w 2021 r. Trwają starania władz gminy o dalszą rozbudowę sieci gazowej na 

naszym terenie. Staje się to niestety coraz trudniejsze ze względu na narastające problemy 

z brakiem zgód właścicieli gruntów, które napotyka Spółka Gazownicza. 

Całość prac została podzielona na trzy etapy.  

Pierwszy to budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Słopnice – Zbludza oraz budowa 

dwóch stacji redukcyjno-pomiarowych. W tym etapie powstanie prawie 13,5 km sieci.   

Etap drugi to budowa gazociągu średniego ciśnienia do granicy miasta Szczawnica   

o długości ponad 30 km oraz budowa sieci rozdzielczej wraz z przyłączami o długości ponad 

17 km.  

Etap trzeci to budowa sieci rozdzielczych średniego ciśnienia w miejscowościach 
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Czerniec i Łącko (do granicy z Maszkowicami) Tylmanowa i Krościenko nad Dunajcem  

w powiecie nowotarskim oraz budowa pojedynczych odcinków sieci gazowej średniego 

ciśnienia w miejscowościach Zbludza, Kamienica i Zabrzeż. Łącznie ponad 12 km sieci.  

 

5. Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo - rowerowe 

 
W roku 2020 rozszerzone została oferta związana z infrastrukturą wpisującą się   

w malowniczy krajobraz licznych ścieżek biegowo-rowerowych, znajdujących się na terenie 

gminy Łącko.  

Wybudowano tor rowerowy typu Pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą  

w Łącku w ramach projekt pn. „Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe  

i biegowo – rowerowe”. Zakres robót obejmował wykonanie robót budowlano – montażowych, 

w zakres których wchodziło wykonanie robót ziemnych, nasypów i podbudowy, wykonanie 

toru z betonu asfaltowego o długości 200 mb, malowanie linii, humusowanie i wykonanie 

chodników dywanowych oraz wykonanie drenażu.  

 

 

 

 

Rysunek 2 - widok z dronu na infrastrukturę nad Dunajcem w miejscości Łącko Zdjęcie 8 - Widok z drona na infrastrukturę nad Dunajcem w Łącku 
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Dobiega końca budowa kładki pieszo-rowerowej w Zabrzeży (Wietrznice), która 

powstaje w ramach budowy brakującego odcinka VeloDunajec (pomiędzy Krościenkiem  

i Zabrzeżą). Gmina Łącko zakupiła tereny z przeznaczeniem pod budowę tej kładki. 

 

Zdjęcie 9 - Pumptrack w Łącku 

Zdjęcie 10 - Kładka pieszo-rowerowa w miejscowości Zabrzeż - w trakcie budowy 
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Powstająca kładka została zaprojektowana jako obiekt dwuprzęsłowy o długości ok. 120 

m. Całość robót ma zostać oddana do użytku w 2021 r. Zadanie jest realizowane przez Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

W 2020 r. Gmina Łącko podpisała umowę na budowę wieży widokowej na Górze 

Modyń w Woli Kosnowej. Wieża ta ma powstać do końca czerwca 2021 roku, a wartość 

zadania wyniesie ponad 715,5 tys. zł. 

Budowa wieży widokowej na Górze Modyń, jest kolejnym zadaniem, które Gmina 

Łącko będzie mogła zrealizować dzięki aplikowaniu w ramach programu „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach naborów przeprowadzonych przez Lokalną 

Grupę Działania Brama Beskidu. 

Oprócz pozyskanego dofinansowania, również dwie gminy sąsiednie, mianowicie 

Gmina Kamienica i Gmina Łukowica będą partycypować w kosztach budowy tego obiektu  

w kwotach po 60 tys. zł. Góra Modyń stanowi punkt „styczny” trzech naszych gmin oraz 

wpisuje się w malowniczy charakter naszego regionu.  

Zdjęcie 11 - Kładka pieszo-rowerowa w miejscowości Zabrzeż 
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W ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe  

w miejscowości Zabrzeż” wykonany został plac zabaw w miejscowości Zabrzeż. Zadanie to 

objęło również wykonanie ogrodzenia placu zabaw o wartości 8 769 zł, wykonanie podbudowy 

pod nawierzchnię placu zabaw za kwotę 11 439 zł oraz dostawę urządzeń na plac zabaw za 

kwotę 34 308 zł. 

 

Zdjęcie  53 - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Zabrzeż 

Zdjęcie 12 – Budowa wieży widokowej na Górze Modyń 
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Nie mogło zabraknąć inwestycji pn.: „Oznakowanie nazw przysiółków w gminie 

Łącko”, na którą Gmina Łącko pozyskała dofinansowanie w ramach programu „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach naborów przeprowadzonych przez Lokalną 

Grupę Działania Brama Beskidu, której celem było upowszechnienie i wzrost wykorzystania 

walorów kulturowo-przyrodniczych oraz zachowanie historycznych nazw przysiółków 

występujących na terenie gminy Łącko poprzez montaż tablic informacyjnych. 

Zgodnie z umową zrealizowano prace związane z wymianą starych, zniszczonych  

i często nieczytelnych już tabliczek. Wartość tej inwestycji to 109 472,46 zł. 

 

6. Realizacja programu „Kapliczki Małopolski 2020” 

 
Gmina Łącko w roku 2020 zrealizowała projekt pn. „Odbudowa kapliczki przydrożnej 

w Maszkowicach” w ramach programu „Kapliczki Małopolski 2020”.  

Celem bezpośrednim odbudowy zabytkowej kapliczki było zachowanie i ochrona dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego poprzez rewitalizację oraz zróżnicowanie i uatrakcyjnienie 

oferty turystycznej Ziemi Łąckiej. 

 

Zdjęcie 14 - Kapliczka przydrożna w Maszkowicach 

Koszt całkowity prac wyniósł 12 238,50 zł, z czego pozyskana kwota dofinansowania  

w wysokości 7343,00 zł pochodzi ze środków Województwa Małopolskiego w ramach 

programu „Kapliczki Małopolski 2020”.  Pozostała kwota 4 895,50 zł to środki  

z budżetu gminy. 
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7. Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Gminie Łącko 

 

Ruszyła budowa długo wyczekiwanego Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej  

(CKiEM) w Gminie Łącko. Po podpisaniu umowy z wykonawcą, przekazano plac budowy  

i rozpoczęto prace budowlane, które obecnie są już mocno zaawansowane. 

 

Budynek ten, będzie się mieścił tuż obok Hali Widowiskowo-Sportowej, co dzięki sąsiedztwu 

usytuowanego Amfiteatru na Górze Jeżowa będzie tworzyć swoistego rodzaju kompleks 

Rysunek 3 - widok na plac, w którym ma powstać Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku 

Rysunek 4 - plac budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącko 

Zdjęcie 15 - Widok na plac, na którym ma powstać Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku 

Zdjęcie 16 - Plac budowy Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku 
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obiektów tworzących zwartą i uporządkowaną ofertę o bardzo szerokim potencjale.  

Podpisana w 2020 r. umowa obejmuje wykonanie stanu surowego otwartego, gdzie wykonane 

będą roboty konstrukcyjne, warstwy dachowe, podłoża, posadzki i instalacje, w tym kanalizacja 

deszczowa, sanitarna, przyłącze wody i energetyczne. Umowa ta opiewa na nieco ponad 7 mln 

zł, a realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki pozyskanym dotacjom unijnym. Termin jej 

wykonania przypada na koniec września 2021 roku.  

Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku jest ogromnym 

przedsięwzięciem, które realizowane jest etapowo. Docelowo budynek CKiEM będzie 

ośrodkiem lokalnej aktywności dla miejscowej społeczności oraz będzie posiadał funkcje, które 

zapewnią jego maksymalne wykorzystywanie przez użytkowników o rożnych 

zainteresowaniach. W budynku znajdować się będzie sala kinowo-koncertowa, pełniąca 

również rolę sali konferencyjnej i wykładowej, szkoła muzyczna, biblioteka (mediateka), 

świetlica środowiskowa, izba regionalna, sale warsztatowe (sale prób orkiestry, zespołów 

regionalnych, wykładów, gier, itp.) oraz część administracyjna Gminnego Ośrodka Kultury. 

  

Rysunek 5 - aktualny plac budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącko Zdjęcie 17 - Aktualny widok placu budowy Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku 
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INFRASTRUKTURA KOMUNALNA  
 

I. Utrzymywanie letnie i zimowe mostów, dróg i placów, tworzenie  

i utrzymywanie zieleńców na terenie Gminy Łącko 

 

 Ponad 250 km dróg w gminie Łącko zostało objętych zimowym utrzymaniem. 93,8 km 

dróg było odśnieżanych przez firmy zewnętrzne, a resztę odśnieżał Zakład Gospodarki 

Komunalnej (ZGK) w Łącku własnym sprzętem. Do posypywania dróg wykorzystano 

około 231,37 ton materiału kruszywa łamanego i 4,95 t soli drogowej. Ponadto zakupiono 

na sezon zimowy materiał do posypywania w ilości 473,50 ton kruszywa i 1,25 t soli 

drogowej.  

Wycinkę krzewów i zadrzewień na drogach gminnych oraz koszenie poboczy przy 

drogach gminnych wykonano w okresie wiosennym we wszystkich sołectwach. Działania 

te prowadzone były pod nadzorem sołtysów wsi.  

Zdjęcie 18- Kosiarka zakupiona przez ZKG w Łącku 

Zakupiono także dodatkowy sprzęt, służący sprawniejszej oraz szybszej realizacji 

poszczególnych zadań. Były to kosiarki za kwotę 9 348,00 zł i posypywarki za kwotę 

14 568,00 zł. Ponadto, sprzęt ten wykorzystywany jest do prac prowadzonych przez 
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sołtysów w ramach realizacji zadań statutowych, tj. przewozu materiałów betoniarskich 

typu korytka, płyty drogowe i przepusty, ziemi, żwiru, a także wykorzystywany jest do 

czyszczenia fos i poprawy stanu dróg gminnych.  

 

Zdjęcie 19 - Piaskarka zakupiona w 2020 r. 

W okresie wiosennym do naprawy dróg gminnych zużyto 3 tony masy asfaltowej na 

zimno. Ponadto, zamontowano 20 znaków drogowych, 6 zakończeń barier drogowych oraz 10 

luster drogowych. Wyremontowano również zadaszenia przystanków za kwotę 12 326,45 zł.  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku w roku 2020 r. realizował liczne zadania, które miały 

znaczący wpływ na poprawę komfortu życia mieszkańców w Gminy Łącko., m. in. Realizował 

kilka projektów, takich jak: 

1. „Pierwsza   umowa   o   pracę”, w ramach przyznanej   przez   Ministra   Spraw   

Wewnętrznych   i Administracji dotacji na realizację „Programu integracji społeczności 

romskiej w Polsce na lata 2014-2020” zatrudniono dwóch pracowników narodowości romskiej 

na czas określony.  

2. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie 

Łącko” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, którego realizacja została zakończona w 2020 roku.  

W ramach projektu zakupiono między innymi ciągnik z ładowaczem czołowym, rębak do 

rozdrabniania gałęzi, zamiatarkę, akumulatorowy wózek do palet, wagę magazynową, prasę do 

odpadów, mobilną wywrotnicę, liczne kontenery.  

Wybudowano również zadaszoną wiatę z boksami na kontenery, otworzono punkt napraw  
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i odzysku, gdzie mieszkańcy mogą oddać sprzęt do naprawy i przekazać go innym osobom, 

najazdową wagę samochodową oraz stróżówki z wyposażeniem biurowym. 

Całkowity koszt projektu: 1 248 854,98 zł  

Kwota dofinansowania :1 061 526, 73 zł  

Wkład własny: 187 328,25 zł  

Dofinansowanie: 85 % wartości projektu 

Zdjęcie 20 - Plac budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łącku 
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Zdjęcie 21 - Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łącku po zrealizowaniu 

Zdjęcie 22 - Ciągnik zakupiony w ramach projektu „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

w Gminie Łącko” 
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3. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  

w miejscowości Jazowsko” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.   

Realizację projektu rozpoczęto w 2020 roku, a jego celem jest budowa PSZOK w ramach 

procedury zaprojektuj i wybuduj z punktem napraw i przygotowania do ponownego użycia, 

budowa wiaty do składowania i segregacji odpadów, montaż oświetlenia, przyłącz 

wodociągowy, utwardzenia placu i przebudowy drogi, wyposażenie PSZOK w kontenery i 

pojemniki. Otwarcie punkt napraw i odzysku, wykonanie monitoringu oraz zakup ciągnika, 

samochodu ciężarowego, wagi najazdowa i magazynowa oraz innych sprzętów i urządzeń. 

Całkowita kwota dofinansowania projektu z UE wynosi: 1 650 218,78 zł. 

Wartość projektu: 1 941 433,90 zł brutto. 

Wkład własny: 291 215,12 zł brutto. 

Realizacja projektu: do 28 lutego 2022 r. 

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku wykonują również prace związane z 

prawidłowym funkcjonowanie dwóch oczyszczalni ścieków w Łącku i Jazowsku, 

czyszczeniem sieci i odbiorami przyłączy kanalizacyjnych i ich bieżącego utrzymania.  

Realizują zadania związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez 

utrzymanie zieleni na terenie gminy w tym zakup kwiatów, koszenie traw prowadzone na 
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terenach zielonych w Łącku – park rekreacyjny, rynek, amfiteatr Łącko, zajezdnia autobusowa 

oraz tereny gminne w Jazowsku, Kadczy, Zabrzeży. 

4. Projekt pn. „Dbając o czyste powietrze dbam o otaczającą nas przyrodę” 

współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Krakowie został zrealizowany pomimo panującej pandemii oraz 

związanych z nią utrudnieniami.  

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty edukacyjne obejmujące swym zakresem wiedzę 

o tematyce zanieczyszczeń powietrza oraz segregacji odpadów.  

W Jazowsku (obok Orlika) wykonano ścieżkę edukacyjną składającą się   

z tablic edukacyjnych, ławostołów z blatami edukacyjnymi, kołem wiedzy, a także zakupiono 

20 sztuk drzew karłowatych, które dodatkowo upiększają tę ścieżkę edukacyjną. 

 

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku nadzorują prace związane  

z wywozem odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy, w tym organizują 

przetarg na ich realizację.  

W związku z pandemią COVID-19 przeprowadzono dodatkowo odbiór odpadów 

Zdjęcie 23- Prace wykonane w 2020 roku przez pracowników ZGK w Łącku oraz jeden z zakupionych samochodów. 
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"covidowych" w łącznej ilości 255 sztuk worków. Prowadzono dezynfekcję miejsc publiczny, 

przede wszystkim chodników i przystanków, ale i koszy ulicznych, ławek oraz rejonów parków 

i placów zabaw. 

 

II. Modernizacja, budowa dróg oraz chodników gminnych  

 

Tabela 25 - Zestawienie zrealizowanych dróg w 2020 roku 

L.p. Miejscowość Modernizacja/remont/odbudowa drogi Długość 

odcinka 

[mb] 

Wartość 

ogółem 

[zł] 

1 Brzyna Brzyna - Droga przez Wieś 1060 385 276 

2 Brzyna Brzyna- Kąty Doliska 300 83 286 

3 Brzyna Brzyna - Paryje 102 78 286 

4 Brzyna Brzyna- Musołówka Groń 180 20 244 

5 Czarny Potok Czarny Potok- Bysztek 150 41 643 

6 Czarny Potok Czarny Potok- Pod Szkołą 526 567 169 

7 Czarny Potok Czarny Potok- Za Potocze 205 54 642 

8 Czerniec Czerniec - Do Wnęka 110 34 915 

9 Jazowsko Jazowsko Płanki- Do Ujęcia Wody 250 43 542 

10 Jazowsko Jazowsko- W Płanki 155 29 304 

11 Kicznia Kicznia- Do Rychlca 100 22 213 

12 Kicznia Kicznia- Podjarcowa 65 17 509 

13 Kicznia Kicznia- Pod Malinie 170 37 763 

14 Kicznia Kicznia- Wierchowa Droga 365 84 585 

15 Kicznia Kicznia- Wygony Wnęków 305 69 277 

16 Łazy Brzyńskie Łazy Brzyńskie-Masiowa 83 28 850 

17 Łącko Łącko- Do Organisty 374 75 908 

18 Łącko Łącko- Pożogi 385 111 740 

19 Łącko Łącko- Pożogi 235 44 603 

20 Łącko Łącko- Do Gromali 120 32 147 

21 Łącko Łącko- Zawodzie Maszkowskie 120 31 970 

22 Maszkowice Maszkowice- Łęg 115 30 638 

23 Obidza Obidza- Poboiska (Marasiówka) 210 34 778 
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24 Szczereż Szczereż- Na Kulwań 115 30 807 

25 Szczereż Szczereż- Olszanka 600 690 075 

26 Wola Kosnowa Wola Kosnowa- Górki Zagórze- Kicznia 250 36 500 

27 Wola Kosnowa Wola Kosnowa-Kolo Flików 680 256 246 

28 Zabrzeż Zabrzeż- Dzieszko 100 27 304 

29 Zabrzeż Zabrzeż- Rydze 185 32 147 

30 Zabrzeż Zabrzeż- Na Dąbrówkę 150 35 387 

31 Zabrzeż Zabrzeż- Do Wójcików 62 9 831 

32 Zagorzyn Zagorzyn- Śmietany 105 28 669 

33 Zagorzyn Zagorzyn- Boconiec 80 21 284 

34 Zagorzyn Zagorzyn- Glinik 140 37 505 

35 Zagorzyn Zagorzyn- Koło Steców 200 55 524 

36 Zagorzyn Zagorzyn - Pod Skalice 265 89 330 

Suma 8617 3 310 897 zł 

 

 

ŁAD PRZESTRZENNY 
 
 

I. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego 

zagospodarowania gminy 
 

Wprowadzony został uchwałą Nr 64/99 Rady Gminy Łącko z dnia 10 grudnia 1999 r.  

w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Łącko. Ostatnie zmiany wprowadzone zostały w 2018 r. na podstawie Uchwały Nr 11/II/2018 

Rady Gminy Łącko z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko. Studium swym 

zakresem obejmuje w 100 % obszar Gminy Łącko. 

 

II. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
 

W roku 2020 przygotowywano w sumie 15 uchwał w sprawie przystąpienia oraz uchwalenia 

zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko.  
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1) UCHWAŁA NR 1/XIX/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 14 lutego 2020 r.  

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łącko - Część "B" – zakończone;  
2) UCHWAŁA NR 2/XIX/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 14 lutego 2020 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łącko – Część „A” – zakończone; 
3) UCHWAŁA NR 3/XIX/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 14 lutego 2020 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”. – zakończone; 
4) UCHWAŁA NR 34/XXI/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 15 maja 2020 r.  

w sprawie: uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łącko – Część „A” – zakończone; 
5) UCHWAŁA NR 35/XXI/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 15 maja 2020 r.  

w sprawie: uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łącko – Część „B” – zakończone; 
6) UCHWAŁA NR 68/XXIII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 30 lipca 2020 r.  

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łącko - Część "A" – w trakcie; 
7) UCHWAŁA NR 69/XXIII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 30 lipca 2020 r.  

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łącko - Część "B" w trakcie; 
8) UCHWAŁA NR 70/XXIII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 30 lipca 2020 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Łącko – obejmującego tereny położone w miejscowościach Łącko, Kadcza. 

Zakończone; 
9) UCHWAŁA NR 80/XXIV/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 15 września 2020 r. w 

sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łącko - Część "B" – zakończone w 2021 r.; 
10) UCHWAŁA NR 83/XXV/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 29 września 2020 r.  

w sprawie: zmiany uchwały nr 127/XVI/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 29 października 

2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko - Część "A" zakończone; 
11) UCHWAŁA NR 84/XXV/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 29 września 2020 r.  

w sprawie: zmiany uchwały 130/XVI/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 29 października 

2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko - Część "B" zakończone; 
12) UCHWAŁA NR 85/XXV/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 29 września 2020 r.  

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Łącko – Część „A” zakończone; 
13) UCHWAŁA NR 86/XXV/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 29 września 2020 r.  

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Łącko – Część „B” zakończone; 
14) UCHWAŁA NR 90/XXVI/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 21 października 2020 

r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Łącko – Część „A” we wsi Czerniec i Łącko zakończone; 
15) UCHWAŁA NR 91/XXVI/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 21 października 2020 

r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Łącko – Część „B” we wsi Jazowsko zakończone. 
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ZESTAWIENIE WYKONANIA UCHWAŁ RADY 

GMINY ŁĄCKO  
 
Zestawienie wykonania uchwał Rady Gminy Łącko podjętych w 2020 roku przez Radę VIII 

kadencji.  

Tabela 26 - Wykaz uchwał Rady Gminy Łącko podjętych w 2020 roku 

L.P Tytuł Stan 

realizacji 

1 UCHWAŁA NR 1/XIX/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łącko - Część "B" 

Zrealizowano 

2 Uchwała Nr 2/XIX/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łącko – Część „A” 

Zrealizowano 

3 Uchwała Nr 3/XIX/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łącko – Część „B” 

Zrealizowano 

4 UCHWAŁA NR 4/XIX/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie 

wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym 

Zrealizowano 

5 UCHWAŁA NR 5/XIX/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Łącko 

Zrealizowano 

6 UCHWAŁA NR 6/XIX/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Nowy Sącz na zadania 

związane z realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

Zrealizowano 

7 Uchwała Nr 7/XIX/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łącko. 

Zrealizowano 

8 UCHWAŁA NR 8/XIX/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie 

zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Jazowsku poprzez zmianę 

siedziby 

Zrealizowano 

9 UCHWAŁA NR 9/XIX/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie: 

przyjęcia w drodze porozumienia zadania z zakresu właściwości Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wynikających z gospodarowania wodami 

Zrealizowano 

10 UCHWAŁA NR 10/XIX/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 14 lutego 2020 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Szkoły na 

„6” w Gminie Łącko” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

w trakcie 

realizacji 

11 Uchwała Nr 11/XIX/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 

Zrealizowano 

12 Uchwała Nr 12/XIX/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2020 rok nr 

161/XVIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. 

Zrealizowano 
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13 UCHWAŁA NR 13/XIX/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 14 lutego 2020 r. w 

sprawie zmiany uchwały Nr 162/XVIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łącko na lata 2020-2029 

Zrealizowano 

14 UCHWAŁA NR 14/XIX/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 14 lutego 2020 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą 

Łącko a Gminą Ochotnica Dolna dotyczącego wykonywania zadania publicznego w 

zakresie lokalnego transportu zbiorowego 

Zrealizowano 

15 UCHWAŁA NR 15/XIX/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 14 lutego 2020 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Budowa 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko” 

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 

W trakcie 

realizacji 

16 Uchwała Nr 16/XX/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Łącko. 

Zrealizowano 

17 Uchwała Nr 17/XX/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 1/XLIV/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 

Zrealizowano 

18 UCHWAŁA NR 18/XX/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Łącko 

Zrealizowano 

19 UCHWAŁA NR 19/XX/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

przejęcia od Województwa Małopolskiego utrzymania chodników wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 968 i 969 na terenie Gminy Łącko 

Zrealizowano 

20 UCHWAŁA NR 20/XX/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

przejęcia od Powiatu Nowosądeckiego zadania zarządcy drogi polegającego na pełnieniu 

funkcji inwestora w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zadania p.n.: 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1540K „Łącko – Wola Kosnowa” na odcinku w km od 

2+590 do 3+025 w m. Zagorzyn w zakresie budowy chodnika dla pieszych 

W trakcie 

realizacji 

21 UCHWAŁA NR 21/XX/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

przejęcia od Powiatu Nowosądeckiego zadania zarządcy drogi polegającego na pełnieniu 

funkcji inwestora w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zadania p.n.: 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1540K „Łącko – Wola Kosnowa” na odcinku w km od 

4+875 do 5+360 w m. Wola Kosnowa w zakresie budowy chodnika dla pieszych 

W trakcie 

realizacji 

22 UCHWAŁA NR 22/XX/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania zarządcy drogi polegającego na 

pełnieniu funkcji inwestora w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zadania p.n.: 

„Przebudowa drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ – Stary Sącz na odcinku ref. 120 km 

2+174 – 2+708 w miejscowości Maszkowice – budowa chodników dla pieszych” 

Zrealizowano 

23 UCHWAŁA NR 23/XX/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 20 marca 2020 r. w 

sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym 

Zrealizowano 

24 UCHWAŁA NR 24/XX/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 

ewidencyjnym Łącko 

Zrealizowano 

25 Uchwała Nr 25/XX/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2020 rok nr 

161/XVIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. 

Zrealizowano 

26 UCHWAŁA NR 26/XX/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 20 marca 2020 r. w 

sprawie: zmiany uchwały Nr 162/XVIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łącko na lata 2020-2029 

Zrealizowano 

27 Uchwała Nr 27/XXI/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie 

przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Jazowsku poprzez zmianę siedziby. 

Zrealizowano 
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28 Uchwała Nr 28/XXI/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 85/XXV/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie 

utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Łącko o nazwie 

„Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko” i nadania jej statutu. 

Zrealizowano 

29 UCHWAŁA NR 29/XXI/202 0 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 15 maja 20 20 r. w sprawie 

dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 

terenie Gminy Łącko 

Zrealizowano 

30 UCHWAŁA NR 30/XXI/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie 

ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę - w miejscowości Łazy 

Brzyńskie, przysiółek Zawodzie 

Zrealizowano 

31 Uchwała Nr 31/XXI/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie 

odstąpienia od dochodzenia przypadających Gminie Łącko należności cywilnoprawnych 

od podmiotów gospodarczych, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

Zrealizowano 

32 UCHWAŁA NR 32/XXI/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie 

przyjęcia Sprawozdania z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Łącko z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok. 

Zrealizowano 

33 Uchwała Nr 33/XXI/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia 

z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 

z powodu COVID-19 

Zrealizowano 

34 Uchwała Nr 34/XXI/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łącko – Część „A” 

Zrealizowano 

35 Uchwała Nr 35/XXI/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łącko – Część „B” 

Zrealizowano 

36 UCHWAŁA NR 36/XXI/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego 

Zrealizowano 

37 UCHWAŁA NR 37/XXI/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Łącko na rzecz Gminy Kamienica na 

opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa 

mostu w ciągu drogi gminnej nr 340199 K Kamienica-Parysz w m. Kamienica na potoku 

Zbludza” 

Zrealizowano 

38 UCHWAŁA NR 38/XXI/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Łącko na rzecz Województwa Małopolskiego 

na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla 

pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego” 

Zrealizowano 

39 UCHWAŁA NR 39/XXI/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Zrealizowano 

40 UCHWAŁA NR 40/XXI/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Zrealizowano 

41 UCHWAŁA NR 41/XXI/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 15 maja 2020 w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

Zrealizowano 

42 UCHWAŁA NR 42/XXI/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

Zrealizowano 

43 UCHWAŁA NR 43/XXI/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Zrealizowano 

44 UCHWAŁA NR 44/XXI/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa 

Zrealizowano 

45 UCHWAŁA NR 45/XXI/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej 

Zrealizowano 
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46 UCHWAŁA NR 46/XXI/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia15 maja 2020 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na odpłatne nabycie części nieruchomości gruntowych położonych w 

obrębie ewidencyjnym Kadcza 

Uchylona  

47 Uchwała Nr 47/XXI/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2020 rok nr 

161/XVIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. 

Zrealizowano 

48 UCHWAŁA NR 48/XXI/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie: 

zmiany uchwały Nr 162/XVIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łącko na lata 2020-2029 

Zrealizowano 

49 UCHWAŁA NR 49/XXII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 25 czerwca 2020 r. w 

sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Łącko wotum zaufania 

Zrealizowano 

50 UCHWAŁA NR 50/XXII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 25 czerwca 2020 r. w 

sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Łącko za 2019 rok 

Zrealizowano 

51 UCHWAŁA NR 51/XXII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 25 czerwca 2020 r. w 

sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łącko za 2019 rok  

Zrealizowano 

52 Uchwała Nr 52/XXII/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr 1/XLIV/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 26 stycznia 2018 roku 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 

Zrealizowano 

53 UCHWAŁA NR 53/XXII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 25 czerwca 2020 r. w 

sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie części nieruchomości gruntowej położonej 

w obrębie ewidencyjnym Kadcza 

Uchylona  

54 UCHWAŁA NR 54/XXII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 25 czerwca 2020 r. w 

sprawie: wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości 

W trakcie 

realizacji  

55 UCHWAŁA NR 55/XXII/2020 RADA GMINY ŁĄCKO z dnia 25 czerwca 2020 r. w 

sprawie: udzielenia przez Gminę Łącko Powiatowi Nowosądeckiemu pomocy finansowej 

w postaci dotacji celowej w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację robót 

budowlanych pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1541 K Łącko-Kicznia w km 0+268 

– 0+649 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem” 

Zrealizowano 

56 UCHWAŁA NR 56/XXII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 25 czerwca 2020 r. w 

sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Zabrzeży 

Zrealizowano 

57 Uchwała Nr 57/XXII/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2020 rok   nr 

161/XVIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. 

Zrealizowano 

58 UCHWAŁA NR 58/XXII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 25 czerwca 2020 r. w 

sprawie: zmiany uchwały Nr 162/XVIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łącko na lata 2020-2029 

Zrealizowano 

59 Uchwała Nr 59/XXIII/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia 

sieci prowadzonych przez Gminę Łącko publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku 

Zrealizowano 

60 Uchwała Nr 60/XXIII/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia 

średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łącko w roku szkolnym 2020/2021. 

Zrealizowano 

61 UCHWAŁA NR 61/XXIII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 30 lipca 2020 r. w 

sprawie przekształcenia mieszkań chronionych w mieszkania chronione wspierane 

Zrealizowano 

62 UCHWAŁA NR 62/XXIII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 30 lipca 2020 r. w 

sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosądeckiemu w zakresie 

dofinansowania zakupu pojazdu samochodowego typu bus dla Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Czarnym Potoku 

Zrealizowano 

63 UCHWAŁA NR 63/XXIII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 30 lipca 2020 r. w 

sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Łącko na rzecz Województwa 

Zrealizowano 
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Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Poprawa bezpieczeństwa na 

przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego” 

64 UCHWAŁA NR 64/XXIII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 30 lipca 2020 r. w 

sprawie zmiany Uchwały Nr 55/XXII/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie udzielenia przez Gminę Łącko Powiatowi Nowosądeckiemu pomocy 

finansowej w postaci dotacji celowej w wysokości 200 000 zł z przeznaczeniem na 

realizację robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1541 K Łącko – 

Kicznia w km 0+268 – 0+649 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem” 

Zrealizowano 

65 UCHWAŁA NR 65/XXIII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 30 lipca 2020 r. w 

sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizacje zadania pn. Budowa 

kanalizacji sanitarnej Łącko – Pożogi realizowanego w ramach projektu „Przebudowa 

oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży”. 

Zrealizowano 

66 UCHWAŁA NR 66/XXIII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 30 lipca 2020 r. w 

sprawie: przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania zarządcy drogi polegającego 

na pełnieniu funkcji inwestora w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zadania 

p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ-Stary Sącz na odcinku 

referencyjnym 120 w km 3+206-3+469 w miejscowości Maszkowice – budowa chodnika 

dla pieszych”. 

Zrealizowano 

67 UCHWAŁA NR 67/XXIII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 30 lipca 2020 r. w 

sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym 

Zrealizowano 

68 UCHWAŁA NR 68/XXIII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 30 lipca 2020 r. w 

sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łącko - Część "A" 

W trakcie 

realizacji 

69 UCHWAŁA NR 69/XXIII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 30 lipca 2020 r. w 

sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łącko - Część "B" 

W trakcie 

realizacji 

70 Uchwała Nr 70/XXIII/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko 

– obejmującego tereny położone w miejscowościach Łącko, Kadcza 

Zrealizowano 

71 Uchwała Nr 71/XXIII/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2020 rok nr 

161/XVIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. 

Zrealizowano 

72 UCHWAŁA NR 72/XXIII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 30 lipca 2020 r. w 

sprawie: zmiany uchwały Nr 162/XVIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łącko na lata 2020-2029 

Zrealizowano 

73 UCHWAŁA NR 73/XXIII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 30 lipca 2020 r. w 

sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie części nieruchomości gruntowej położonej 

w obrębie ewidencyjnym Kadcza. 

Zrealizowano 

74 UCHWAŁA NR 74/XXIII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 30 lipca 2020 r. w 

sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie części nieruchomości gruntowej położonej 

w obrębie ewidencyjnym Łazy Brzyńskie. 

Zrealizowano 

75 UCHWAŁA NR 75/XXIII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 30 lipca 2020 r. w 

sprawie: nadania odznaki „Zasłużony dla Gminy Łącko” 

Zrealizowano 

76 UCHWAŁA NR 76/XXIII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 30 lipca 2020 r. w 

sprawie: nadania odznaki „Zasłużony dla Gminy Łącko” 

Zrealizowano 

77 UCHWAŁA NR 77/XXIII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 30 lipca 2020 r. w 

sprawie: nadania odznaki „Zasłużony dla Gminy Łącko” 

Zrealizowano 

78 UCHWAŁA NR 78/XXIII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 30 lipca 2020 r. w 

sprawie: nadania odznaki „Zasłużony dla Gminy Łącko” 

Zrealizowano 

79 UCHWAŁA NR 79/XXIII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 30 lipca 2020 r. w 

sprawie: nadania odznaki „Zasłużony dla Gminy Łącko” 

Zrealizowano 
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80 UCHWAŁA NR 80/XXIV/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 15 września 2020 r. w 

sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łącko - Część "B" 

Zrealizowano 

81 UCHWAŁA NR 81/XXIV/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 15 września 2020 r. w 

sprawie: przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania zarządcy drogi polegającego 

na pełnieniu funkcji inwestora w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zadania 

p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ - Stary Sącz na odcinku 

referencyjnym 120 w km 2+708-3+206 w miejscowości Maszkowice – budowa chodnika 

dla pieszych” 

Zrealizowano 

82 Uchwała Nr 82/XXIV/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 15 września 2020 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2020 rok nr 

161/XVIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. 

Zrealizowano 

83 UCHWAŁA NR 83/XXV/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 29 września 2020 r. w 

sprawie: zmiany uchwały nr 127/XVI/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 29 października 

2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko - Część "A"  

Zrealizowano 

84 UCHWAŁA NR 84/XXV/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 29 września 2020 r. w 

sprawie: zmiany uchwały 130/XVI/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 29 października 2019 

r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łącko - Część „B” 

Zrealizowano 

85 Uchwała Nr 85/XXV/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 29 września 2020 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko 

– Część „A” 

Zrealizowano 

86 Uchwała Nr 86/XXV/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 29 września 2020 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko 

– Część „B” 

Zrealizowano 

87 Uchwała Nr 87/XXV/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 29 września 2020 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2020 rok nr 

161/XVIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. 

Zrealizowano 

88 UCHWAŁA NR 88/XXV/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 29 września 2020 r. w 

sprawie: zmiany uchwały Nr 162/XVIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łącko na lata 2020-2029 

Zrealizowano 

89 UCHWAŁA NR 89/XXV/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 29 września 2020 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Łącko, a Gminą 

Kamionka Wielka i Gminą Krynica-Zdrój w zakresie realizacji zadania z zakresu pomocy 

społecznej. 

Zrealizowano 

90 Uchwała Nr 90/XXVI/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 21 października 2020 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko 

– Część „A” we wsi Czerniec i Łącko 

Zrealizowano 

91 Uchwała Nr 91/XXVI/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 21 października 2020 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko 

– Część „B” we wsi Jazowsko 

Zrealizowano 

92 UCHWAŁA NR 92/XXVI/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 21 października 2020 r. 

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 

rok 2021 

W trakcie 

realizacji 

93 UCHWAŁA 93/XXVI/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 21 października 2020 r. w 

sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2021 

W trakcie 

realizacji 

94 UCHWAŁA NR 94/XXVI/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 21 października 2020 r. 

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” 

W trakcie 

realizacji 
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95 Uchwała Nr 95/XXVI/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 21 października 2020 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2020 rok nr 

161/XVIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. 

Zrealizowano 

96 Uchwała Nr 96/XXVI/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 21 października 2020 r. w sprawie 

uchwalenia przebiegu drogi gminnej nr 291718 K „Brzyna-Przez Wieś” w miejscowości 

Brzyna 

Zrealizowano 

97 Uchwała Nr 97/XXVI/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 21 października 2020 r. w sprawie 

uchwalenia przebiegu drogi gminnej nr 292110 K „Wola Kosnowa - Koło Filków” 

w miejscowości Wola Kosnowa i Wola Piskulina 

Zrealizowano 

98 Uchwała Nr 98/XXVII/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr 117/XXVIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz 

sposobu jej poboru na terenie Gminy Łącko 

Zrealizowano 

99 Uchwała Nr 99/XXVII/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2020 rok nr 

161/XVIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. 

Zrealizowano 

100 UCHWAŁA NR 100/XXVII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 30 listopada 2020 r. w 

sprawie zmiany uchwały Nr 162/XVIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łącko na lata 2020-2029 

Zrealizowano 

101 UCHWAŁA NR 101/XXVII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 30 listopada 2020 r. w 

sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 97/XXVI/2020 Rady 

Gminy Łącko z dnia 21.10.2020 roku. 

Zrealizowano 

102 Uchwała Nr 102/XXVIII/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku. 

Zrealizowano 

103 UCHWAŁA NR 103/XXVIII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 29 grudnia 2020 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Łącko w charakterze Partnera do 

współpracy z Fundacją „Po Zdrowie Do Natury”, mającej na celu budowanie i umacnianie 

marki lokalnej „Miodny Szlak” 

W trakcie 

realizacji 

104 UCHWAŁA NR 104/XXVIII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 29 grudnia 2020 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

Zrealizowano 

105 UCHWAŁA NR 105/XXVIII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 29 grudnia 2020 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 

W trakcie 

realizacji 

106 UCHWAŁA NR 106/XXVIII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 29 grudnia 2020 r. w 

sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym 

Zrealizowano 

107 UCHWAŁA NR 107/XXVIII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 29 grudnia 2020 r. w 

sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łącko 

Zrealizowano 

108 Uchwała Nr 108/XXVIII/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Łącko 

Zrealizowano 

109 Uchwała Nr 109/XXVIII/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Łącko - Jazowsko 

Zrealizowano 

110 Uchwała Nr 110/XXVIII/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia 

wysokości stawek tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym a także ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

położonych na obszarze gminy Łącko. 

Uchylono 

111 Uchwała Nr 111/XXVIII/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Zrealizowano 
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112 Uchwała Nr 112/XXVIII/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2020 rok nr 

161/XVIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. 

Zrealizowano 

113 UCHWAŁA NR 113/XXVIII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 29 grudnia 2020 r. w 

sprawie: zmiany uchwały Nr 162/XVIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łącko na lata 2020-2029 

Zrealizowano 

114 UCHWAŁA NR 114/XXVIII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 29 grudnia 2020 r. w 

sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 

Zrealizowano 

115 Uchwała Nr 115/XXVIII/2020 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2020 r. Uchwała 

Budżetowa Gminy Łącko na 2021 rok 

W trakcie 

realizacji 

116 UCHWAŁA NR 116/XXVIII/2020 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 29 grudnia 2020 r. w 

sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łącko na lata 2021 - 2034 

W trakcie 

realizacji 
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