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INWESTYCJE I DZIAŁANIA
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Wykonano remont drogi gminnej Oborzyska

w miejscowości Kicznia. Odcinek o długości ok.

180 m uzyskał w części nawierzchnię betonową, a

w części nawierzchnię żwirową.

Koszt zrealizowanych prac wyniósł 12 299,24 zł.

Zadanie zrealizowane z funduszu sołeckiego wsi

Kicznia.
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Podpisano umowę na modernizację drogi gminnej

„Wola Piskulina – Parysz” w miejscowości Wola

Piskulina w km 0+000-0+912.

Wykonawcą robót będzie Zakład Budowy i Utrzymania

Dróg Wojciech Fiut.

Wartość umowna zadania 630 790,30 zł brutto

Dofinansowanie z PROW wynosi 366.484,00 zł, tj. nie

więcej niż 63,63% poniesionych kosztów.

Termin umowny wykonania zadania do 31.08.2018 r.
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Podpisano umowę na modernizację drogi gminnej „Wola

Kosnowa – Główna Przez Wieś w miejscowości Wola

Kosnowa.

Wykonawcą robót będzie Zakład Budowy i Utrzymania

Dróg Wojciech Fiut.

Wartość umowna zadania 442 181,77 zł brutto.

Dofinansowanie z PROW wynosi 289.696,00 zł, tj. nie

więcej niż 63,63% poniesionych kosztów.

Termin umowny wykonania zadania do 31.08.2018 r.
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Wykonano dokumentację techniczną dla zadania pn.:

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Łącko.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łącko.

Dokumentacja została złożona w Wydziale Architektury

Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
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Prowadzone jest postępowanie na wyłonienie

wykonawcy dokumentacji projektowej zadania

„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej

w Maszkowicach wraz z budową sali gimnastycznej”.

Nasza gmina uzyskała dofinansowanie na to zadanie

w wysokości 70.000 zł z MSWiA.
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W ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2018” złożono

wniosek na „Prace rekonstrukcyjno - konserwatorskie

krzyża przydrożnego w Maszkowicach”. Całkowita

wartość zadania wynosi 12 117,10 zł, w tym wnioskowana

dotacja 7 270,26 zł.
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Gmina Łącko złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach

Programu zapobiegania poważnym awariom i likwidacja

ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak. Projekt

zakłada doposażenie 12 jednostek OSP w sprzęt

ratowniczo-gaśniczy oraz odzież ochrony osobistej.

Szacowana wartość zadania wynosi 52 152 zł, w tym

dofinansowanie 26 076 zł.
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Złożony został również wniosek o dofinansowanie

remontu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadczy

w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2018”.

Wartość kosztorysowa robót wynosi 74 586,60 zł,

w tym dofinansowanie – 37 293,00 zł.
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W ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Małopolskiego na lata 2014-2020 złożony został wniosek

zakładający kontynuację działań projektowych

realizowanych obecnie w projekcie prowadzonym przez

OPS.

Projekt „Razem do celu” planowany jest do realizacji w

okresie od stycznia 2019 r. do grudnia 2021 r.

Zakładana całkowita wartość projektu 1 951 317,60 zł, w

tym dofinansowanie (85%) 1 658 619,96 zł.
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Dobiega końca budowa kładki pieszo - rowerowej wraz

z przejazdem w bród na potoku Czarna Woda w Łącku.

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z MRPO

w ramach projektu Centra Aktywnego Wypoczynku

(wartość zadania to ponad 387 tys. zł).
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Trwają prace przy budowie ciągu pieszo - rowerowego

od centrum Łącka w stronę Dunajca.

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z MRPO

w ramach projektu Centra Aktywnego Wypoczynku

(wartość części realizowanej przez naszą gminę to

prawie 1,2 mln zł).



GMINA ŁĄCKO

Trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej

w miejscowościach Wola Piskulina i Wola

Kosnowa.



Zakończono realizację zadanie ,,Zagospodarowanie terenu

przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łącku.

Zadanie zrealizowane przez naszą gminę przy wsparciu

środkami pozyskanymi z PROW. Wartość robót to

129 325 zł w tym środki własne w wysokości 45 909 zł.
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W celu poprawy bezpieczeństwa wykonano prace

związane z przesunięciem ogrodzenia przy Zespole

Szkolno przedszkolnym w Łącku wraz z przebudową

chodnika przy ul. ks. Piaskowego na wysokości szkoły na

odcinku dł. 80 mb. Większość prac wykonali pracownicy

ZGK wraz z pracownikami obsługi szkoły.



GMINA ŁĄCKO

Wykonano wymianę rynien na całym budynku Szkoły

Podstawowej w Obidzy.

Wartość robót wyniosła prawie 17 244 zł.



GMINA ŁĄCKO
Zakończono prace związane z modernizacją infrastruktury amfiteatru

na Jeżowej realizowane w ramach projektu ,,Poprawa infrastruktury

oraz rozwój tożsamości regionalnej i zachowanie dziedzictwa

kulturowego ziemi łąckiej”. Prace obejmowały:

-wymianę całego podestu sceny głównej wraz z legarami oraz

wykonanie systemu wentylacji pod sceną

-wymiana sporej części siedzisk ławek na widowni

-zabudowanie tarasu za pomieszczeniami socjalnymi budynku

(powiększyła się znacznie powierzchnia tych pomieszczeń) Wartość

wykonanych robót wyniosła 89 422 zł z czego dotacja stanowi kwotę

49 182 zł.



GMINA ŁĄCKO

Rozstrzygnięcie przetargu na budowę oczyszczalni

ścieków w Łącku.

Wartość zadania to 16 172 200 zł, w tym środki unijne

11 175 910 zł.

Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą

26 kwietnia 2018 r.

Termin realizacji:

- rozpoczęcie: 1.05.2018 r.

- zakończenie:30.09.2019 r.



GMINA ŁĄCKO

Rozstrzygnięcie przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej

w Zabrzeży – planowane na dzień: 10 maj 2018 r.

Najkorzystniejsza oferta cenowa została złożona przez firmę

MENGAZ 34-654 Męcina 597, Czesław Wróbel

i wynosi 6 800 145 zł, z czego dotacja to kwota 4 699 287 zł.

Termin realizacji:

- rozpoczęcie: 01.06.2018 r.

- zakończenie: 15.04.2019 r.



GMINA ŁĄCKO

Rozpoczęto realizację zadania ,,Budowa drogi gminnej

Łącko – W Górki wraz z budową parkingu”.

Wartość zadania 1 044 751 zł, z czego kwota 461 104 zł

stanowi pozyskana dotacja z budżetu państwa.

Umowny termin zakończenia robót upływa 31.08.2018 r.
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Spotkania i rady techniczne dotyczące modernizacji

drogi wojewódzkiej nr 969 oraz budowy ronda w

Zabrzeży

• sprawa przebudowy skrzyżowania w

Maszkowicach;

• starania o korzystne dla mieszkańców Czerńca

rozwiązania na przewidzianym do przebudowy

obiekcie mostowym na potoku Borkowskim;

• uzgodnienia dotyczące planowanych rozwiązań

przy budowie ronda w Zabrzeży



GMINA ŁĄCKO

Podpisanie umowy z WFOŚiGW w Krakowie

na udzielenie pożyczki (częściowo umarzalnej)

na budowę kanalizacji sanitarnej w Woli

Piskulinej i Woli Kosnowej.

Kwota pożyczki to 1.470.220, 24 zł



Projekty i wnioski o dofinansowanie różnych zadań  

złożone przez naszą gminę w okresie III-IV 
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Wnioski złożone do dofinansowania w 2018 r. – c.d.
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Odwołania od decyzji WINB uznających gm. Łącko

współwinną samowoli budowlanych na osiedlu cygańskim

Gmina Łącko złożyła odwołania od decyzji WINB do WSA w

Krakowie. Kilka rozpraw, które już się odbyły zakończyły się

pomyślnym dla nas rozstrzygnięciem odrzucone zostało

stwierdzenie WINB o współwinie naszej gminy w

przedmiotowych samowolach.
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Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych (w tym dzieci romskich)



GMINA ŁĄCKO 
Tworzenie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek

oświatowych prowadzonych przez gminę Łącko.

- dyrektorzy szkół i placówek tworzą i przekazują do SCUW

- związki zawodowe opiniują

W naszych szkołach nie było, nie ma i nie przewidujemy

zwolnień nauczycieli w konsekwencji zmian systemu

edukacji narzuconych przez reformę systemu oświaty.

Wymaga to jednak bardzo wielu zabiegów

i perspektywicznego spojrzenia na politykę kadrową.



GMINA ŁĄCKO

Spotkania z Radami Pedagogicznymi i Radami

Rodziców szkół:

- w Jazowsku

-w Maszkowicach



Wyrok w sprawie z powództwa firmy ,,DROGOP”

przeciw gminie Łącko. Niekorzystny dla nas.

Gmina Łącko miałaby zapłacić ww. wykonawcy zdania

,,Rewitalizacja rynku w Łącku’’ blisko 800 tys. zł.

Złożone zostało odwołanie od wyroku.
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Kolejny rok z kolei Gmina Łącko realizuje program

nauki pływania w prowadzonych przez siebie szkołach

podstawowych.

W obecnej edycji bierze udział 217 dzieci z dziesięciu

szkół podstawowych z terenu gminy.

Koszt całkowity to 64.538,36 tys. zł, w tym środki gminy

38.075,21 tys. zł.
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Zmiany w prawie łowieckim
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Problemy komunikacji publicznej z rejonu Szczereż, 

Czarny Potok – Nowy Sącz
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UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA



Gminny Dzień Kobiet

Impreza ta została zorganizowana w dniu 4 marca w Remizie

OSP w Łącku przez Stowarzyszenie Amatorski Ruch

Artystyczny Ziemi Łąckiej i Gminny Ośrodek Kultury

w Łącku. Panie mogły obejrzeć liczne stoiska przygotowane

specjalnie dla nich, a także na zakończenie znakomity spektakl

w wykonaniu aktorów Teatru Nowego z Nowego Sącza pt.

„Ciotka na wydaniu”. Impreza była współfinansowana

z budżetu gminy Łącko.

GMINA ŁĄCKO



GMINA ŁĄCKO

Grupa Teatralna „Berecik” zdobyła III miejsce na

6. Małopolskich Spotkaniach Teatrów Amatorskich

w Jabłonce organizowanych przez Małopolskie Centrum

Kultury Sokół, za spektakl Dziady cz. II na podstawie Adama

Mickiewicza. Występy konkursowe oceniało jury w składzie:

dr Inka Dowlasz – reżyser, dr hab. Edward Wojtaszek –

reżyser, Andrzej Róg – aktor i Benedykt Kafel – etnograf.



W dniu 14 marca w sali GOKu odbyły się przesłuchania do

Starosądeckiego Konkursu Młodych Wokalistów

połączone z XIX Międzyszkolnym Konkursem Młodych

Wokalistów. W eliminacjach wzięło udział 46 młodych

wykonawców. Nagrody wręczali Jan Dziedzina – Wójt

Gminy Łącko, Józef Strączek – Dyrektor Gminnego

Ośrodka Kultury w Łącku oraz Krzysztof Szewczyk –

Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury

w Starym Sączu.
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24 marca odbył się Kiermasz Wielkanocny, który cieszył

się olbrzymią popularnością tak wśród wystawców, jak i

odwiedzających. Na kolorowych stoiskach można było

kupić palmy, pisanki, ozdoby wielkanocne.

W związku ze Świętami Wielkanocnymi łącki Rynek

został przyozdobiony piękną palmą wykonaną przez

Marię Pogwizd z rodziną.
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Zgodnie z wieloletnią tradycją odbył się Gminny

Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych, do którego

zgłoszono blisko 40. prac. Wystawa pokonkursowa miała

miejsce w hali widowiskowo-sportowej w Łącku.
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Grupa Teatralna „Berecik” młodsza otrzymała

wyróżnienie na Powiatowym Przeglądzie Teatrzyków

Dziecięcych i Młodzieżowych za spektakl „Dziękuję Ci,

Nietoperzu”, zorganizowanym przez Powiatowy

Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu.
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Zespół Regionalny „Górale Łąccy” nagrywa nową płytę

w ramach projektu „Poprawa infrastruktury kultury oraz

rozwój tożsamości regionalnej i zachowanie dziedzictwa

kulturowego Ziemi Łąckiej”.
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W dniu 22 kwietnia „Górale Łąccy” zdobyli

wyróżnienie w Pogórzańskich Godach w Łużnej

prezentując Wesele Łąckie.
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Spotkanie z sołtysami z okazji Dnia Sołtysa
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Gminny Integracyjny Turniej Warcabowy -

22 marca 2018 r. w ZSP w Kadczy

W turnieju udział wzięło 4 uczniów ze Specjalnego

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu

oraz 11 uczniów ze Szkół Podstawowych Gminy

Łącko.
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież

Zapobiega Pożarom” – etap gminny – 15 marca OSP

Łącko
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II Gminny Konkurs Przyrodniczo – Plastyczny „Mali

Miłośnicy Przyrody” – 15 marca – Przedszkole

Samorządowe w Kadczy
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Spotkanie inauguracyjne związane z rozpoczęciem prac dla zadania:

„Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych” Etap I i

Etap II.

W związku z planowanym rozpoczęciem prac projektowo –

terenowych dla zadania „Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin

ościennych” Etap I i II, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie i

Wójt Gminy Łącko, zapraszają na spotkanie inauguracyjne, które

odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz. 900 w siedzibie

Urzędu Gminy w Łącku, Łącko 445.
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