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W 2017 roku zostało wykonane ponad 11 km nowych

nawierzchni, których wartość wyniosła 3,7 mln zł, z

czego kwota 1,75 mln zł to pozyskane środki zewnętrzne.
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W 2017 r. powstał chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr

969 w m. Jazowsko na odcinku przebiegającym przez os.

Opijówka. Zadanie realizowane było przez Gminę Łącko

przy udziale finansowym Województwa Małopolskiego

i obejmowało budowę obustronnych chodników o łącznej

długości 976 mb.

Wartość wykonanych robót wyniosła 505 645 zł, z czego

kwota 238 771 zł to udział Województwa Małopolskiego.
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W 2017 r. gmina podpisała porozumienie partnerskie

z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie

przebudowy drogi 969 Stary Sącz–Nowy Targ oraz drogi

968 Zabrzeż – Lubień.

Na ten cel w budżecie gminy zarezerwowano kwotę

270 tys. zł. jako wkład własny w realizację projektu.
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Podpisano umowę na budowę bezkolizyjnego ronda

w Zabrzeży.

W ramach zadania firma Strabag Sp. z o. o. przebuduje

tradycyjne skrzyżowanie DW 968 oraz 969 w Zabrzeży,

które zastąpi bezkolizyjne rondo.

Koszt inwestycji będzie wynosił 3,3 mln zł.
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Gmina otrzymała blisko 20 mln zł dofinansowania do budowy

oczyszczalni ścieków w Łącku oraz kanalizacji sanitarnej

w Zabrzeży.

Wartość robót oszacowano na kwotę ponad 28 mln zł, z czego

19 541 886,81 zł to środki unijne pozyskane przez gminę.

Gmina posiada odpowiednie pozwolenia na budowę oczyszczalni

i kanalizacji w Zabrzeży.

W połowie maja br. została podpisana z wykonawcą umowa na

realizację inwestycji.
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Podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Budowa

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Kosnowa,

Wola Piskulina”.

Wartość umowna robót wynosi 5 234 939,03 zł brutto.

Termin wykonania zadania przypada na koniec sierpnia br.

Zadanie dofinansowane z PROW na lata 2014 – 2020 r.

Aktualnie trwają prace związane z realizacją inwestycji.
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Poczynione zostały pierwsze kroki w celu budowy gazociągu

w Gminie Łącko.

W połowie 2017 r. w Szczawnicy odbyło się spotkanie inauguracyjne

w tej sprawie.

Harmonogram prac został podzielony na trzy etapy. Ostatni z nich

dotyczy m.in. Gminy Łącko i polega on na budowie sieci

rozdzielczych średniego ciśnienia m.in. w miejscowościach Czerniec,

i Łącko oraz budowa pojedynczych odcinków sieci gazowej średniego

ciśnienia m. in. w Zabrzeży.

Prace budowlano – montażowe mają się rozpocząć początkiem 2020 

roku, a zakończenie przewidziano na pierwszy kwartał 2022 roku.
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Termomodernizacja 3 szkół podstawowych, tj. w Łącku (stara

część), Kiczni i Zagorzynie.

Inwestycja uzyskała wsparcie środkami UE na kwotę prawie

1,6 mln zł. Wartość całego projektu to ok. 3,2 mln zł.

W ramach zadania w 2017 r. wykonano modernizację

systemów grzewczych w Łącku i Zagorzynie Zrealizowano

również roboty związane z wymianą stolarki i ociepleniem

ścian całego budynku SP w Zagorzynie.

W 2018 r. działania będą kontynuowane.
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Powstała sala gimnastyczna przy SP w Zabrzeży, której

wartość zamknęła się kwotą ponad 1, 2 mln zł.

Gminie udało się pozyskać na ten cel ponad 730 tys. zł

dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu.

Obiekt został oddany do użytku we wrześniu 2017 r.
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Powstał kompleks boisk sportowo-rekreacyjnych przy

ZSP w Łącku, na który gmina Łącko pozyskała

dofinansowanie w wysokości prawie 900 tys. zł. Wartość

zadania wyniosła ponad 1,2 mln zł.

21 maja br. nastąpiło uroczyste otwarcie tego kompleksu.

GMINA ŁĄCKO



Inwestycje w turystykę                

i rekreację
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W 2017 r. powstały pierwsze ścieżki rowerowe w Gminie

Łącko, z dwiema siłowniami zewnętrznymi.

Ciąg pieszo - rowerowy łączy miejscowości Łącko –

Zagorzyn i został zaprojektowany w formie pętli wokół

potoku Czarna Woda.

Wartość wykonanych robót wyniosła 3 283 901,38 zł z czego 

kwota 2 287 666,64 zł to dotacja pozyskana z RPO WM na 

lata 2014 – 2020
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Budowa tras rowerowych w gminie Łącko – VeloDunajec

4 września br. podpisana została umowa o dofinansowanie

projektu.

Obecnie trwają prace związane z budową trasy.

Trasa będzie posiadać jezdnię o szerokości min 3,00 m

o nawierzchni bitumicznej, natomiast na terenach będących

w zarządzie RZGW nawierzchnię betonową.



W 2017 r. podpisano umowę na wykonanie zadania pod

nazwą „Odbudowa kładki pieszo – rowerowej na potoku

Czarna Woda w m. Łącko w ramach projektu p.n.: Realizacja

projektu Centra aktywnego Wypoczynku, w tym trasy

biegowo – rowerowe.

Prace przy budowie kładki zostały zakończone w maju br.

Odbiór inwestycji został wyznaczony na 29 maja br.

Wartość zadania wyniosła 387 450,00 zł brutto.
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W 2017 r. podpisano umowę zadanie „Budowa trasy

biegowo-rowerowej wzdłuż potoku Czarna Woda oraz

brzegów Dunajca”.

Obecnie prace związane z budową trasy dobiegają końca.

Wartość robót wynosi 1 428 730 zł, z czego kwota 754 370 zł

to dofinansowanie z Projektu Centra Aktywnego

Wypoczynku.
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W 2017 r. gmina skutecznie aplikowała o środki finansowe

z programu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach

naborów przeprowadzonych przez LGD Brama Beskidu, dzięki

czemu pozyskała 83 416 zł dofinansowania na zadanie pn.

„Zwiększeniem estetyki przestrzeni publicznej centrum

miejscowości Łącko poprzez zagospodarowaniem terenu pomiędzy

Kościołem Parafialnym a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym”.

Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła 129 325 zł.

Prace zostały zakończone początkiem br.
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Rozwój i poprawa infrastruktury 

szkolnej i  kulturalnej
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Utworzono Samorządowe Przedszkole w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Łącku.

Cześć pomieszczeń gimnazjum została zaadaptowana w ramach

projektu p.n. “Wesołe przedszkolaki w m. Łącko” na który nasza

gmina pozyskała dofinansowanie RPO WM 2014-2020.

Całkowita wartość wniosku o dofinansowanie wyniosła ponad

820 tys. zł.

W wyniku rekrutacji powstały 4 oddziały przedszkolne (przyjęto

90 dzieci).
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Realizacja projektu „Nowoczesne kształcenie ogólne w gminie

Łącko”

W październiku 2017 r. w ramach projektu „Nowoczesne

kształcenie ogólne w Gminie Łącko” rozpoczęły się dodatkowe

zajęcia pozalekcyjne dla Uczniów z 8 szkół z terenu gminy Łącko,

zmodernizowano sale informatyczne i matematyczne w szkołach

biorących udział w projekcie oraz doposażono je o materiały

dydaktyczne.

Wartość inwestycji szacowana jest na blisko 3,5 mln zł, w tym

wartość dofinansowania prawie 3,4 mln zł.
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Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację projektu pn.

„Poprawa infrastruktury kultury oraz rozwój tożsamości

regionalnej i zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi

Łąckiej”

Wartość projektu wynosi 1 370 539,32, z czego kwota

941 340,41 zł to pozyskane dofinansowanie z RPO WM.

W ramach projektu, w bieżącym roku dokonana została

modernizacja infrastruktury Amfiteatru na Górze Jeżowej,

której koszt to 89 422,21 zł.
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Poprawa infrastruktury                        

i zaopatrzenia w sprzęt OSP
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Wyremontowano remizę Ochotniczej Straży Pożarnej

w Kiczni

Wartość wykonanych robót wyniosła 49 546,88 zł.

Zadanie zostało dofinansowane z WFOŚiGW w Krakowie w

wysokości 10 372,02 oraz ze środków Województwa

Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie remizy 2017” w

kwocie 12 534,00 zł.
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Zakupiono samochód bojowy dla OSP Kadcza,

przekazany podczas obchodów Jubileuszu 70 – lecia

jej powstania.
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Jednostki OSP z terenu naszej gminy zostały doposażone o

niezbędny sprzęt do działań bojowych i ratowniczych za

kwotę ok 104 000 zł, z czego kwota ponad 73 000 zł to

środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych.
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Złożone wnioski i dokumentacje 

aplikacyjne



Budowa Wieży Widokowej na Górze Modyń

w miejscowości Wola Kosnowa

Gmina posiada pozwolenie na budowę wieży.

Wartość całkowita zadania ma wynieść 597 627,29 zł,

z czego kwota 448 220,45 zł to dofinansowanie z RPO WM

na lata 2014-2010, resztę stanowi wkład własny gminy.

Przewidziany termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec br.
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Budowa Otwartej Strefy Aktywności na dz. Nr 411/12               

w Czarnym Potoku

Wartość całkowita zadania ma wynieść 80 213,00 zł,

z czego kwota 45 213,00 zł to dofinansowanie

z programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA,

Ministerstwo Sportu i Turystyki. Resztę, czyli

35 000,00 zł stanowi wkład własny gminy.

Przewidziany termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec br.
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Modernizacja boisk sportowych przy Szkołach

Podstawowych w Obidzy i Szczereżu

Wartość całkowita zadania ma wynieść 1 056 623,00 zł,

z czego kwota 739 635,00 zł to dofinansowanie

z programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej -

Sportowa Polska. Resztę, czyli 316 988,00 zł stanowi

wkład własny gminy.

Przewidziany termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec –

sierpień br.
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Zagospodarowanie terenu na cele turystyczno -

rekreacyjne w Łącku

Wartość całkowita zadania ma wynieść 102 108,86 zł,

z czego kwota 64 971,00 zł to dofinansowanie ze

środków LGD Brama Beskidu, PROW 2014-2020.

Resztę, czyli 37 137,86 zł stanowi wkład własny gminy.

Przewidziany termin rozstrzygnięcia konkursu to

wrzesień br.
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Rozwój infrastruktury rekreacyjnej Gminy Łącko

poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach

Jazowsko i Kadcza

Wartość całkowita zadania ma wynieść 237 891,75 zł,

z czego kwota 151 370,00 zł to dofinansowanie ze

środków LGD Brama Beskidu, PROW 2014-2020.

Resztę, czyli 86 521,75 zł stanowi wkład własny gminy.

Przewidziany termin rozstrzygnięcia konkursu to

wrzesień br.

GMINA ŁĄCKO



Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości

Obidza

Wartość kosztorysowa robót wynosi 2 602 000 zł,

natomiast maksymalna kwota, na którą wniosek mógł

zostać złożony to 997 690,63 zł, z czego dofinansowanie

z PROW 2014-2020 to 500 000,00.

Wkład własny gminy ma wynieść 497 690,63 zł.

Przewidziany termin rozstrzygnięcia konkursu to

paźdzeirnik br.
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Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku

w ramach zadania inwestycyjnego Budowa Centrum

Kultury i Edukacji Muzycznej

Wartość całkowita zadania ma wynieść 2 593 735,00 zł,

z czego kwota 1 945 301,00 zł to dofinansowanie

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet

2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020, Ministerstwo

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Resztę, czyli

648 434,00 zł stanowi wkład własny gminy.

Przewidziany termin rozstrzygnięcia konkursu to

wrzesień br.

GMINA ŁĄCKO



„Budowa chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem

ulicznym w ciągu DW 968 w m. Zabrzeż”.

Wniosek złożony w ramach operacji typu

„Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach

działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na

obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020.

Koszt całkowity wynosi 799 568,02 zł, z czego kwota

500 000 zł to dofinansowanie.
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Zestawienie projektów w trakcie realizacji

GMINA ŁĄCKO



Projekty zatwierdzone, przed podpisaniem umowy
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Projekty w trakcie oceny
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Dokumenty złożone do umowy o dofinansowanie
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Sprawy bieżące
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Gmina pozyskała 20,4 mln zł dofinansowania zadanie pn.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz

z oczyszczalnią ścieków oraz sieci wodociągowej

rozdzielczej w miejscowości Kadcza w Gminie

Łącko”. Koszt całej inwestycji szacuje się na niespełna

29,4 mln zł.

Jest to największa kwota środków unijnych, jaką udało

się pozyskać w ostatnim czasie.

Planowany termin rzeczowego i finansowego

zakończenia realizacji projektu 31 maja 2021 r.
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Planowane zadania do realizacji:

• Modernizacja odcinka drogi gminnej Obidza –

Majdan.

Wartość kosztorysowa robót wynosi 125 767,50 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Długość modernizowanego odcinka drogi to ok. 400

mb.
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• Przebudowa drogi gminnej Łazy Brzyńskie –

Jazowsko w miejscowości Łazy Brzyńskie.

Wartość kosztorysowa robót wynosi 699 986,00 zł.

Planowane dofinansowanie z Rządowego Programu na

rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności

Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury

Drogowej to 559 988,00 zł.

Długość modernizowanego odcinka drogi to ok. 900 mb.
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Wniosek Gminy Łącko pn. „Budowa Punktu Selektywnego

Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Łącko”

uzyskał pozytywny wynik na etapie oceny finansowej

w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-084/17

w ramach Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki

odpadami, Poddziałania 5.2.2 Sgospodarka odpadami – spr.

Całkowity koszt projektu to 1 413 736,81 zł, a wartość

dofinansowania wynosi 1 201 676,28 zł
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Na terenie gminy Łącko w m. Kadcza trwają prace związane

z budową ścieżki rowerowej VeloDunajec – odcinek Łącko-

Stary Sącz.

Zaznaczyć należy, że dzięki staraniom pracowników urzędu

oraz biura projektowego udało nam się pozyskać już wszystkie

zgody od właścicieli gruntów zlokalizowanych w Jazowsku,

Maszkowicach i Czerńcu, po których przebiegać będzie trasa

rowerowa.

Umożliwiło to Wykonawcy złożenie wniosku o wydanie

pozwolenia na budowę - planowany termin jego uzyskania to

czerwiec br.
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Trwa realizacja zadania pn. ,,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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Ogłoszono postępowania przetargowe na zadania:

1. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 968              

w Zabrzeży.

2. Modernizacja dróg gminnych Do Wnęka w Czerńcu 

oraz do Golonków w Kadczy – dofinansowanie        

100 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego.

3. Remont drogi gminnej Wola Piskulina - Parysz; 

dofinansowanie z MSWiA.

4. Remont drogi gminnej Wola Kosnowa – Główna Przez 

Wieś – dofinansowanie z MSWiA.
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Postępowania przetargowe w trakcie przygotowania:

1. Modernizacja drogi gminnej Szczereż – Olszanka.

2. Modernizacja drogi gminnej Obidza – Majdan.

3. Przebudowa drogi gminnej Łazy Brzyńskie –

Jazowsko.
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