
GMINA ŁĄCKO

L SESJA 

RADY GMINY ŁĄCKO

25 września 2018 r.

www.lacko.pl

http://www.lacko.pl/


INWESTYCJE I DZIAŁANIA
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Wykonano modernizację drogi gminnej Szczereż – Olszanka

w miejscowości Szczereż.

Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni z mieszanek

mineralno - bitumicznej o długości 272 mm i szerokości 3,50m

oraz uzupełnienie poboczy z kruszyw łamanych.

Wartość zadania wyniosła 107 847,63 zł i są to w całości środki

pochodzące z budżetu gminy.
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Zakończono modernizację drogi gminnej „Wola Piskulina –

Parysz” w miejscowości Wola Piskulina

Nową nawierzchnię zyskał odcinek o długości 912 mb. Ponadto

dokonano utwardzenia poboczy oraz zostało wykonane odwodnienie,

przebudowano przepusty oraz wykonano zatokę.

Wartość całego zadania wyniosła 630 790 zł, z czego kwota

366 484 zł to dofinansowanie pozyskane przez gminę ze środków

Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich.
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Zakończono modernizację odcinka drogi gminnej w Czerńcu „Do

Wnęka”

Zmodernizowany został odcinek o długości 300 mb, który zyskał

nową nawierzchnię betonową.

Wartość zadania wynosi 109 210 zł, z czego kwota 45 906 zł to

dofinansowanie pozyskane przez gminę z Urzędu Marszałkowskiego.
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Zakończono budowę drogi gminnej „Łącko – W Górki”

Droga ta łączy drogę gminną z DW nr 969 Nowy Targ – Stary Sącz

i z drogą powiatową Łącko – Czarny Potok – Naszacowice.

Przy nowopowstałej drodze powstał parking dla 40 samochodów

osobowych, wykonano również lewostronny chodnik wraz

z oświetleniem ulicznym, a także kanalizację deszczową.

Wartość wykonanych robót wyniosła 1 044 771 zł brutto, z czego

kwota 461 104 zł to pozyskane przez gminę dofinansowane

z Rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej

Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
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Zakończono modernizację odcinka drogi gminnej Jazowsko –

Na Garbowiec w miejscowości Jazowsko.

Zmodernizowany został odcinek o długości 300 mb, który zyskał

nową nawierzchnię z mieszanek mineralno bitumicznych

asfaltowych.

Wartość wykonanych robót wyniosła 77 342 zł, z czego kwota

30 000 zł to pozyskane przez gminę dofinansowane z Urzędu

Marszałkowskiego.
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Zakończono modernizację drogi gminnej „Wola Kosnowa –

Główna przez Wieś” w miejscowości Wola Kosnowa.

Nową nawierzchnię zyskał odcinek o długości 970 mb. Ponadto

dokonano utwardzenia poboczy, przebudowano przepusty oraz

zostało wykonane odwodnienie drogi.

Wartość całego zadania wyniosła 442 182 zł, z czego kwota

289 696 zł to dofinansowanie pozyskane przez gminę ze środków

Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich.
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Zakończono roboty związane z modernizacją i remontem dróg

gminnych w miejscowościach: Łącko, Maszkowice, Czarny Potok,

Wola Kosnowa, Zabrzeż, Zarzecze, Zagorzyn, Szczereż, Kicznia,

Brzyna, Łazy Brzyńskie.

Wartość tych robót wyniosła 385 480,43 zł brutto.

Zmodernizowane drogi to:

1) w miejscowości Maszkowice: 

- droga gminna Maszkowice - Nad Popardę

- droga gminna Maszkowice - W Potoki

- droga gminna Maszkowice - Do Kozy

2) w miejscowości Kicznia:

- droga gminna Kicznia – Zapadliska

3) w miejscowości Szczereż: 

- droga gminna dz. ew. nr 107;
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4)  w miejscowości Zagorzyn: 

- droga gminna Zagorzyn – oś. Ciche;

5)  w miejscowości Wola Kosnowa: 

- droga gminna dz. nr 1357/3;

6) w miejscowości Czarny Potok: 

- droga gminna Czarny Potok  - Na Gródek; 

7) w miejscowości Łącko:

- droga gminna Łącko – Polna – Kiczonki;

8) w miejscowości Zabrzeż:

- droga gminna Zabrzeż – Przylesie;

9) w miejscowości Brzyna:

- droga gminna Brzyna – Pański Majerz;

10) w miejscowości Zarzecze:

- droga gminna Zarzecze – Na Glinik;

- droga gminna Zarzecze – Do Palenic;

11) w miejscowości Łazy Brzyńskie:

- droga gminna Łazy Brzyńskie – Kulówka;
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Wykonano nową nawierzchnię na drogach gminnych:

• Obidza – Majdan (400 mb),

• Kicznia – Do Remizy (270 mb)

• Kicznia – na parkingu przy budynku Remizy OSP w Kiczni
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• Trwają roboty budowlane związane z przebudową drogi

gminnej Jazowsko – Łazy Brzyńskie; wartość

realizowanych robót to kwota 818 775 zł przy

dofinansowaniu z budżetu państwa w kwocie 654 587 zł.

• Na zlecenie PZD wykonany został odcinek drogi

powiatowej w Kiczni przy wkładzie finansowym Gminy

Łącko w wysokości 100 tys. zł.
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Trwa remont drogi gminnej „Cebulówka”

w miejscowości Zarzecze.

Nową nawierzchnię zyska odcinek o długości 750 mb.

Całkowita wartość zadania wynosi 229 905 zł, z czego

kwota 183 924 zł to dofinansowanie pozyskane przez

gminę.
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Trwa remont drogi gminnej „Jazowsko”

w miejscowości Łazy Brzyńskie.

Nową nawierzchnię zyska odcinek o długości 325 mb.

Całkowita wartość zadania wynosi 169 599 zł, z czego

kwota 135 679 zł to dofinansowanie pozyskane przez

gminę.
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Ogłoszono postępowanie przetargowe na

modernizację drogi gminnej Zarzecze – Pod

Podziele oraz drogi gminnej Zarzecze – Na

Boskowiec.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień

27 września 2018 r.
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Zakończona została budowa chodnika w ciągu drogi gminnej

Kadcza – Pod Górę w miejscowości Kadcza etap I

W ramach prac wykonano roboty ziemne, zamontowano krawężniki

wraz z obrzeżami, wykonano podbudowę z kruszyw pod nawierzchnię

chodnika, ułożono chodnik z kostki brukowej betonowej oraz

uzupełniono nawierzchnię jezdni i umocniono skarpy.

Wartość zadania wynosi 148 984,46 zł i są to w całości środki

pochodzące z budżetu gminy.



Trwa budowa chodnika w ciągu DW nr 968 Mszana Dolna –

Zabrzeż w m. Zabrzeż

Zakres prac obejmuje budowę chodnika dla pieszych wraz

z odwodnieniem oraz przebudowę i budowę zjazdów - etap I.

Wartość zadania wynosi 385 936 zł, z czego kwota 192 968 zł to

dotacja pozyskana w ramach Inicjatyw Samorządowych

Województwa Małopolskiego.

Termin realizacji zadania to 30 października 2018 r.
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Zakończono termomodernizację budynku Zespołu Szkolno -

Przedszkolnego w Łącku.

W ZSP w Łącku zostały docieplone ściany, poddasze i połać

dachowa, dokonano także wymiany okien i drzwi wejściowych. Na

sali gimnastycznej wymieniono stolarkę okienną oraz została

docieplona podłoga.

Wartość tych robót wynosiła 717 889,67 zł brutto.
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Zakończono termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej

w Kiczni

W ramach docieplenia ścian i cokołu budynku szkoły zostało

również docieplone poddasze oraz dokonano wymiany okien.

Wartość tych robót wynosiła 355 746,68 zł brutto.

Dodatkowo w budynku szkoły wykonano remont kotłowni

opalanej paliwem stałym, instalacji C.O. oraz zamontowano

kolektory słoneczne.

Wartość tych robót wynosiła 247 000,00 brutto
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Podpisanie umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie –10 sierpnia 2018 r.

Gmina Łącko podpisała umowę pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie

na kwotę ponad 2,8 mln zł z przeznaczeniem na dofinansowanie

budowy oczyszczalni w Łącku i kanalizacji w Zabrzeży.

Łączna wartość tych inwestycji to prawie 23 mln zł.

Gmina Łącko pozyskała już ze środków unijnych na ich realizację

prawie 16 mln zł, natomiast środki WFOSiGW pozwolą gminie

wesprzeć wkład własny ww. inwestycji. Gmina Łącko będzie mogła

starać się o jej częściowe umorzenie (do 40%).
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Ruszył nabór wniosków do programu „Czyste Powietrze”

WFOŚiGW w Krakowie uruchomił nabór wniosków do programu

„Czyste Powietrze” realizowanego w ramach rządowego programu

poprawy jakości powietrza.

Program daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego m.in. na:

wymianę starego kotła grzewczego, docieplenie domu, wymianę

okien i drzwi czy instalację odnawialnych źródeł energii. Program

będzie realizowany w latach 2018-2029.

Wnioski należy składać za pomocą Portalu Beneficjenta dostępnego

na stronie WFOŚiGW.

Przewidziany jest cykl spotkań informacyjno-edukacyjnych

Programu Czyste Powietrze. Docelowo spotkania mają się odbyć w

każdej gminie. O terminie i miejscu spotkania w Gminie Łącko

poinformujemy gdy zostaną ustalone przez WFOŚiGW.
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Trwa przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku

Całkowity koszt robót związanych z przebudową oczyszczalni

ścieków wynosi 16 162 200 zł.

Zakończenie prac planuje się na 30 września 2019 roku.
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Trwają prace związane z budową kanalizacji ściekowej

w miejscowości Zabrzeż

Wartość zadania wynosi 6 800 145 zł, z czego kwota

4 699 287 zł to dofinansowanie Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

2014 – 2020.

Termin zakończenia robót przypada na grudzień 2019 r.
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Zakończono układanie nawierzchni na trasie rowerowej

VeloDunajec w Łącku na odcinku Łącko – Maszkowice

Odcinek Jazowsko – Maszkowice - ???
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Spotkanie dotyczące projektowanego ronda w Zabrzeży

z udziałem projektanta i przedstawicieli ZDW – na wniosek

właścicieli przyległych działek (w UG Łącko)
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Spotkanie w Departamencie Wyznań Religijnych oraz Mniejszości

Narodowych i Etnicznych z udziałem szefostwa: p. A. Rudlickiego

i p. T Karczmarek (Warszawa) oraz z Wojewodą Małopolskim p. P.

Ćwikiem
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Przekazanie umowy gwarantującej przyznanie

dofinansowania na budowę tras biegowo-rowerowych, które

będą przebiegać przez najbardziej urokliwe zakątki Sądecczyzny

w ramach projektu Centra Aktywnego Wypoczynku.
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Zakończyły się zebrania wiejskie
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Święto Owocobrania – 2 września 2018 r.



50. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich –

16 – 26 sierpnia 2018 r., Zakopane 
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Powiatowy Turniej Piłki Nożnej MDP – 25 sierpnia 2018 r.

Zwycięzcą turnieju została Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

z OSP w Obidzy.
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Spotkanie z Dyrektorami szkół i przedszkoli przed 

rozpoczynającym się rokiem szkolnym -

28 sierpnia 2018 r.
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Narodowe Czytanie "Przedwiośnia" w Łącku –

8 września 2018 r.
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Piknik Rodzinny Biegowo - Rowerowego nad Dunajcem –

9 września 2018 r.
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Uroczyste rozpoczęcie inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa 

pn. „Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych” –

15 września 2018 r., Szczawnica
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Ćwiczenia Taktyczno - Bojowe pk. "Brzyna - Koziarz 2018” -

22 września 2018 r.
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VI Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych 

Straży Pożarnych - 15 września 2018 r.
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Spotkanie podsumowujące projekt „Małopolska Niania 1.0”

Od 1500 zł do nawet 2100 zł dopłaty do opiekunki dla dziecka – na 

taką pomoc co miesiąc będą mogli liczyć rodzice, którzy zakwalifikują 

się do projektu Małopolska Niania 2.0. Już wiadomo, że projekt będzie 

realizowany ze sporym rozmachem – obejmie w sumie 650 rodzin, 

a pula dofinansowania to prawie 19 mln zł. Rekrutacja dla pierwszych 

216 rodzin ruszy już 25 września.
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Zakończenie rozgrywek Sufigs Ligi Orlika – Gala finałowa –

22 września 2018 r., Nowy Sącz
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Msza święta na Górze Zyndrama
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Wizyta p. I. Jakab – Wiceprzewodniczącego Parlamentu Węgier 

w Łącku

27 sierpnia w Łącku gościł p. Jakab István Wiceprzewodniczący

Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego. W spotkaniu, którego

przedmiotem były problemy na rynku jabłek uczestniczył też poseł

na Sejm RP p. Jan Duda oraz przedstawiciele Owocu Łąckiego
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I Turniej Rycerski o miecz Zyndrama z Maszkowic
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rok szkolny w naszych szkołach rozpoczęło 2500 uczniów oraz

ponad 300 nauczycieli i pracowników obsługi. W czasie wakacji

oprócz zakończonych zadań inwestycyjnych w szkołach w Łącku

i Kiczni wykonano też siłami ZGK wiele prac w innych

placówkach: Przedszkole w Jazowsku, Przedszkole w Łącku,

ZSP w Kadczy, SP w Zarzeczu, SP w Szczereżu, SP w Zabrzeży,

SP w Kiczni
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Jubileusz 10-lecia Lokalnej Grupy Działania 

„Brama Beskidu”
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Wernisaż Mariusza Obrzuda z Obidzy
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Pogrzeb śp. F. Bugajskiego (zmarł 7 września 2018 r.)

Śp. Fryderyk Bugajski – 1933 – 2018
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