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W dniu 7 lutego br. została podpisana umowa na realizację II etapu budowy 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kadcza. Etap ten obejmuje w sumie 35 

domostw, m. in. przysiółka Działy w tym rejonie, gdzie możliwe było uzyskanie 

niezbędnych pozwoleń i uzgodnień.

Realizacja tego etapu jest możliwa dzięki wykorzystaniu środków z oszczędności

przetargowych z projektu dotyczącego budowy oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej

w Kadczy.

Wartość umowy z wykonawcą opiewa na kwotę nieco ponad 1,5 mln zł, w tym

dofinansowanie ponad 1 mln zł.

Termin realizacji zadania przewidziano na koniec czerwca 2022 r.
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Cały czas trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

oczyszczalnią ścieków oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w Kadczy - etap I

W dalszym ciągu natomiast realizowane są prace związane z I etapem budowy

sieci wodno-kanalizacyjnej oraz nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni

ścieków, która pozwoli na podłączenie nowych mieszkańców.
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Wniosek Gminy Łącko z roku 2018 został wybrany do dofinansowania

Zarząd Województwa Małopolskiego zwiększył alokację środków finansowych w

kilku przeprowadzonych konkursach. Wśród wniosków, którym przyznano

dofinansowanie znalazł się wniosek Gminy Łącko na kontynuację działań

dotyczących obniżenia poziomu niskiej emisji.

W 2018 r. Gmina Łącko złożyła wniosek, który znalazł się wówczas na liście

rezerwowej, natomiast końcem stycznia br. został on wybrany do dofinansowania

kwotą ponad 850 tys. złotych.

Pozwoli to na dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła kolejnym osobom z

listy wnioskujących mieszkańców, dla których zabrakło środków w poprzednich

projektach.
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Wszczęto postępowanie na zadanie pn. „Świadczenie usług 

koparko-ładowarką”

Usługa dotyczy robót ziemnych tj. oczyszczanie i udrażnianie rowów

odwadniających drogi gminne, a także remontu i konserwacji dróg gminnych.

Zakres prac podzielony jest na 15 części w poszczególnych sołectwach w Gminie

Łącko.
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Ogłoszono przetarg na „Poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy 

Łącko poprzez odbudowę i modernizację infrastruktury drogowej”

Zadanie objęte jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z

poprawą bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Łącko poprzez odbudowę i

modernizację infrastruktury drogowej. Zadanie podzielone jest na 3 części, tj.:

• modernizacja drogi gminnej Czarny Potok – Główna Przez Wieś w m. Czarny

Potok na odc. dł. 1 858 mb,

• modernizacja drogi gminnej Jazowsko – Szczereż w m. Jazowsko na odc. dł.

1 930 mb,

• odbudowa drogi gminnej Zagorzyn – Budze w m. Zagorzyn na odc. dł. 1 700 mb.

oraz odbudowa drogi gminnej w m. Kicznia na odc. dł. 700 mb.
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Zadania zgłoszone przez Gminę Łącko w ramach naboru wniosków                         

o przyznanie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg zostały ujęte na liście zadań do dofinansowania

Zadania, które zostały zgłoszone to:

• odbudowa drogi gminnej „Obidza – Bukowy Potok” na odcinku dł.950 mb w m.

Obidza,

• remont drogi gminnej „Maszkowice – Pod Górę” na odcinku dł. 650 mb. w m.

Maszkowice.

Dofinansowanie ww. zadań zostanie udzielone po zatwierdzeniu przez Prezesa

Rady Ministrów listy wniosków.

Całkowity koszt obu zadań szacowany jest na około 879 072 zł.

GMINA ŁĄCKO



Złożono wniosek o przyznanie pomocy finansowej na „Budowę tężni 

solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Łącko”

Inwestycja realizowana będzie w ramach zadania „Małopolskie tężnie solankowe”

w 2022 r.

Całkowity koszt budowy tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu

szacuje się na kwotę niewiele ponad 357 tys. zł, z czego dofinansowanie z

Województwa Małopolskiego wynosi 250 tys. zł, natomiast reszta to wkład

własny gminy.

Inwestycja zlokalizowana będzie na łąckim Rynku.
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Początkiem lutego br. ruszyły prace zwiazane z budową Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów w Jazowsku

W ramach projektu przewidziano budowę PSZOK z punktami napraw

i przygotowania do ponownego użycia, roboty rozbiórkowe, budowę wiaty do

składowania i segregacji odpadów, montaż oświetlenia, przyłącz wodociągowy,

prace w zakresie budowy ogrodzenia, utwardzenia placu i przebudowy drogi,

wyposażenie PSZOK o kontenery, pojemniki, punkt napraw i odzysku,

stróżówka, wykonanie monitoringu, ciągnik, samochód ciężarowy, waga

najazdowa i magazynowa, rębak, myjka ciśnieniowa, wózek platformowy,

wózek do palet.
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Do ZGK dostarczono również pojemniki i kontenery w ramach budowy 

PSZOK w Jazowsku

W ramach projektu dotyczącego budowy PSZOK w Jazowsku zakupiono także

kontenery na odpady oraz pojemniki typu dzwon. W ramach dostawy znalazły

się: 10 kontenerów i pojemników (typu KP-7 i mniejszych) oraz 48 pojemników

typu dzwon. Koszt zakupu to 172 274 zł.

Pojemniki typu dzwon zostaną postawione na terenie wszystkich sołectw Gminy

Łącko - po trzy kolory na każdy punkt.
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W ramach tego zadania ZGK w Łącku doposażył się o samochód 

ciężarowy 

Park samochodowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku powiększył się

o nowy samochód ciężarowy marki Renault Trucks D. Pojazd kosztował

599 441 zł i został zakupiony w ramach zadania pn. „Budowa Punktu

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko”

współfinansowanego z Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

na lata 2014-2020.
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Dodatkowo, ZGK w Łącku ze środków własnych zakupił śmieciarkę

marki Renault premium za kwotę 195 570 zł. Samochód wyprodukowany

w 2012 r., przeznaczony będzie do zbierania odpadów komunalnych od

podmiotów gospodarczych. Ponadto, zakupiono również samochód Dacia.
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Nowe linie komunikacyjne na terenie Gminy Łącko

Z dniem 1 stycznia 2022 r. linia komunikacyjna Nowy Sącz – Czarny Potok –

Łącko obsługiwana przez MPK Nowy Sącz została rozszerzona obejmując swoim

zasięgiem miejscowość Szczereż.

14 stycznia natomiast, Gmina Łącko podpisała umowę z Wojewodą Małopolskim,

gwarantującą współfinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

o charakterze użyteczności publicznej, kosztów funkcjonowania linii

autobusowych na trasach:

- Kicznia – Jazowsko - 5 kursów

- Łącko – Zarzecze - 4 kursy

- Jazowsko - Brzyna - 4 kursy

Dopłacie podlegają wspomniane przejazdy w określonej liczbie.
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Przyznano dofinansowania dla NGO

Pod koniec stycznia br. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań

publicznych Gminy Łącko.

Dofinansowania przyznawane są w trzech obszarach:

1) kultura fizyczna i sport - kwota 120 000 zł;

2) kultura i sztuka – kwota 40 000 zł;

3) profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie

narkomanii:

- zwalczanie narkomanii – kwota 2 000 zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwota 20 000 zł.
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Cały czas trwają zajęcia dla uczniów w 11 szkołach z Gminy Łącko w ramach 

projektu „Szkoły na „6” w Gminie Łącko”

Do projektu zostało zrekrutowanych łącznie 1 492 dzieci ze szkół objętych projektem,

a zajęcia prowadzone są przez ponad 120 nauczycieli.

Do końca stycznia 2022 r. zrealizowano 12 757 godzin zajęć. Łączna wartość realizacji

zadania to 839 350 zł.

Realizowane zajęcia to:

- zajęcia rozwijające – 71 grup,

- zajęcia wyrównujące braki – 42 grupy,

- zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami – 69 grup, w tym zajęcia indywidualne

25 i zajęcia grupowe 44,

- zajęcia w kołach – 85 grup,

-zajęcia z robotyki i programowania – 11 grup.
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Kontynuowana jest realizacja szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu 

„Szkoły na „6” w Gminie Łącko”

Przeprowadzono następujące szkolenia w których uczestniczyli nauczyciele:

-szkolenie z wykorzystywania narzędzi IT – 6 osób,

-szkolenie z wykorzystywania nowoczesnych metod nauczania w językach obcych

–10 osób.

W okresie od III-VI 2022 kontynuowane będą szkolenia:

-szkolenie z wykorzystywania nowoczesnych metod nauczania w językach obcych

–dla 15 osób,

-szkolenie z robotyki – dla 2 osób,

-szkolenie z kompetencji wychowawczych i pracy z dziećmi ze specjalnymi

potrzebami- dla 120 osób,

Łączna wartość realizacji zadania to 40 810 zł.
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Początkiem stycznia podpisano umowy na organizację wyjazdów edukacyjnych w 

ramach projektu pn.: „Szkoły na „6” w Gminie Łącko”

Organizację wyjazdów podzielono na:

–Organizacja wyjazdów edukacyjnych w zakresie kompetencji umiejętności uniwersalnych

–Organizacja wyjazdów edukacyjnych w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych oraz rozwijania kompetencji informacyjnych.

Wyjazdy realizowane są w ramach projektu pn. „Szkoły na „6” w Gminie Łącko”

i finansowane środków RPO WM na lata 2014-2020. Łączna wartość wyjazdów to

121 444 zł.

Wyjazdy edukacyjne są uzupełnieniem zajęć prowadzonych w ramach projektu „Szkoły na

„6” w Gminie Łącko”

W wyjazdach wezmą udział dzieci, które mają najwyższą frekwencję w szkole oraz

w projekcie.

Zaplanowany termin realizacji zadania to marzec – maj 2022 r.
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Wybrano Wykonawców „Dostawy i montażu wyposażenia oraz sprzętu komputerowego                

w ramach projektu pn. „Szkoły na „6” w Gminie Łącko”

Podpisanie umowy i dostawa nastąpi jeszcze w lutym br.

Zamówienie podzielone było na 3 części:

- Część nr 1 – Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni IT połączonej z salą języków

obcych w: SP w Zarzezcu, Zabrzeży, Szczereżu i ZSP w Kadczy oraz zakup i dostawa

wyposażenia do ogólnodostępnego punktu komputerowego dla uczniów w ZSP w Kadczy,

SP w Szczereżu, Zarzeczu i Zabrzeży;

- Część nr 2 – Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni do języków obcych w: ZSP

w Czarnym Potoku, SP w Zagorzynie, Kiczni, Maszkowicach, Obidzy, Jazowsku;

- Część nr 3 – Zakup i dostawa wyposażenia do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami

do SP w Maszkowicach i Szczereżu oraz do ZSP w Kadczy.

Realizacja zadania dofinansowana będzie ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach

realizacji projektu pn. „Szkoły na „6” w Gminie Łącko”.
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Zakończono Projekt pn. „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci            

i młodzieży z terenu Gminy Łącko”

Zakończono realizacja projektu pn. „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i

młodzieży z terenu Gminy Łącko”. Projekt dofinansowany był ze środków UE oraz Budżetu

Państwa w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Realizatorem projektu był Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku.

Kwota wydatków poniesionych w ramach projektu wyniosła 434 864 zł, w tym

dofinansowanie w kwocie 393 726 zł pochodzące z UE i budżetu państwa.

Celem projektu było utworzenie pierwszej placówki wsparcia dziennego w Gminie

Łącko, która zapewni wsparcie rodzin poprzez wdrożenie systemowych form wsparcia na

rzecz dzieci/młodzieży do 18 roku życia zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz będzie

przeciwdziałać i zwalczać dysfunkcje w rodzinie.

Do projektu zostało zrekrutowanych: 30 dzieci oraz 17 rodziców.
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Zakończono projekt pn. „Razem do celu”

31.12.2021 roku zakończono realizację projektu pn. „Razem do celu”. Projekt

dofinansowany był ze środków UE w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Realizatorem projektu był Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku.

Projekt realizowany był w okresie 01.01.2019-31.12.2021.

Wartość projektu wyniosła 1 499 880 zł, w tym dofinansowanie 1 274 815 zł

pochodzące z UE i budżetu państwa.

Celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa i edukacyjna osób

zamieszkujących obszar Gminy Łącko zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem

społecznym.

W projekcie wzięło udział 61 osób z terenu Gminy Łącko w tym: 52 kobiety

i 9 mężczyzn.

GMINA ŁĄCKO



Od 01.01.2022 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku realizuje ustawę 

Dodatek osłonowy

W Gminie Łącko od 01.01.2022 do 31.01.2022 przyjęto 988 wniosków.

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy

element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny

energii, gazu i żywności.

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu

domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w

gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie

wieloosobowym.
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Gmina Łącko uzyskała dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa na 

realizacją wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019- 2023

Okres realizacji: 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

Wartość dofinansowania: 234 471 zł.

Całkowita wartość zadania: 293 089 zł.
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Celem wykorzystania środków z budżetu państwa jest dofinansowanie
zadania związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek
w szkole i w domu ,, na lata 2019 – 2023, polegającego na zapewnieniu
pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych lub świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności
osobom jej potrzebujących.



Gmina Łącko otrzymała dofinansowanie na realizację Programu 

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

Dofinansowanie: 472 923,00 zł

Wartość całkowita: 472 923,00 zł

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

• poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,

• ograniczanie skutków niepełnosprawności,

• stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby 

niepełnosprawne,

• przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu 

społecznemu osób niepełnosprawnych.

W Gminie Łącko planowane jest objęcie 15 osób usługami Asystenta Osobistego  Osoby 

Niepełnosprawnej.
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Gmina Łącko otrzymała dofinansowanie na realizację Programu 

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

Dofinansowanie: 107 712,00 zł

Wartość całkowita: 107 712,00 zł

Program ten adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących

bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami

posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie

traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

którzy chcą skorzystać z usług opieki wytchnieniowej.

W Gminie Łącko planowane jest objęcie 10 osób opieką wytchnieniową.
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Gmina Łącko uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Integracji 

Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030
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Pożar samowoli budowlanej na osiedlu romskim – 8 stycznia 2022 r.
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Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Łącko

W związku z trwającym sezonem zimowym, pracownicy ZGK w Łącku oraz

przedsiębiorcy prywatni, którzy wygrali przetargi na odśnieżanie poszczególnych

odcinków dróg gminnych pozostają w gotowości do odśnieżania dróg gminnych.

Niejednokrotnie, praca ta okazuje się bardzo niebezpieczna z uwagi na

ukształtowanie terenu i warunki atmosferyczne.
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Wybory Sołtysa w miejscowości Jazowsko

W związku z rezygnacją Pana Grzegorza Olszewskiego z funkcji Sołtysa

miejscowości Jazowsko, bezpośrednie wybory uzupełniające Sołtysa wsi

Jazowsko, zostały zarządzone na dzień 27 lutego 2022 roku.
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Spotkanie z Marszałkiem Małopolski p. W. Kozłowskim 

– 4 lutego 2022 r.
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Koncert Noworoczny 2022

6 stycznia br. na Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku odbył się Koncert

Noworoczny w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej pod

dyrekcją ppłk. SG Leszka Mieczkowskiego. Kapelmistrz dzielił podest dyrygencki

ze swoim asystentem Krzysztofem Madziarem. Koncert prowadziła Małgorzata

Broda.

Wydarzenie zorganizowano z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
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Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – Hala w 

Łącku 28 stycznia 2022 r.
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 30 stycznia 2022 r.
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