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 GMINA ŁĄCKO 

NAJWAŻNIJSZE DZIAŁANIA 



 GMINA ŁĄCKO 
Gmina Łącko podpisała umowę na wykonanie elewacji 

Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku. 

Najkorzystniejszą ofertę, na kwotę nieco ponad 

548 tys. zł złożył wykonawca pierwszego etapu budowy 

CKiEM - „GURGUL” Piotr Gurgul z siedzibą 
w Limanowej. 



 GMINA ŁĄCKO 
Gmina Łącko podpisała kolejną umowę dotyczącą budowy Centrum Kultury 

i Edukacji Muzycznej w Łącku - na montażu stolarki okiennej i drzwiowej. 

W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę zadania - Przedsiębiorstwo 
Robót Budowlanych i Transportowych „CECHINI” Stanisław i Józef 
Cechini Spółka Jawna z siedzibą w Krynicy-Zdroju. 

Wartość najkorzystniejszej oferty wyniosła 2 238 114 zł. 

Zgodnie z zapisami umowy stolarka zewnętrzna ma zostać zamontowana do 

końca sierpnia 2021 r., natomiast termin na montaż stolarki wewnętrznej 
zaplanowano na koniec czerwca 2022 r. 



 GMINA ŁĄCKO 

W dniu 19 lutego 2021 r. otwarto oferty na zadanie pn. 

Budowę Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w 

Łącku – wykonanie robót budowlanych 

wykończeniowych, instalacji. 

Wartość oferty z najniższą ceną to 16 647 683,25 zł. 

Oferta ta złożona przez: TBM SOFTWARE Sp. z o.o. ul. 

Białostocka 22, 03-741 Warszawa 



 GMINA ŁĄCKO 
Gmina Łącko podpisała umowę na budowę budynku sali 

gimnastycznej z zapleczem oraz dodatkowymi salami lekcyjnymi i 

przewiązką przy Szkole Podstawowej w Maszkowicach. 

Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę nieco ponad 3,2 mln 

złotych, a termin zakończenia prac przypada na 31 maja 2022 r. 

Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki pozyskanemu 

dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Programu 

integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. 



 GMINA ŁĄCKO 

Dokonano wyboru wykonawcy kontenera mieszkalnego dla 

społeczności romskiej w ramach zadania pn. Dostawa i montaż 
kontenera mieszkalnego dla społeczności romskiej w ramach 

zadania p.n. "Poprawa warunków przestrzennych 

i infrastrukturalnych na osiedlu romskim w Gminie Łącko" 
z rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce 

na lata 2014-2020 – zaproponowana cena to 363 288,24 zł. 



 GMINA ŁĄCKO 
Gmina Łącko zrealizowała zadanie pn. Dostosowanie placówek do potrzeb 

osób niepełnosprawnych oraz wykonanie prac adaptacyjnych 

pomieszczeń/sal przeznaczonych na tworzone pracownie informatyczno-

językowe w szkołach realizujących projekt „Szkoły na 6 w gminie Łącko”. 

Zakupiono schodołazy oraz wózki inwalidzkie do szkół podstawowych 

w Zarzeczu, Kiczni i Zagorzynie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Czarnym Potoku oraz dostosowano pomieszczenie toalety w Szkole 

Podstawowej w Maszkowicach i Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Czarnym Potoku. 



 GMINA ŁĄCKO 

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach projektu było 
wykonanie prac polegających na przystosowaniu pomieszczeń/sal 
lekcyjnych do potrzeb tworzonych pracowni informatyczno-

językowych w szkołach podstawowych w Szczereżu, Zabrzeży 
i Zarzeczu oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kadczy. 



 GMINA ŁĄCKO 
Trwa realizacja zadania pn. „Wykonanie nawierzchni 

bezpiecznej placu zabaw w m. Zabrzeż w ramach zadania 

„Rozwój Infrastruktury rekreacyjnej Gminy Łącko 
poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach na 

terenie Gminy Łącko” – wykonawca CENTRAL KORT 

bezpieczna nawierzchnia ma być wykonana do dnia 

30 kwietnia 2021 r. 

Wartość zadania wynosi 38 572,80 zł brutto. 



 

(mocowanie na rurze) Orbitrek (mocowanie na rurze) Twister (mocowanie na rurze) 

GMINA ŁĄCKO 

W środę 10 marca dostarczono sprzęt sportowy, który 
ma stanowić wyposażenie siłowni zewnętrznej przy 

placu zabaw w Zabrzeży. 

Wartość zadania wyniosła 6 154,80 zł brutto. 



 GMINA ŁĄCKO 

Wybrano wykonawcę zadania pn. „Opracowania 
dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy 

„skateparku” w ramach zadania: Zagospodarowanie 

terenu nad Dunajcem”. 

Termin przygotowania pracowania to 31 sierpnia 2021 r. 

Wartość oferty wyniosła 25 tys. zł. 
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GMINA ŁĄCKO 

Rozmowy gmin sądeckich na temat powołania MOF/ 
Nowa perspektywa UE 



 GMINA ŁĄCKO 

Gmina Łącko złożyła wnioski do Programu integracji 

społeczności romskiej 



  

 

 GMINA ŁĄCKO 

Wizytacja Posła Jana Dudy w Gminie Łącko – 
18 lutego 2021 r. 



 GMINA ŁĄCKO 

Przekazanie samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Jazowsku – 7 luty 2021 r. 



 

 GMINA ŁĄCKO 

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków 

ochotników – 27-28 luty 2021 r. 
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GMINA ŁĄCKO 

Na łąckim rynku stanęło wielkie serce na 

plastikowe nakrętki 



 

s Powszechny to: 

Obow,.ą.zkowrr@ bi.danie 
realizowane raz na 10 lat 
pr,t, <.ló,,oy Ur,4d 
SYtystyttny 8 

Ustawowa 
,warancja 
ochro,1y Two.eh 
danych 

Nowoczesn.:, 
i be-zp,eczna 
rormuł.a ,pisu 
on-• ne 

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy 
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 

+ - Liczymy się 
00 DLA POLSKI! 

Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco! 
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GMINA ŁĄCKO 

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 

2021 przeprowadzony zostanie 

Narodowy Powszechny Spis 

Ludności i Mieszkań 2021. 
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