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GMINA ŁĄCKO 

INWESTYCJE I DZIAŁANIA 



GMINA ŁĄCKO 

Dokonano odbioru oczyszczalni ścieków w Łącku, która powstała 
w ramach projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków 
w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży”. 



TERAZ wt,a,J 

GMINA ŁĄCKO 
W połowie stycznia gmina podpisała umowę na zadanie pn. 

Budowa kanalizacji sanitarnej Łącko – Pożogi, w ramach 

projektu przebudowy oczyszczalni ścieków w Łącku i budowy 

kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży. 

W ramach zadania planowane jest powstanie kanalizacji sanitarnej o 

łącznej długości ok. 4 km. 

Całkowita wartość zadania wyniesie 1 343 643,77 zł, z czego kwota 

928 534,31 zł stanowi dofinansowanie z RPO WM na lata 2014 – 
2020. Termin realizacji zadania przypada na 31 lipca 2020 r. 



GMINA ŁĄCKO 

W dniu 23 stycznia 2020 r. podpisana została umowa na zadanie 

p.n.: „Budowa toru rowerowego typu Pumptrack 
z infrastrukturą towarzyszącą w Łącku w ramach projekt pn. 
„Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe 
i biegowo – rowerowe”. 

Wartość planowanych robót wg zawartej umowy wynosi 

244 839,74 zł, a umowny termin zakończenia robót ustalono na 

dzień 31 maja br. 



GMINA ŁĄCKO 

Ogłoszono przetargi na następujące zadania inwestycyjne: 

a) modernizacja boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych 

w Obidzy i Szczereżu; 

b) przebudowa drogi gminnej Czarny Potok – Pod Szkołą, 
w m. Czarny potok, na odcinku dł. 526 mb; 

c) przebudowa drogi gminnej Szczereż – Olszanka w m. Szczereż, 
na odcinku dł. 600 mb; 

d) remont oraz bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych 

dróg gminnych będących w administracji Gminy Łącko. 



GMINA ŁĄCKO 
W dniu 24 stycznia br. w Krakowie, została podpisana umowa na 

dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie 

p.n.: Budowa wieży widokowej na Górze Modyń 
w miejscowości Wola Kosnowa. 

Pozyskana przez gminę kwota dofinansowania to 253 688 zł. 

Wsparcie finansowe tej inwestycji zadeklarowały również 
samorządy gmin Kamienica i Łukowica. 



GMINA ŁĄCKO 
Podczas święta Dnia Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej 

w Zagorzynie przekazane zostały zakupione w ramach projektu pn. 

Poprawa infrastruktury kultury oraz rozwój tożsamości regionalnej 
i zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Łąckiej elementy stroju 

regionalnego. Stroje te na ręce Pani dyrektor przekazał Wójt Gminy 

Łącko. 

W ramach projektu zakupiono koszule chłopięce i dziewczęce, 
kapelusze, spódnice czerwone, pasy góralskie, korale, ciupagi, 

skarpety wełniane i kierpce. 
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GMINA ŁĄCKO 
Wniosek Gminy Łącko na zadanie pn. Budowa Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko uzyskał 
pozytywną ocenę na wszystkich etapach oceny i został wybrany do 

dofinansowania. Przyznana kwota dotacji wynosi 1 650 218,78 zł, przy 

całkowitej wartości projektu równej 1 941 433,90 zł. 



  GMINA ŁĄCKO 

Spotkanie z władzami gmin sąsiednich dotyczące 
gospodarki odpadami komunalnymi w naszym regionie – 
Stary Sącz, 10 stycznia 2020 r. 



GMINA ŁĄCKO 

Konsultacje dotyczące Programu Ochrony Powietrza 

– Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu – 
17 stycznia 2020 r. 

Niektóre propozycje zapisów wzbudziły wiele 

zastrzeżeń samorządów. 



GMINA ŁĄCKO 

Spotkanie z mieszkańcami Kadczy dotyczące 
rozpoczętej inwestycji wod-kan. – 8 stycznia br. 



GMINA ŁĄCKO 

Spotkanie w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego 

z udziałem Przewodniczącego Rady Powiatu p. R. Potońca oraz 

Zastępcy Dyrektora PZD p. W. Błażusiaka 



 

 

 

 

  GMINA ŁĄCKO 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku w ramach inwestycji na rok 

2020 realizuje zadanie pn. „Zakup samochodu dostawczego” marki 

VW T5 4x4 na dział wodociągu za kwotę 34501,50 zł. 

Rok produkcji 2011 r., pojemność silnika: 1968 cm3. 



GMINA ŁĄCKO 

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA 



 

 

GMINA ŁĄCKO 

Koncert Noworoczny w wykonaniu Orkiestry 

Reprezentacyjnej Straży Granicznej pod dyrekcją ppłk. SG 

Leszka Mieczkowskiego – 5 stycznia 2020 r. 



GMINA ŁĄCKO 

Dobiegają końca walne zebrania sprawozdawcze            

w naszych OSP. 

Najczęściej poruszane kwestie dotyczą: 

- posiadanego sprzętu i umundurowania, 

- wymiany samochodów, 

- szkoleń druhów. 



 

 

GMINA ŁĄCKO 

Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Piłce 
Halowej – 29 stycznia 2020 r. 



 

 

GMINA ŁĄCKO 

Orkiestra im. T. Moryto koncertowała we francuskim 
Strasburgu 

Orkiestra Dęta im. T. Moryto z Łącka wraz z Promyczkami Dobra 

miała przyjemność koncertować w Kościele Matki Bożej z Lourdes 
w Strasburgu. 

Wyjazd został dofinansowany przez Gminę Łącko kwotą 4 000 zł. 



 

GMINA ŁĄCKO 

Spotkanie samorządów Sądecczyzny w Starym 

Sączu poświęcone komunikacji samochodowej – 
7 lutego br. 



GMINA ŁĄCKO 

Spotkanie autorskie Bronka z Obidzy – Biblioteka 

im. Szujskiego w N. Sączu – 7 stycznia br. 



 

  

TERAZ 
Wt◄ :t•) 

GMINA ŁĄCKO 

Spotkanie stowarzyszenia Gmin Beskidu Wyspowego 

z udziałem p. ministra Andrzeja Guta-Mostowego – 
10 stycznia br. 



 

  

  

GMINA ŁĄCKO 

Walne zebranie Koła Pszczelarzy w Łącku – 
19 stycznia br. 

W br. przypada jubileusz 50-lecia tego koła. 



  

TERAZ 
Wt◄ :t•) 

GMINA ŁĄCKO 

Koncert uczniów Ogniska Muzycznego – 
23 stycznia 2020 r. 



GMINA ŁĄCKO 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
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