
GMINA ŁĄCKO

XXXIV SESJA 

RADY GMINY ŁĄCKO

23 lipca 2021 r.

www.lacko.pl

http://www.lacko.pl/


GMINA ŁĄCKO

NAJWAŻNIJSZE DZIAŁANIA

o

TERAZ
ŁĄCKO



W dalszym ciągu trwają prace związane z realizacja I etapu budowy 

Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku.

GMINA ŁĄCKO



Trwają prace związane z budową budynku sali gimnastycznej

z zapleczem oraz dodatkowymi salami lekcyjnymi i przewiązką

przy Szkole Podstawowej w Maszkowicach.

GMINA ŁĄCKO



We wtorek 13 lipca w delegaturze Małopolskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Nowym Sączu odbyła się uroczystość

podpisania umów na dofinansowanie zadań z Rządowego Funduszu

Rozwoju Dróg.

Gmina Łącko otrzymała wsparcie kwotą 419 999 zł na remont dróg

gminnych w miejscowościach Czerniec i Łącko.

Drogi te, to droga gminna Czerniec - Borki Byniowa oraz droga

gminna Łącko – Nadbrzeżna.

GMINA ŁĄCKO



Zakończył się remont drogi gminnej Łącko-Nadbrzeżna w m. Łącko. Na

odcinku o długości 420 mb została położona nowa nawierzchnia asfaltowa.

Wartość zadania wyniosła 162 411,66 zł, z czego 50% stanowi dofinansowanie

otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą

zadania była firma Szczepan Kroczek KROCZ-BUD Krocz i Buduj z siedzibą

w Gorlicach.

GMINA ŁĄCKO



Kolejną inwestycją drogową, która została zakończona

w czerwcu br. była modernizacja drogi gminnej Zagorzyn –

Boconiec, w m. Zagorzyn, gdzie na odcinku długości 78 mb

położona została nawierzchnia betonowa.

GMINA ŁĄCKO



Zakończono również modernizację drogi gminnej Wola Kosnowa

– Jaskowiec w m. Wola Kosnowa. Betonem został pokryty

fragment drogi o długości 50 mb.

GMINA ŁĄCKO



Zakończono prace związane z modernizacją dróg gminnych

dojazdowych do gruntów rolnych w zakresie wykonania

nawierzchni bitumicznych realizowanych w m. Łącko, Wola

Kosnowa.

Na przełomie lipca sierpnia br. Wykonawca przystąpi do

wykonania modernizacji drogi rolniczej w m. Obidza.

GMINA ŁĄCKO



Prowadzone są również prace związane z modernizacją dróg

realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego i budżetu

gminy.

GMINA ŁĄCKO



Trwają prace związane z budową chodnika dla pieszych w m. Czerniec.

Zadanie realizowane jest przez Gminę Łącko dzięki pozyskanemu na ten

cel dofinansowaniu z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie

132 556,40 zł.

Łączna wartość robót zamyka się kwotą 265 112,81 zł.

Prace powinny zakończyć się do końca sierpnia bieżącego roku.

GMINA ŁĄCKO



Trwają prace związane z wymianą wodociągu w ciągu drogi

gminnej Czerniec – Borki Byniowa w miejscowości Czerniec.

Po zakończeniu prac związanych z wymianą sieci

wodociągowej, Wykonawca firma ZIBUD będzie mogła

przystąpić do wykonywania robót budowlanych związanych

z przebudową drogi Czerniec-Borki.

GMINA ŁĄCKO



Trwają prace związane z budową oczyszczalni ścieków oraz

sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Kadcza.

GMINA ŁĄCKO



8 lipca 2021 r. została podpisana umowa na realizację zadania

p.n. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej gminy Łącko poprzez

budowę placu zabaw w miejscowości Jazowsko”.

GMINA ŁĄCKO



Odebranie czeku potwierdzającego otrzymanie dofinansowania

przez Gminę Łącko na „Budowę budynku wielofunkcyjnego

w m. Obidza” – 27 kwietnia 2021 r.

GMINA ŁĄCKO



Podpisano umowę i rozpoczęto budowę Budynku wielofunkcyjnego

w Obidzy.

Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę prawie 2,5 mln zł.

Znaczna większość środków finansowych przeznaczonych na

realizację tej inwestycji to pozyskane przez Gminę Łącko

dofinansowania.

GMINA ŁĄCKO



Wieża widokowa na Górze Modyń jest już dostępna dla turystów.

30 czerwca odbył się odbiór robót związanych z budową wieży

widokowej na Górze Modyń.

Wykonawcą budowli było Przedsiębiorstwo Budowlane „ESBUD”

z Ochotnicy Dolnej, a wartość robót wyniosła blisko 728 tys. zł.

GMINA ŁĄCKO



Jeszcze w tym roku na terenie Parku Rekreacji Nad Dunajcem w Łącku tuż

obok istniejącego toru rowerowego Pumptrack powinien powstać

SKATEPARK - nowy obiekt dla miłośników jazdy na deskorolkach, rolkach,

hulajnogach oraz rowerach BMX.

Na ten cel Gmina Łącko pozyskała dofinansowanie w kwocie 124 660 zł

z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „Małopolska

infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”.

GMINA ŁĄCKO



Pozytywną opinię uzyskał wniosek o przyznanie preferencyjnej

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków w Kadczy

w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji

sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz sieci wodociągowej

rozdzielczej w miejscowości Kadcza w Gminie Łącko”.

Wnioskowana kwota pożyczki wynosi 562 951,22 zł.

Kolejny wniosek w tym zakresie do WFOŚiGW jest w trakcie

przygotowania i dotyczy budowy sieci wodno-kanalizacyjnej.

GMINA ŁĄCKO



W przygotowaniu do złożenia są 3 wnioski w ramach

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych:

1. Odbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej będącej

w zarządzie Gminy Łącko.

2. Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie

Gminy Łącko.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

w miejscowości Maszkowice, gm. Łącko.

Wartość wniosków to ok. 21,5 mln zł.

GMINA ŁĄCKO



17 maja w Oddziale Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu odbyło się

uroczyste wręczenie promes w ramach projektu grantowego pn. Małopolska

Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek

oświatowych.

Pozyskane środki pozwoliły na zakup kolejnych 37 laptopów dla uczniów

z 11 szkół podstawowych z terenu Gminy Łącko. Całkowita wartość

zakupionych komputerów to 75 000,00 zł.

GMINA ŁĄCKO



Pozyskano środki z rezerwy części oświatowej subwencji

ogólnej na doposażenie szkół podstawowych w pomoce

dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej

z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia

i fizyka) w kwocie 150 000,00 zł dla:

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku – 75 000 zł;

• Szkoła Podstawowa w Maszkowicach -75 000 zł.

GMINA ŁĄCKO



12 lipca I Wicewojewoda Małopolski Józef Leśniak odwiedził Gminę Łącko i wraz

z Wójtem Gminy Janem Dziedziną i Zastępcą Wójta Pawłem Dybcem udali się w

teren, by przyjrzeć się skali zniszczeń spowodowanych przez nawałnicę, która miała

miejsce 11 lipca br.

Największe szkody zostały wyrządzone w miejscowości Obidza, gdzie w efekcie

gwałtownych opadów deszczu w kilku miejscach została uszkodzona nawierzchnia

drogowa oraz naniesione kamienie uniemożliwiły czasowo przejazd drogą

powiatową.

Pan Wicewojewoda odwiedził również plac budowy Budynku Wielofunkcyjnego

GMINA ŁĄCKO



Od 29 czerwca do dnia dzisiejszego złożono 3 protokoły Komisji

gminnej ds. szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń

noszących znamiona klęski żywiołowej. Długość dróg

zgłoszonych do protokołu wynosi 35 km.

Zgłoszono również 2 mosty i 10 przepustów.

Wartość oszacowanych strat na terenie całej gminy kształtuje się

na poziomie 6 163 585 zł.

GMINA ŁĄCKO



Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda wraz

z Posłem na Sejm RP Janem Dudą z wizytą w sadach na terenie

Gminy Łącko – 1 lipca 2021.

GMINA ŁĄCKO



Spotkanie sadowników z terenu Gminy Łącko z Posłem na Sejm 

RP Janem Dudą po serii gradobić w naszej gminie – 1 lipca 2021 r. 

GMINA ŁĄCKO



Spotkanie dotyczące szacowania szkód pogradowych, w którym

uczestniczyli przedstawiciele Małopolskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Krakowie, Izby Rolniczej, Sadowniczego

Zakładu Doświadczalnego w Brzeznej, Małopolskiego Ośrodka

Doradztwa Rolniczego i Urzędu Gminy Łącko.

GMINA ŁĄCKO



Zniszczenia w infrastrukturze drogowej oraz w mieniu prywatnym

spowodowane gwałtownymi opadami deszczu w ostatnim czasie.

W wielu miejscach drogi lokalne zostały przerwane i podmyte, woda

naniosła muł, rumosz skalny i błoto. W miejscowości Czerniec z powodu

wylania potoku na drogę wojewódzką 969 ruch odbywał się wahadłowo.

Najbardziej ucierpiały miejscowości: Zarzecze, Zabrzeż, Czerniec, Łącko,

Zagorzyn i Obidza.

GMINA ŁĄCKO



Gmina Łącko została jednym z członków Sądeckiego Obszaru

Funkcjonalnego.

20 maja 2021 w Astro Centrum w Chełmcu odbyło się

spotkanie założycielskie.

Są to działania zmierzające do jak najlepszego przygotowania

naszej gminy do jak najbardziej skutecznego pozyskania

funduszy unijnych z nowej perspektywy finansowej UE.

GMINA ŁĄCKO



Posiedzenie Zespołu ds. rozwiązywania problemów osady

romskiej – Urząd Gminy Łącko, 8 czerwca 2021 r.

GMINA ŁĄCKO



Posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych

i Etnicznych – 20 lipca 2021 r.

GMINA ŁĄCKO



40. rocznica rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych

„Solidarność” – 28 maja 2021 r.

Nasza Gmina była współorganizatorem tej uroczystości

GMINA ŁĄCKO



Szkole Podstawowej w Zabrzeży nadano imię Błogosławionej

Celestyny Faron - 16 czerwca 2021 r.

GMINA ŁĄCKO



Wręczenie „Nagrody imienia Antoniego Skąpskiego”

24 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej w Zarzeczu i w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Łącku miało miejsce wręczenie „Nagrody imienia Antoniego

Skąpskiego”.

Z uwagi na trwającą pandemię, wręczenie nagród miało charakter

kameralny. Nagrodę otrzymały Aleksandra Gromala ze Szkoły Podstawowej

w Zarzeczu (która do otrzymania nagrody wyłoniona została w 2020 r.,

jednak z uwagi na rozwijającą się pandemię nie miała wówczas wręczonej

nagrody) oraz Anita Tokarczyk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku -

tegoroczna laureatka.

GMINA ŁĄCKO



Zakończenie roku szkolnego 2020/21 w Ognisku Muzycznym –

23 czerwca 2021 r.

GMINA ŁĄCKO



Wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu plastycznego „EKO-

świat za 100 lat„ - 28 czerwca 2021 r.

Podczas wręczenia nagród oprócz Kierownika oraz pracownika

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku udział brała

przedstawicielka firmy P.U.K. "EMPOL" Sp. z o.o., która była

współorganizatorem konkursu.

W ramach konkursu wpłynęło aż 227 prac.

GMINA ŁĄCKO



W dniach 19-23 lipca br. ma miejsce 28. Święto Dzieci Gór

w Małopolsce, w ramach którego 19 lipca na łąckim Rynku

odbył się mobilny pokaz multimedialny.

GMINA ŁĄCKO



28 maja druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrzeży w swej

strażnicy gościli delegatów ze Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

w osobach starosty Marka Kwiatkowskiego i przewodniczącego Rady

Powiatu Romana Potońca, którzy wręczyli strażakom promesę na kwotę 3000

zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu.

Ponadto, zasłużeni strażacy zostali odznaczeni Złotymi i Srebrnymi Jabłkami

Sądeckimi.

GMINA ŁĄCKO



24 czerwca liczna ekipa strażaków ochotników z naszej gminy

wyruszyła do Nowej Białej w celu niesienia pomocy przy

uporządkowaniu pogorzeliska po sobotnim pożarze, który przyniósł

ogrom zniszczeń w tamtejszej miejscowości.

Strażacy z terenu Gminy Łącko nie pozostali obojętni wobec tragedii

jaka się wydarzyła. Ochotnicy z 9 jednostek zgłosili chęć

uczestnictwa w akcji angażując przy tym swe siły i środki. Łącznie

37 druhów z naszej gminy wyruszyło na pomoc pogorzelcom.

GMINA ŁĄCKO



Gminne zawody sportowo-pożarnicze

20 czerwca 2021 r. na stadionie sportowym w Podegrodziu odbyły

się gminne zawody sportowo-pożarnicze dla męskich i kobiecych

drużyn pożarniczych. W zawodach wystartowało 29 drużyn z gmin:

Łącko, Podegrodzie.

GMINA ŁĄCKO



Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – etap gminny

8 czerwca w remizie OSP w Łącku odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego

Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Organizatorem konkursu był Zarząd Oddziału Gminnego

ZOSP w Łącku. Turniej odbył się w trzech kategoriach wiekowych:

▪grupa I szkoły podstawowe kl. I-VI

▪grupa II szkoły podstawowe kl. VII-VIII

▪grupa III szkoły średnie.

GMINA ŁĄCKO



GMINA ŁĄCKO

Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

ŁĄCKO



Gminny Dzień Dziecka

6 czerwca na łąckim Rynku odbył się Gminny Dzień Dziecka.

Dzień wcześniej 5 czerwca, dzieci w towarzystwie członków Koła

Wędkarskiego w Łącku miały okazję wziąć udział w zarybianiu

Dunajca.

GMINA ŁĄCKO



W niedzielny wieczór 18 lipca na łąckim Rynku odbyło się

wyjątkowe widowisko - był to spektakl w wykonaniu teatru

ulicznego Scena Kalejdoskop pt. „Serce Don Juana”.

GMINA ŁĄCKO



VII Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka o Puchar Wójta Gminy

Łącko

W sobotę 12 czerwca na stadionie GLKS Zyndram Łącko oraz Boisku

Orlik odbył się VII Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka o Puchar

Wójta Gminy Łącko. Organizatorem turnieju był Uczniowski Klub

Sportowy Gol Łącko.

W turnieju wystąpiło ponad 400 zawodników z 42 drużyn.

GMINA ŁĄCKO



GMINA ŁĄCKO

II Zlot Pojazdów Zabytkowych - Łącko, 11 lipca 2021 r.

ŁĄCKO



GMINA ŁĄCKO
Akcja sprzątania z okazji Dnia Ziemi - 24 kwietnia 2021
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Cykl koncertów w ramach 

festiwalu muzycznego 

Małopolskiej Akademii Talentów. 

GMINA ŁĄCKO



Przypominamy o trwającym Narodowym Spisie Powszechnym

Ludności i Mieszkań 2021.

GMINA ŁĄCKO



Wójt Gminy Łącko 
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