
LII Sesja Rady Gminy Łącko

Łącko, 24 lutego 2023 r.

GMINA ŁĄCKO



INWESTYCJE I DZIAŁANIA



Została podpisana umowa 
na modernizację dróg 

gminnych dofinansowanych 
z Rządowego Funduszu 

Polski Ład

Gmina podpisała umowę na modernizację 15 odcinków dróg gminnych,
których łączna długość wyniesie prawie 10 km. Dofinansowanie zostało
pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji
Strategicznych w kwocie blisko 4,4 mln zł. Całkowita wartość robót
związanych z modernizacją dróg wynosi 5,34 mln zł.

Zakres robót obejmował będzie m.in.: poszerzenia jezdni, wykonanie nowej
nawierzchni bitumicznej, wzmocnienie podbudowy, poprawę odwodnienia
dróg, budowę kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie korpusu drogowego.

Zgodnie z zawartą umową roboty powinny zakończyć się w listopadzie br.



Opracowano koncepcję 
projektową budowy wieży 

widokowej na Górze 
Zyndram w Maszkowicach

Końcem stycznia firma projektująca wieżę widokową na Górze
Zyndram opracowała koncepcję projektową budowy wieży wraz
z opisem proponowanego rozwiązania architektonicznego,
konstrukcyjnego i materiałowego z wizualizacją.

Koncepcja projektowa zakłada budowę niekubaturowej struktury
widokowej o wysokości całkowitej 20,5 m z platformą widokową oraz
tarasem widokowym.



W Gminie Łącko 
realizowane są zadania 
z Funduszu Sołeckiego

Trwają postępowania mające na celu wyłonienie wykonawcy / dostawcy na następujące 
zadania:

- dostawa 595 ton kruszywa łamanego do remontu dróg gminnych - środki z budżetu gminy 
w wysokości 20 000 zł;

- świadczenie usługi koparko – ładowarką - środki z budżetu gminy w wysokości 10 000 zł; 

- dostawa wyrobów betoniarskich (płyty, korytka, przepusty, kręgi, półkręgi).



Złożono oferty na zadanie pn. 
„Przebudowa gminnego boiska 

piłkarskiego „Zyndram” w Łącku

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty.

• Najtańsza: 2 945 837,70 zł;

• Najdroższa: 4 059 000,00 zł.

Zakres robót związanych z zadaniem obejmuje
przebudowę płyty boiska, w skład którego
wchodzi m. in. ułożenie nawierzchni typu
„sztuczna trawa” i wyposażenie boiska w sprzęt
sportowy, a także rozbiórka istniejącego
oświetlenia boiska i budowa nowego oświetlenia.

Termin wykonania to czerwiec-sierpień 2023 r.



Podpisano umowę na 
umocnienie skarpy boiska 

sportowego przy Szkole 
Podstawowej w Zagorzynie

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą prace polegające na:

- wykonaniu wykopu, 

- wykonaniu podłoży betonowych,

- wykonaniu koszy gabionowych z przegrodami, 

- montażu siatki kotwiącej,

- ułożeniu geowłókniny separacyjnej.

Koszt realizacji zadania to prawie 120 000 zł.



Podpisano umowę na opracowanie 
dokumentacji projektowej dla 

budowy parkingu w miejscowości 
Łącko

Nowy parking mieściłby się na dz. ew. nr 1790/5
przy drodze gminnej nr 292010 K Łącko – W
Górki w miejscowości Łącko.

Opracowanie będzie zawierać budowę stanowisk
postojowych dla samochodów osobowych do
10 stanowisk (włącznie).

Zakres obejmuje: kompleksową dokumentację
projektowo-kosztorysową wraz z wszelkimi
uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi oraz
z wykonaniem mapy do celów projektowych.



Gmina Łącko zakupiła nowe oprawy oświetlenia ulicznego, które będą

zamontowane w miejscowościach: Łącko, Zagorzyn, Jazowsko oraz Obidza.

Zadanie związane z modernizacją oświetlenia ulicznego obejmuje demontaż

207 sztuk istniejących opraw sodowych i montaż nowych opraw ze źródłem światła

LED na istniejących wysięgnikach.

Koszt modernizacji wynosi około 120 000 zł.

Na terenie Gminy Łącko zostanie zmodernizowane oświetlenie uliczne 



Gmina otrzymała dotację na zadanie 
pn. Modernizację kompleksów 

sportowych „Moje Boisko – ORLIK 
2012” w Jazowsku i Łącku.

Dzięki pozyskanym środkom w wysokości
523 700 zł przyznanym przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki będzie możliwa wymiana 30 szt. lamp
oświetleniowych na obiekcie Orlik w Łącku.
W Jazowsku wymieniona zostanie nawierzchnia na
boisku do piłki nożnej, a także wymienione
zostanie 36 szt. lamp oświetleniowych.

Całkowita wartość modernizacji Orlika
w Jazowsku wyniesie ponad 658 tys. zł, w tym
dofinansowanie w kwocie ponad 460 tys. zł.
Natomiast całkowita wartość modernizacji
oświetlenia Orlika w Łącku to 90 tys. zł, w tym
dofinansowanie w kwocie 63 tys. zł.



Gmina otrzymała 
środki na remont 
dwóch dróg                        
z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg

Dwa projekty Gminy Łącko zakwalifikował się do dofinansowania w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - edycja 6. Zadania te, to:

• Remont drogi gminnej na odcinku dł. 700 mb, przebiegającym przez centrum
m. Maszkowice (od drogi wojewódzkiej 969 do Szkoły Podstawowej).

• Remont drogi gminnej na odcinku 650 mb, przebiegającym od Kościoła Parafialnego
w Jazowsku w kierunku przysiółka Gruszów.

Na przebudowę wymienionych dróg gmina Łącko pozyskała kwotę 846 875 zł, co
stanowi 60% wartości zadania wg kosztorysów inwestorskich.

Zadania muszą zostać zrealizowane i rozliczone w bieżącym roku.



26 stycznia – Warszawa -
Spotkanie z p. A. Rudlickim –

Dyrektorem Departamentu 
Wyznań Religijnych oraz 
Mniejszości Narodowych              

i Etnicznych

w MSWiA



Dystrybucja węgla 
w Gminie Łącko

Wydane: 

• GROSZEK: 526,0 t

• ORZECH: 516,5 t

• KOSTKA: 310,5 t

SUMA: 1 353,0 t



DZIAŁANIA WYKONANE PRZEZ ZAKŁAD 
GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁĄCKU



Czyszczenie rowu w Jazowsku



Prace remontowe wykonane w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej



Zakup koparko-ładowarki JCB z 2010 r. za kwotę 198 600 zł.



Usuwanie zalegającego narzutu i gałęzi na przyczółkach mostu w Zabrzeży –
Kluczniki.



Wycinka drzew i zakrzewień na Górze Zyndrama w Maszkowicach.



Malowanie ścian w Szkole Podstawowej w Kiczni.



Wykonanie odpływu i zabezpieczenie przyczółka mostu w Zarzeczu



Dewastacja oznakowania dróg gminnych w miejscowościach Czarny 
Potok i Łącko.



Zimowe Utrzymanie Dróg 2022/2023.



Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Maszkowicach.



DZIAŁANIA WYKONANE PRZEZ OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĄCKU



W Placówce Wsparcia Dziennego       
w Zagorzynie jako jeden                          

z elementów Kampanii przeciw 
przemocy i uzależnieniom                        

w 2023 roku w Gminie Łącko 
odbyły się „Ferie z profilaktyką”



Kontynuowanie Programu „Klub 
Senior+”  w Łącku

Realizacja programu polega na
zapewnieniu kontynuacji
funkcjonowania Klubu Senior+
w Łącku utworzonego w 2018 r.
w ramach „Programu Wieloletniego
„Senior+ na lata 2015-2020”



DZIAŁANIA KULTURALNE I SPORTOWE



„Sądeckie kolędowanie” 27 stycznia w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku odbyło się

„Sądeckie Kolędowanie”, czyli spotkanie w świątecznym klimacie

z inicjatywy Posła RP Jana Dudy i Wójta Gminy Łącko. Podczas

spotkania wystąpiły liczne zespoły regionalne, a wydarzeniu

towarzyszył poczęstunek przygotowany przez Koła Gospodyń

Wiejskich, a także stoiska przygotowane przez Lasy Państwowe,

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz

Związek Łowiecki - okręg nowosądecki.



31. Finał WOŚP W Łącku w części koncertowo-pokazowej odbył się w hali
widowiskowo-sportowej w Łącku. Od rana w kilku
miejscowościach naszej gminy można było spotkać
wolontariuszy. Najwyższą cenę osiągnął finałowy tort, który
został sprzedany za kwotę 5.000 zł. Ogółem zbiórka zakończyła
się kwotą 41.948,40 zł, 65,05 euro i precjoza.



Ferie z GOKiem W okresie feryjnym GOK w Łącku zorganizował zajęcia
plastyczne, wyjazdy na lodowisko, wyjazdy do: kina,
Jumpmanii, Muszyny, gdzie w wieczornym klimacie wraz
z Babą z gór dzieci miały możliwość zagrania w grę terenową,
która zaprowadziła uczestników zabawy do Ogrodów Świateł.



Srebrna Rozeta dla 
Herodów

II miejsce i Srebrna Rozeta dla
Herodów z Zespołu
Regionalnego Górale Łąccy
w Ogólnopolskim Konkursie
Grup Kolędniczych w trakcie
51. Karnawału Góralskiego
w Bukowinie Tatrzańskiej.
Gratulacje!!!



TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 
SOŁECTW O PUCHAR 

WÓJTA GMINY ŁĄCKO

W niedzielę 19 lutego odbył się Turniej Piłki Nożnej
Sołectw o Puchar Wójta Gminy Łącko. W imprezie
udział wizeła rekordowa liczba – 12 sołectw. Zwycięstwo
wywalczyła drużyna z Maszkowic.



AGROM BUD CUP 2023 
Halowy Turniej Piłkarski                
o Puchar Wójta Gminy 
Łącko



OLIMP CUP 

Halowy Turniej Oldbojów



FINALIŚCI XXXI 
HALOWYCH 
MISTZROSTW 
REGIONU POŁUDNIE 
W ŁĄCKU

W dniach 6-10 lutego 2023 r.
w naszej Hali widowiskowo-
sportowej w Łącku odbywają
się Mistrzostwa Regionu
Południe w halową piłkę nożną.



Zakończenie Halowej 
Ligi Futsalu

Rozgrywki toczyły się od listopada do połowy lutego.



Feryjny Turniej Piłki Halowej dla 
MDP o Puchar Wójta Gminy Łącko 

Kolejny Feryjny Turniej Piłki Halowej dla
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych rozegrany został 2
lutego 2023 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku.

W turnieju wystartowało 13 drużyn w dwóch kategoriach
wiekowych.



Liga Oldbojów

Aktualnie trwa rywalizacja w dwóch Ligach
Oldbojów.

Rozgrywki rozpoczęły się w listopadzie i będą trwać
do połowy marca.



Zakończyła się akcja bezpłatnego wejścia uczniów z naszych szkół podstawowych 
na lodowisko w Łącku



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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