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Podpisano umowę na zadanie pn.: Przebudowa

oczyszczalni ścieków w Łącku z firmą Seen

Technologie Sp. z o.o. za kwotę 16 162 200,00 zł brutto.

W dniu 15 czerwca 2018 r. został przekazany plac

budowy.

GMINA ŁĄCKO



Podpisano umowę na budowę kanalizacji ściekowej

w miejscowości Zabrzeż z firmą MEN-GAZ

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego oraz sieci

i instalacji Budowlanych Czesław Wróbel za kwotę

6 800 145,32 zł.

GMINA ŁĄCKO



Zakończono roboty i dokonano odbioru końcowego zadania

inwestycyjnego pn. Odbudowa kładki pieszo rowerowej na

potoku Czarna Woda w m. Łącko w ramach projektu p.n.

Realizacja projektu Centra Aktywności Wypoczynku

w tym trasy biegowe i biegowo – rowerowe.

Wykonawcą robót był Zakład Budowy Mostów Gryglak

Bartosz, Czachurski Andrzej s.c. z siedzibą 33-394 Klęczany.

Wartość robót wyniosła 387 450,00 zł brutto.

GMINA ŁĄCKO



Zakończono i zgłoszono do odbioru roboty związane z Budową

ścieżki biegowo – rowerowej w gminie Łącko.

Ścieżka powstała dzięki dofinansowaniu pozyskanym w ramach

RPO Województwa Małopolskiego, Projekt Centra Aktywnego

Wypoczynku w tym trasy biegowo – rowerowe w kwocie

762 311,97 zł, przy czym koszt całej inwestycji wyniósł

1 463 170,67 zł.

Wyznaczono termin odbioru na dzień 29 czerwca 2018 r.

GMINA ŁĄCKO



Trwają prace związane z budową drogi gminnej Łącko –

W Górki wraz z budową parkingu.

Umowny termin zakończenia robót to 31 sierpnia 2018 r.

GMINA ŁĄCKO



Dokonano otwarcia ofert na zadanie p.n.: Remont

pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Łącku na potrzeby

utworzenia klubu SENIOR +.

Złożone zostały dwie oferty.

Najdroższa, na kwotę 197 070,85 zł - okres gwarancji

jakości 36 m-cy.

Najtańsza, na kwotę 156 000,00 zł okres gwarancji

jakości 60 m-cy.

GMINA ŁĄCKO



Podpisano umowę na remont Remizy Ochotniczej Straży

Pożarnej w Kadczy z firmą HIT CAR Zbigniew Słowik

z siedzibą Jazowsko 240.

Zadanie wykonywane w ramach programu „Małopolskie

Remizy 2018”.

Umowna wartość robót wynosi 61 990,00 zł brutto.

Umowny termin wykonania robót ustalono do dnia

30 września 2018 r.

GMINA ŁĄCKO



Ogłoszono postępowanie w trybie zapytania ofertowego

na zadanie p.n.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności na

dz. nr 411/12 w Czarnym Potoku.

Zakres zadania polega na budowie obiektów małej

architektury (urządzeń siłowni plenerowej, strefy relaksu

ogrodzenie).

Termin złożenia ofert ustalono na 28czerwca 2018 r.

GMINA ŁĄCKO



Otwarto oferty na wykonanie budowy chodnika w ciągu

drogi gminnej Kadcza – Pod Górę w miejscowości

Kadcza.

Złożone zostały dwie oferty.

Najtańsza oferta na kwotę: oferty 148 984,46 zł.

Najdroższa oferta na kwotę:158 753,50 zł.

Termin wykonania zadania określono do dnia 31 sierpnia

2018 r.

GMINA ŁĄCKO



Podpisano umowę na wykonanie zadania: Modernizacja

drogi gminnej nr 291943K Szczereż Olszanka

w miejscowości Szczereż.

Wykonawcą zadania jest Firma „IMBUD” Ignacy Śledź

z Naszacowic.

Wartość umowna zadania wynosi 107 847,63 zł brutto.

Termin umowny wykonania robót do 30 sierpnia 2018 r.

GMINA ŁĄCKO



GMINA ŁĄCKO

Podpisano umowę na wykonanie zadania p.n.:

Modernizacja odcinka drogi gminnej nr Łącko do

Pyrdołów (dz. nr ewid. 1753/9).

Wykonawcą zadania jest Firma Zakład Usługowo

Produkcyjny KAM-BET Krzysztof Rolka z siedzibą

33-318 Gródek n/d Dunajcem, Bartkowa Posadowa.

Wartość umowna zadania wynosi 29 274,00 zł brutto.

Termin umowny wykonania robót do 30 czerwca 2018 r.



Rozpoczęto prace związane z termomodernizacją

budynków Szkoły Podstawowej w Kiczni i Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego w Łącku.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącku wykonano

docieplenie połaci dachowej, wymieniono stolarkę okienną,

zerwano starą posadzkę sali gimnastycznej, wykonano

podkład betonowy z chudego betonu i warstwy izolacyjne.

GMINA ŁĄCKO



Podpisano umowę z Biurem Projektów "Konstruktor"

S.C. na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla

rozbudowy szkoły i budowy sali gimnastycznej

przy Szkole Podstawowej w

GMINA ŁĄCKO

Maszkowicach, na co gmina

otrzymała dotację w wysokości

70.000 zł z Programu integracji

Społeczności romskiej w Polsce

na lata 2014 - 2020” w 2018 r.



Otwarto oferty z przetargu nieograniczonego na zadanie

pn. „Modernizacja i remont dróg gminnych Łącko,

Maszkowice, Czarny Potok, Wola Kosnowa, Zabrzeż,

Zarzecze, Zagorzyn, Szczereż, Kicznia, Brzyna, Łazy

Brzyńskie.”

Złożono jedną ofertę, na kwotę 385 480,43 zł.

Środki, które zostały zabezpieczone przez Urząd Gminy to

237 284,01zł.

Termin realizacji 30 września 2018 r.

GMINA ŁĄCKO



Otwarto oferty z przetargu nieograniczonego na zadanie

pn. „Przebudowa drogi gminnej Łazy Brzyńskie -

Jazowsko w miejscowości Łazy Brzyńskie w km 0+020-

1+015, wraz z przebudową przepustów w km 0+028,

0+100, 0+966, 1+011.”

Najniższą ofertę przedstawiła firma ZIBUD wyceniając

wykonanie inwestycji za 648 775,19zł.

Środki które zostały zabezpieczone na tą inwestycje to:

środki własne 139 998,00zł oraz dotacja 559 998,00zł.

Termin realizacji zadania do 10 listopada 2018 r.

GMINA ŁĄCKO



Otwarto oferty z przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

„Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 968 Mszana Dolna

– Zabrzeż w m. Zabrzeż odcinek 070 w km 3+467 – 5+432,

polegająca na budowie chodnika dla pieszych, budowie

odwodnienia, przebudowie i budowie zjazdów na odcinku w km

od km 4+192 – 4+726 – etap I.”

Złożonych zostało 6 ofert.

Najtańsza z nich to oferta firmy Usługi Budowlane i Wykopy

Ziemne Aleksandra Masiarz opiewającą na kwotę 385 936,07zł.

Środki, które zamierzała przeznaczyć Gmina Łącko to

300 000,00 zł.

Termin realizacji zadania to 30 października 2018 r.

GMINA ŁĄCKO



Otwarto oferty z przetargu nieograniczonego na zadanie

pn. „Modernizacja odcinka drogi gminnej w Czerńcu Do

Wnęka w km 0+000 – 0+300; Modernizacja odcinka drogi

gminnej nr 291827K Kadcza – Do Golonków w Kadczy

w km 0+000-0+300.” – Część II

Złożone zostały 3 oferty.

Najniższą ofertę przedstawiła firma ZIBUD, na kwotę

89 726,78 zł.

Środki które zamierzała przeznaczyć Gmina Łącko na II

część zadania to 95 906,00 zł.

Termin realizacji zadania to 31 sierpnia 2018 r.

GMINA ŁĄCKO



Otwarto oferty z przetargu nieograniczonego na zadanie

pn. „Remont drogi gminnej Wola Kosnowa – Główna

Przez Wieś nr 292114K w miejscowości Wola Kosnowa

w km 1+455 – 2+154”.

Złożono 4 oferty.

Najniższą ofertę przedstawiła firma KAM-BET, ma

kwotę 340 403,62 zł.

Termin realizacji zadania to 31 sierpnia 2018 r.

GMINA ŁĄCKO



GMINA ŁĄCKO

Otwarto oferty z przetargu nieograniczonego na zadanie

pn. „Remont drogi gminnej „Wola Piskulina – Parysz” nr

292218K w miejscowości Wola Piskulina w km 0+912 –

1+900”.

Złożono 4 oferty.

Najniższą ofertę przedstawiła firma KAM – BET było to

519 837,63 zł.



Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. „Sprzedaż –

dostawa sceny mobilnej oraz nagłośnienia estradowego

i oświetlenia w ramach zadania pn. „Poprawa infrastruktury

kultury oraz rozwój tożsamości regionalnej i zachowanie

dziedzictwa kulturowego Ziemi Łąckiej.” - Część 1.

Sprzedawcą i dostawcą sceny mobilnej została firma

ALSPAW Sp. z o.o.

Wartość zadania to 57 751,88 zł brutto.

Termin realizacji: do 40 dni od podpisania umowy.

GMINA ŁĄCKO



GMINA ŁĄCKO

Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. „Sprzedaż –

dostawa sceny mobilnej oraz nagłośnienia estradowego

i oświetlenia w ramach zadania pn. „Poprawa infrastruktury

kultury oraz rozwój tożsamości regionalnej i zachowanie

dziedzictwa kulturowego Ziemi Łąckiej.” - Część 2

Sprzedawcą i dostawcą nagłośnienia estradowego

i oświetlenia została firma FUTURE TECH.

Wartość zadania to 62 489,99 zł brutto.

Termin realizacji: do 40 dni od podpisania umowy.



Rozdanie promes na modernizację drogi w Łazach Brzyńskich

– 19 czerwca 2018 r.

Gmina Łącko znalazła się na liście zadań ostatecznie

zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Rządowego

Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności

Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury

Drogowej, dzięki czemu będzie możliwe zrealizowanie

zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 292214K Łazy

Brzyńskie – Jazowsko w miejscowości Łazy Brzyńskie na

odcinku w km 0+020 – 1+015.

GMINA ŁĄCKO



Rozszerzenie projektu „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”

i kolejne środki na edukację w Gminie Łącko.

W związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych

postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, Gmina

Łącko uzyskała zgodę Instytucji Wdrażającej na ich

wykorzystanie z przeznaczeniem na objęcie wsparciem

dodatkowych 68 dzieci w ramach 3 oddziałów przedszkolnych,

utworzonych i prowadzonych przez Realizatora projektu – Zespół

Szkolno-Przedszkolny w Łącku.

Rozszerzenie projektu pozwoliło na przeznaczenie ponad 125 tys.

zł na edukację przedszkolną w ZSP w Łącku, na zakup sprzętu

multimedialnego, interaktywnego, i innych pomocy naukowych.

Wykonano system wizyjny kamer monitorujących plac zabaw.

GMINA ŁĄCKO



Realizacja projektu „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie

Łącko”, finansowanego ze środków UE w ramach RPO WM 2014-

2020 oraz środków Gminy Łącko osiągnęła półmetek.

W ramach projektu realizowano zajęcia edukacyjne, wyjazdy

edukacyjne dzieci biorących udział w kołach matematycznych

i przyrodniczych.

W ramach projektu zakupiono do każdej ze szkół objętych projektem

sprzęt komputerowy, tablice interaktywne, meble i wiele innych

pomocy naukowych.

Do szkół zakupiono również wyposażenie pracowni matematycznych

i przyrodniczych.

Pracownia informatyczna w każdej ze szkół została zmodernizowana.

Od 21.06 – 15.09.2018 r. prowadzona jest rekrutacja na rok szkolny

2018/2019.

GMINA ŁĄCKO



Spotkanie w UG Podegrodzie 12.06 dotyczące budowy sieci

światłowodowej służącej zapewnieniu powszechnego

dostępu do Internetu (Program Operacyjny Polski Cyfrowej)

– firma Orange

Liczba gospodarstw z terenu naszej gminy przewidziana

o podłączenia:
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Informacja o szkodach gradowych w gospodarstwach

rolnych na terenie Gminy Łącko

Do Urzędu Gminy w Łącku wpłynęło 156 wniosków

w sprawie odszkodowań.

W dniu dzisiejszym rozpoczęło si,e szacowanie strat

przez Komisję.
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UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA



Gminny Dzień Dziecka w Amfiteatrze na Jeżowej w Łącku

Blisko 300 dzieci z gminy Łącko bawiło się w trakcie

swojego święta w Amfiteatrze na Jeżowej. Na najmłodszych

mieszkańców naszej społeczności czekało mnóstwo atrakcji.

Impreza została zorganizowana przez Stowarzyszenie

Amatorski Ruch Artystyczny Ziemi Łąckiej i GOK

w Łącku, przy wsparciu finansowym Gminy Łącko.

GMINA ŁĄCKO



XVI Rocznica Nadania Zespołowi Szkolno-

Przedszkolnemu w Kadczy Imienia ks. kard. St.

Wyszyńskiego

GMINA ŁĄCKO



Pożegnanie śp. prof. Stanisława Moryto - 13 czerwca

br., Warszawa.

GMINA ŁĄCKO



Diecezjalne Święto Rodziny 2018 - 17 czerwca br.,

Stary Sącz

GMINA ŁĄCKO



Delegacja przedstawicieli Gminy Łącko w uroczystych

obchodach święta z okazji imienin patrona

miejscowości św. Władysława w partnerskiej gminie

Szob na Węgrzech – 26 czerwca 2018 r.

GMINA ŁĄCKO



IV Turniej piłkarski z okazji Dnia Dziecka o Puchar

Wójta Gminy Łącko – 16 czerwca 2018 r.

GMINA ŁĄCKO   



Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego p.t. „Odpady

segregujesz – dobrze postępujesz” – 20 czerwca br.

Konkurs został zorganizowany przez P.U.K. „EMPOL”

Sp. z o.o. oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku

pod patronatem Wójta Gminy Łącko.
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Zakończenie roku szkolnego w szkołach prowadzonych 

przez gminę Łącko.
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Uroczyste zakończenie roku szkolnego

w Samorządowym Przedszkolu nr 1 w Łącku –

18 czerwca br.
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Zakończenie roku w Ognisku Muzycznym – 19 czerwca

2018 r.

Ponad siedemdziesięciu uczniów uroczyście zakończyło

rok szkolny 2017/2018 w Ognisku Muzycznym

działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku

GMINA ŁĄCKO



Gminne zawody Ochotniczych Straży Pożarnych

w Podegrodziu – 24 czerwca br.

GMINA ŁĄCKO
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