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GMINA ŁĄCKO 

INWESTYCJE I DZIAŁANIA 



GMINA ŁĄCKO 

Dokonano wyboru wykonawcy na realizację zadania 

p.n.: Budowa oczyszczalni ścieków w Kadczy – 
w systemie zaprojektuj - wybuduj. 

Wykonawcą robót jest: INSTALBUD sp. z o. o. 

z Rzeszowa. 

Wartość wykonania ww. zadania w oparciu 

o przedłożoną ofertę wynosi: 4 846 200 zł. 



GMINA ŁĄCKO 

13 listopada otwarto oferty przetargowe na realizację 
zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz 

sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości 
Kadcza – w systemie zaprojektuj i wybuduj”. 

Złożono 11 ofert. 

Wartość oferty z najwyższą ceną: 19 520 715 zł, 

Wartość oferty z najniższą ceną: 9 780 000 zł. 



GMINA ŁĄCKO 

20 listopada otwarto oferty przetargowe na realizację 
zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

Łącko -Pożogi”. 

Złożono 8 ofert. 

Wartość oferty z najwyższą ceną: 3 321 000 zł, 
Wartość oferty z najniższą ceną: 1 343 643 zł. 



GMINA ŁĄCKO 

Trwają prace związane z budową kanalizacji 

sanitarnej w m. Maszkowice (etap I) 



GMINA ŁĄCKO 
Zakończono budowę chodnika w ciągu drogi 

wojewódzkiej 969 w m. Łącko obok Państwa Uklejów. 

Całkowita wartość zadania wynosi 94 932 zł, z tego 

47 400 zł stanowi dofinansowanie z Województwa 
Małopolskiego. 



TERAZ 
Wt◄ :t•) 

GMINA ŁĄCKO 
Zakończono modernizację odcinka drogi gminnej 

„Maszkowice koło Klimka” w m. Maszkowice, 

na długości 40 mb. 

Wartość brutto wykonanych prac wyniosła 
11 329,77 zł. 



GMINA ŁĄCKO 

Zakończono modernizację odcinka drogi gminnej 

„Za Dziułek” w m. Wola Kosnowa, na długości 
60 mb. 

Wartość brutto wykonanych prac wyniosła 
17 772 zł. 



GMINA ŁĄCKO 

Zakończono modernizację odcinka drogi gminnej 

„Wola Kosnowa - Jaskowiec” w m. Wola 

Kosnowa, na długości 50 mb. 

Wartość brutto wykonanych prac wyniosła 
15 043,21 zł. 



GMINA ŁĄCKO 
Zakończono modernizację odcinka drogi 

gminnej „Zagorzyn - Zagrody” w m. Zagorzyn, 

na długości 100 mb. 

Wartość brutto wykonanych prac wyniosła 
31 346,80 zł. 



GMINA ŁĄCKO 

Zakończono modernizację odcinka drogi gminnej 

„Zarzecze – Do Palenic” w m. Zarzecze, na 

długości 146 mb. 

Wartość brutto wykonanych prac wyniosła 
44 053,93 zł. 



GMINA ŁĄCKO 
Zakończono modernizację odcinka drogi 

gminnej „Obidza – Na Dziadki” w m. Obidza, na 

długości 76 mb. 

Wartość brutto wykonanych prac wyniosła 
48 831,81 zł zł. 



GMINA ŁĄCKO 

Zakończono modernizację odcinka drogi 

gminnej „Łącko - Polna - Kiczonki”, na 

długości 135 mb. 

Wartość brutto wykonanych prac wyniosła 
38 805,89 zł. 



GMINA ŁĄCKO 

Zakończono modernizację odcinka drogi gminnej 

Łazy Brzyńskie – Gaboń – Łazy (Do 

Pierzchałów), na długości 60 mb. 

Wartość brutto wykonanych prac wyniosła 
16 900,20 zł. 



GMINA ŁĄCKO 

Ponadto, zakończono modernizację następujących dróg 
gminnych: 

- Czarny Potok – Gindelówka na odcinku dł. 280 mb, 

wartość zadania wyniosła 85 835,50 zł, 

- Do Cebuli (dz. nr 426, 427/1) w m. Maszkowice na 

odcinku dł. 65 mb, wartość zadania wyniosła 
18 523,80 zł, 

- Łącko – Zawodzie na odcinku dł. 200 mb, wartość 
zadania wyniosła 58 351,20 zł, 



GMINA ŁĄCKO 

Podpisanie umowy dotacyjnej w Warszawie 

w Ministerstwie Sprawiedliwości na zakup sprzętu oraz 

wyposażenia dla 12 jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej z terenu Gminy Łącko przy przewidywanym 

wkładzie własnym w wysokości 2 330 zł. 

W ramach umowy Gmina Łącko otrzymała dotację 
z Ministerstwa Sprawiedliwości w wysokości 100 000 zł. 
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ZARZĄD WOJcwoozrwA MAt.OPOLSKIERO 

pn Nowa jału,U eduk.aql ,ructu:kolnel w m. Jazowako 

Wartot.ćpro,ektu 

938 -ł78.13 PLN 

Wartość ddlnansow1n111 

797-13PLN 

GMINA ŁĄCKO 

Nasza gmina uzyskała dofinansowanie na 

utworzenie Przedszkola w Jazowsku. 



GMINA ŁĄCKO 

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA 



 

 

 

   

GMINA ŁĄCKO 

Gminne obchody Święta Niepodległości 

• Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej 

• Koncert chóru  Dziewczęcego Chóru Katedralnego z Tarnowa 

Puellae Orantes 

• Msza za Ojczyznę i spotkanie pod pomnikiem 

• Wieczór Patriotyczny 



                       

GMINA ŁĄCKO 

Wieczór autorski Marzeny Setlak 

i Mariusza Obrzuda 



 

  

GMINA ŁĄCKO 

Spotkanie informacyjne przedstawicieli 

ARiMR z producentami rolnymi – 
25 listopada 2019 r. 
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