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Brzyna Modernizacja drogi gminnej 
300 beton 40 355,00 

83 286,99 
,,Brzyna-Kąty Doliska" 

Czamy Modernizacja drogi gminnej 150 beton 27 000,00 
41 643,50 

Potok ,,Czamy Potok- Bysztek" 

Zagorzyn Modernizacja drogi gminnej 
200 beton 19 900,00 

55 524,66 
,,Zagorzyn-Koło Steców" 

Sill\lIA 650 87 255,00 180 455,15 

GMINA ŁĄCKO 

Zadania drogowe realizowane z udziałem środków zewnętrznych -

dotacja Województwo Małopolskie 
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Kicznia 
Modernizacja drogi gminnej 

365 b itumiczna 84 585,8 7 ,,Kicznia - W ierchowa Droga" 

Kicznia Modernizacja drogi gminnej 
170 b itumiczna 37 763 ,46 

,,K icznia - Pod Malinie" 

Kicznia 
Modernizacja drogi gminnej 

100 b itumiczna 2 2 2 13,80 
,,K i cznia - Do Rychca" 

Kicznia Modernizacja drogi gminnej 
305 b itumiczna 69 2 7 7,29 

,,Kicznia- Wygony Wnęków" 

Zabrzeż 
Modernizacja drogi gminnej j 

185 bitumiczna 32 14 7,28 
,,Zabrzeż- Rydze" 

Zabrzeż 
Modernizacja drogi gminnej 

150 b itumiczna 35 387,10 
,,Zabrzeż- Na Dąbrówkę" 

Zabrzeż 
Modernizacja drogi gminnej 

62 bitumiczna 9 831 ,39 
,,Zabrzeż- Do Wójcików" 

Modernizacja drogi gminnej 
Jazowsko "Jazowsko Płanki -Do Ujęcia 250 b itumiczna 43 542,00 

Wody" 
Modernizacja drogi gminnej 

Obidza „ Obidza- Poboiska 210 b itumiczna 34 778 ,25 
Marasiówka" 

Lącko 
Modernizacja drogi gminnej 

3 74 b itumiczna 7 5 908,22 
,,Łącko-Do Organisty" 

Modernizacja drogi gminnej 
Wola Kosnowa „Wola Kosnowa - Górki 250 b itumiczna 36 500,00 

Zagórze - Kicznia" 

Lącko 
Odbudowa nawierzchn i drogi 

385 b itumiczna 111 740,68 
gminnej „Lącko - Pożogi" 

Lącko 
Modernizacja drogi gminnej 

235 b itumiczna 44 603,00 
"Lącko - Pożogi" 

SUMA 3 0 41 638 2 7 8 ,3 4 zł 

GMINA ŁĄCKO 
Zadania drogowe realizowane z udziałem środków własnych 
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Brzyna 
Remont drogi gminnej ,,Brzyna -

180 beton 20 244,48 z.I 
Musołówka Groń" 

Czarny Potok 
Modernizac;ja drogi gminnej „ Czamy Potok- Za 

205 
beton 

Potocze" 54 642,75zł 

Jazow sko 
Modernizacja drogi gminnej ,,Jazow sko- \V 

155 bitumiczna 29 304 ,75 
Płanki" 

Kicznia Modernizac;ja drogi gminnej ,,Kicznia- 65 
beton 

I 7 509,0Szł Podjarcow a" 

Łącko 
Remont drogi gminnej „Łącko- Zawodzie 

120 
beton 

3 1 970,lózł Maszkow skie" 

Łącko Remont drogi gminnej „Łącko- Do Gromali" 
beton 

120 3214'7,28zł 

Maszkowice Modemizac;ja drogi gminnej dz. nr 601/1 
115 

beton 
,,Maszkowice- Lęg" 30 638,07 zł 

Szczereż 
Modemizac;ja drogi gminnej „Szczereż- Na 100 

beton 
26 789,40zł 

Kulwań" 

Zabrzeż 
Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej 

,,Zabrzeż- Dzieszko" 
100 beton 27 304,28 

Zagorzyn 
Modernizacja drogi gminnej „Zagorzyn-

105 beton 28 669,49 
Śmietany 

,, 

Zagorzyn 
Modernizacja drogi gminnej ,,Zagorzyn-

80 beton 21 284,02 
B oconiec 

,, 

Zagorzyn Modernizac;ja drogi gminnej „Zagorzyn- Glinik" 140 
beton 

37 505,lózł 

SU~lA 1485 358 008,89 zł 

GMINA ŁĄCKO 
Zadania drogowe w trakcie realizacji - Fundusz Sołecki 
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Zakończono przebudowę drogi gminnej „Czarny Potok - Pod 

Szkołą” w m. Czarny Potok. 

Nową nawierzchnię zyskał odcinek dł. 526 mb. Całkowita 
wartość robót wyniosła 567 169 zł, przy dofinansowaniu 

z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 327 838 zł. 



GMINA ŁĄCKO 

Zakończono przebudowę drogi gminnej Szczereż – Olszanka 

w m. Szczereż. 

Nową nawierzchnię zyskał odcinek dł. 600 mb. Całkowita 
wartość robót wyniosła 690 075 zł, przy dofinansowaniu 

z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 414 045 zł. 



GMINA ŁĄCKO 
Zakończono budowę chodnika o dł. 380 mb wraz z odwodnieniem 

przy drodze powiatowej Łącko – Kicznia w m. Łącko (Kiczonki). 

Inwestycja ta jest współfinansowana przez Powiat Nowosądecki i 

Gminę Łącko w 50%. Wartość robót to kwota blisko 300 tys. zł. 

Roboty zostały etapowane, II etap budowy zaplanowano na 2021 

rok, pod warunkiem zabezpieczenia wymaganej kwoty w 

przyszłorocznym budżecie Gminy Łącko i Powiatu 

Nowosądeckiego. 

Zadanie realizuje Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu 



GMINA ŁĄCKO 
Zakończono budowę chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu 
DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz w miejscowości Maszkowice na odcinku 

dł. 534 mb. 

Inwestycja jest współfinansowana przez Województwo Małopolskie w ramach 

programu Inicjatywy Samorządowe. Wartość realizowanych robót wynosi 437 tys. 

zł, z czego 50% to wkład gminy Łącko. 

Jest to I etap budowy chodnika, II etap rozpocznie się we wrześniu br. i będzie to 

odcinek dł. 263 mb wraz z wykonaniem zatoki autobusowej zlokalizowanej 

w Maszkowicach os. Łęgi. Wartość robót wg zawartej umowy to 289 762 zł. 

Ponadto ogłoszony został przetarg na III etap budowy chodnika w Maszkowicach. 



GMINA ŁĄCKO 

Ogłoszony został również przetarg na rozbudowę 
wodociągu w miejscowości Maszkowice, a także 
wykonano odwierty dwóch studni w miejscowości 
Maszkowice dla potrzeb wodociągu oraz studnię 
w m Kadcza jako alternatywa dla wodociągu w Kadczy. 



GMINA ŁĄCKO 

Wyłoniono wykonawcę budowy Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w Jazowsku. Została z nim podpisana 

umowa na realizację zadania. 

Wartość robót wg umowy wynosi 686 000 zł, z czego 85% to 

dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Termin zakończenia budowy PSZOK-u przypada na 2021 rok. 

Ponadto, wartość całego projektu wynosi 1 941 433,90 zł, przy 

dofinansowaniu w kwocie 1 650 218,78 zł i oprócz budowy 

PSZOK-u obejmuje on zakup wyposażenia, nadzór inwestorski, 

opracowanie dokumentacji technicznej i działania informacyjno-

edukacyjne. 



GMINA ŁĄCKO 

Podpięcie mieszkańców Zabrzeży do kanalizacji. 



GMINA ŁĄCKO 

Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej oś. 

Pożogi do kanalizacji. 



GMINA ŁĄCKO 
Zakończone budowę pumptrack’u na terenach rekreacyjno – wypoczynkowych 

nad Dunajcem w Łącku. 

Zakres prac obejmował wykonanie robót budowlano – montażowych, w zakres 

których wchodziło: wykonanie robót ziemnych, nasypów i podbudowy, 

wykonanie toru z betonu asfaltowego o długości 200 mb, malowanie linii, 

humusowanie i wykonanie chodników dywanowych oraz wykonanie drenażu. 

Zadanie to zostało zrealizowane w ramach projekt pn. „Centra Aktywnego 

Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo – rowerowe” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020. 



  GMINA ŁĄCKO 
Gmina Łącko podpisała umowę na budowę wieży widokowej 

na Górze Modyń w Woli Kosnowej. Wieża ta ma powstać do 

końca czerwca 2021 roku, a wartość zadania wyniesie ponad 

715,5 tys. zł. 

Budowa wieży widokowej na Górze Modyń, jest kolejnym 

zadaniem, które Gmina Łącko będzie mogła zrealizować 
dzięki aplikowaniu w ramach programu „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014-2020 w ramach naborów przeprowadzonych przez LGD 

Brama Beskidu. 

Oprócz pozyskanego dofinansowania, również dwie gminy 

sąsiednie, mianowicie Gmina Kamienica i Gmina Łukowica 
będą partycypować w kosztach budowy tego obiektu w 

kwotach po 60 tys. zł. 



GMINA ŁĄCKO 
Przy Szkole Podstawowej w Jazowsku w ramach projektu „Nowa jakość edukacji 

przedszkolnej w miejscowości Jazowsko” powstało przedszkole. Projekt jest 

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – RPO 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Całkowita wartość projektu to prawie 938 478 zł, a pozyskane dofinansowanie 

wynosi 797 684 zł. Oprócz prac adaptacyjno-dostosowawczych części budynku 

byłego gimnazjum w Jazowsku, projekt zapewnia zakup wyposażenia 
przedszkola takiego jak meble, zakup materiałów dydaktycznych oraz koszt 

funkcjonowania przedszkola przez jeden rok. 
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Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Szkole 

Podstawowej w Jazowsku 

Wartość zadania wyniosła 23 800,50 zł 



GMINA ŁĄCKO 
Zakończono prace związane z modernizacją boiska sportowego przy Szkole 

Podstawowej w Kiczni w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura 

rekreacyjno-sportowa-MIRS”. 

W ramach prac modernizacyjnych dotychczasową nawierzchnię asfaltową 
zamieniono na nawierzchnię bezpieczną oraz zamontowano wyposażenie 
sportowe, dzięki czemu w nowym roku szkolnym dzieci będą mogły korzystać z 

antyurazowego stadionu. 

Na ten cel Gmina Łącko pozyskała dotację w ramach projektu „Małopolska 
infrastruktura rekreacyjno-sportowa-MIRS” z Urzędu Marszałkowskiego w 

kwocie 77 380 zł, przy całkowitym koszcie zadania wynoszącym 120 225 zł. 

Przed modernizacją Po modernizacji 
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Zakończono modernizację nawierzchni placu zabaw przy 

Szkole Podstawowej w Zagorzynie 

Zadanie zostało wykonane ze środków własnych Gminy Łącko 
w kwocie 36 223 zł. 
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Trwają prace związane z modernizacją boisk sportowych przy 

Szkołach Podstawowych w Obidzy i w Szczereżu. 

Wartość całkowita inwestycji wynosi 1 056 623 zł, przy 

dofinansowaniu w kwocie 739 600 zł, pozyskanej przez gminę 
Ministerstwa Sortu i Turystyki - Fundusz Rozwoju Kultury 

Fizycznej 
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Rozpoczęto odbudowę kapliczki przydrożnej w Maszkowicach. 

Całkowity koszt inwestycji po podpisaniu umowy z wykonawcą 
wynosi 12 238 zł, przy czym kwota 7 343 zł stanowi 

dofinansowanie z programu KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2020. 

Termin zakończenia prac przypada na koniec października 

Zdjęcie przed odbudową 
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Gmina Łącko podpisała umowę na „Oznakowanie nazw przysiółków w Gminie 

Łącko”. 

Pozyskana przez gminę kwota dofinansowania to 117 830 zł. 

W najbliższym czasie zostanie rozstrzygnięte postępowanie przetargowe, 

w którym zostanie wyłoniony wykonawcę tej inwestycji. 

Wniosek na oznakowanie nazw przysiółków został złożony w ramach programu 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach 

naborów przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania Brama Beskidu. 
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Trwa budowa kładki pieszo-rowerowej w Zabrzeży (Wietrznice), która powstaje 

w ramach budowy brakującego odcinka VeloDunajec (pomiędzy Krościenkiem 
i Zabrzeżą). Realizacja tej inwestycji została podzielona na 4 części, gdzie 

ostatnie z zadań dotyczy Gminy Łącko, gdyż kładka, która będzie łączyć ścieżkę 
rowerową między Zabrzeżą a Tylmanową powstaje na terenie, zakupionym przez 

Gminę Łącko w październiku 2019 r., z przeznaczeniem pod budowę tej ścieżki. 

Przebudowa drogi wojewódzkiej polega na przebudowie pobocza na ciąg pieszo-

rowerowy o długości 42 mb. Powstająca kładka została zaprojektowana jako 

obiekt dwuprzęsłowy o długości ok. 120 m. 

Całość robót ma zostać oddana do użytku w 2021 r. Zadanie jest realizowane 

przez ZDW w Krakowie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020. 



GMINA ŁĄCKO 

Rozpoczęto realizację projektu pn. „Szkoły na „6” w Gminie 

Łącko”. 

Projekt ten jest realizowany przez Gminę Łącko oraz wszystkie 

Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko. 

Całkowita wartość zadania wynosi 4 299 341 zł, z czego kwota 

4 045 901 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Okres trwania projektu to czerwiec 2020 – grudzień 2022. 



 

GMINA ŁĄCKO 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

Działalność: 

- Klubu „Senior+”; 

- Placówki Wsparcia Dziennego w Zagorzynie; 

- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014- 2020 

(w maju wsparcie otrzymało 868 osób; we wrześniu wsparcie 

otrzymało 1095 osób); 



GMINA ŁĄCKO 

W ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za 
życiem” w Gminie Łącko zostało utworzone mieszkanie 

chronione. 

Mieszkanie chronione przeznacza się dla pełnoletnich osób 
niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu, do których 
orzeczono chorobę psychiczna, upośledzenie umysłowe, 
całościowe zaburzenie rozwojowe lub epilepsję oraz 

niewidomych, które nie wymagają całodobowej opieki osób 
trzecich, zamieszkałych na terenie Gminy Łącko. 



GMINA ŁĄCKO 
Oświata 

• Działania związane ze zdalnym nauczaniem: 

- „Zdalna szkoła” – zakup 66 poleasingowych laptopów dla 

11 szkół – 79 999,92 zł; 

- „Zdalna szkoła+” – zakup 42 nowych laptopów wraz 

z oprogramowaniem dla 11 szkół – 144 999,96 zł; 



GMINA ŁĄCKO 
• Prace remontowe i adaptacyjne oraz związane z przygotowaniem 

do wydawania gorących posiłków w szkołach: 

- „Posiłek w szkole i w domu” – dotacja: 90 400 zł z przeznaczeniem 

na utworzenie stołówki w SP w Łącku oraz na prace remontowo-

adaptacyjne w SP w Zarzeczu związane z wydawaniem posiłków. 

Całość prac w obydwu szkołach wyniosła 113 tys. zł; 



GMINA ŁĄCKO 

- adaptacja pomieszczeń szkolnych – dotacja przeznaczona na 

wyposażenie w pomoce dydaktyczne do nowo zaadaptowanych 

pomieszczeń do nauki w szkołach w Zarzeczu, Szczereżu, 
Czarnym Potoku i Jazowsku. 

- Stworzenie miejsca do wydawania i spożywania posiłków w SP w 

Maszkowicach – 15 000 zł; 



GMINA ŁĄCKO 

- Prace adaptacyjno-remontowe w SP w Szczereżu – wymiana 

rynien, wykonanie okuć i zadaszenia nad wejściem do szkoły – 
12 500 zł; 

- Dostosowanie pomieszczeń piwnicy szkolnej na szatnię dla 

uczniów w SP w Zarzeczu – 24 000 zł; 

- Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne – dotacja w kwocie 

127 199 zł na zakup pomocy dydaktycznych z przedmiotów 
przyrodniczych dla SP w Obidzy i Kiczni. 

- Od 1 września br. uruchomiono gminną stołówkę na bazie ZSP w 

Łącku, która dostarcza posiłki wszystkim uczniom z terenu gminy 

(objętych tzw. „dożywianiem” oraz chcącym wykupić sobie taki 

posiłek). 



GMINA ŁĄCKO 
Zakład Gospodarki Komunalnej 

- remont schodów przy SPw Kiczni, 

- remont wiat przystankowych administrowanych przez ZGK, 

- adaptacja i remont pomieszczeń socjalnych i budynku dla 

pracowników ZGK, 

- oznakowanie poziome dróg-malowanie, 

- realizacja Projektów z dofinansowania w tym PSZOK; 
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- prace przy SP w Jazowsku; 

- prace przy SP w Zarzeczu; 
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- montaż wiaty na Gorze Zyndrama w Maszkowicach oraz na 

Grillowisku w Łącku; 

- remont ławek na Amfiteatrze na Jeżowej. 
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Podsumowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych 

Zebrana została rekordowa ilość - 288,6 ton. 

Szacujemy, że łączny koszt tegorocznej zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych z naszych 16 sołectw wyniesie ok. 350 tys. zł. 



GMINA ŁĄCKO 

Kontynuacja remontów strażnic w ramach programu 

,,Małopolskie remizy”: złożenie wniosku, uzyskanie 

dofinansowania, realizacja. 



GMINA ŁĄCKO 

Działania zmierzające do uregulowania własności 
gruntu zajętego pod zbiornik w Łazach B. 



GMINA ŁĄCKO 

Prace przy projekcie kanalizacji sanitarnej 

w Maszkowicach – brak zgód. 



GMINA ŁĄCKO 

Spotkanie w Urz. Wojewódzkim dot. sytuacji 

formalno – prawnej osiedla romskiego – 7 lipca br. 



GMINA ŁĄCKO 

Uchwały ,,covidowe’’. 



    

   

TERAZ 
Wt◄ :t•) 

" 

GMINA ŁĄCKO 

Podpisanie porozumienia w sprawie Klastra Turystycznego „KNOSSOS 

PÓŁNOCY” – 19 czerwca 2020 r. 

Klaster zakłada rozwinięcie rynku usług turystyki historycznej i kulturowej oraz 

dołożenie wszelkich starań, by szlak ten prężnie się rozwijał i w ten sposób 
rozwijała się unikalna marka regionalna. Jego długoterminowy plan działań 
obejmuje perspektywę lat 2020-2030. 
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Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja 

W tym roku inaczej niż zwykle obchodzono 229 rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, bez uroczystych gminnych 

obchodów. 
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U 10 091 
@gosp indywidualne (SP=1) O gosp. osób prawnych (SP=2.3) O razem 

Liczba gospodarstw· 1 322 

Spis zakończony: 89 (6.73%) 

Postęp czasu: 30.8% 

Data aktualizacji 2020-09-28 godz.16:00 

Spis zakończony 
ogółem / dni 

12 

2020-09-01 2020-09-28 

Data aktualizaqi. 2020-09-28 godz.16:00 

GMINA ŁĄCKO 

Spis Rolny przez Internet w naszej Gminie - statystyka 
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	Zadania drogowe w trakcie realizacji -Fundusz Sołecki 
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	Zakończono przebudowę drogi gminnej „Czarny Potok -Pod 
	Szkołą” w m. Czarny Potok. Nową nawierzchnię zyskał odcinek dł. 526 mb. Całkowita wartość robót wyniosła 567 169 zł, przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 327 838 zł. 
	Figure
	Zakończono przebudowę drogi gminnej Szczereż – Olszanka 
	w m. Szczereż. Nową nawierzchnię zyskał odcinek dł. 600 mb. Całkowita wartość robót wyniosła 690 075 zł, przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 414 045 zł. 
	Figure
	Zakończono budowę chodnika o dł. 380 mb wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Łącko – Kicznia w m. Łącko (Kiczonki). Inwestycja ta jest współfinansowana przez Powiat Nowosądecki i Gminę Łącko w 50%. Wartość robót to kwota blisko 300 tys. zł. Roboty zostały etapowane, II etap budowy zaplanowano na 2021 
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	Zadanie realizuje Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu 
	Figure
	GMINA ŁĄCKO 
	Zakończono budowę chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz w miejscowości Maszkowice na odcinku dł. 534 mb. 
	Inwestycja jest współfinansowana przez Województwo Małopolskie w ramach programu Inicjatywy Samorządowe. Wartość realizowanych robót wynosi 437 tys. zł, z czego 50% to wkład gminy Łącko. 
	Jest to I etap budowy chodnika, II etap rozpocznie się we wrześniu br. i będzie to odcinek dł. 263 mb wraz z wykonaniem zatoki autobusowej zlokalizowanej w Maszkowicach os. Łęgi. Wartość robót wg zawartej umowy to 289 762 zł. Ponadto ogłoszony został przetarg na III etap budowy chodnika w Maszkowicach. 
	Figure
	Ogłoszony został również przetarg na rozbudowę wodociągu w miejscowości Maszkowice, a także wykonano odwierty dwóch studni w miejscowości Maszkowice dla potrzeb wodociągu oraz studnię w m Kadcza jako alternatywa dla wodociągu w Kadczy. 
	Wyłoniono wykonawcę budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jazowsku. Została z nim podpisana umowa na realizację zadania. 
	Wartość robót wg umowy wynosi 686 000 zł, z czego 85% to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
	Termin zakończenia budowy PSZOK-u przypada na 2021 rok. Ponadto, wartość całego projektu wynosi 1 941 433,90 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 1 650 218,78 zł i oprócz budowy PSZOK-u obejmuje on zakup wyposażenia, nadzór inwestorski, opracowanie dokumentacji technicznej i działania informacyjno-edukacyjne. 
	Podpięcie mieszkańców Zabrzeży do kanalizacji. 
	Figure
	Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej oś. Pożogi do kanalizacji. 
	Figure
	GMINA ŁĄCKO 
	Zakończone budowę pumptrack’u na terenach rekreacyjno – wypoczynkowych nad Dunajcem w Łącku. 
	Zakres prac obejmował wykonanie robót budowlano – montażowych, w zakres których wchodziło: wykonanie robót ziemnych, nasypów i podbudowy, wykonanie toru z betonu asfaltowego o długości 200 mb, malowanie linii, humusowanie i wykonanie chodników dywanowych oraz wykonanie drenażu. 
	Zadanie to zostało zrealizowane w ramach projekt pn. „Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo – rowerowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
	2014-2020. 
	GMINA ŁĄCKO 
	Gmina Łącko podpisała umowę na budowę wieży widokowej na Górze Modyń w Woli Kosnowej. Wieża ta ma powstać do końca czerwca 2021 roku, a wartość zadania wyniesie ponad 715,5 tys. zł. 
	Budowa wieży widokowej na Górze Modyń, jest kolejnym zadaniem, które Gmina Łącko będzie mogła zrealizować dzięki aplikowaniu w ramach programu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach naborów przeprowadzonych przez LGD Brama Beskidu. 
	Oprócz pozyskanego dofinansowania, również dwie gminy sąsiednie, mianowicie Gmina Kamienica i Gmina Łukowica będą partycypować w kosztach budowy tego obiektu w kwotach po 60 tys. zł. 
	Figure
	GMINA ŁĄCKO 
	Przy Szkole Podstawowej w Jazowsku w ramach projektu „Nowa jakość edukacji przedszkolnej w miejscowości Jazowsko” powstało przedszkole. Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
	Całkowita wartość projektu to prawie 938 478 zł, a pozyskane dofinansowanie wynosi 797 684 zł. Oprócz prac adaptacyjno-dostosowawczych części budynku byłego gimnazjum w Jazowsku, projekt zapewnia zakup wyposażenia przedszkola takiego jak meble, zakup materiałów dydaktycznych oraz koszt funkcjonowania przedszkola przez jeden rok. 
	Figure
	Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jazowsku Wartość zadania wyniosła 23 800,50 zł 
	Figure
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	Zakończono prace związane z modernizacją boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kiczni w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa-MIRS”. 
	W ramach prac modernizacyjnych dotychczasową nawierzchnię asfaltową zamieniono na nawierzchnię bezpieczną oraz zamontowano wyposażenie sportowe, dzięki czemu w nowym roku szkolnym dzieci będą mogły korzystać z antyurazowego stadionu. 
	Na ten cel Gmina Łącko pozyskała dotację w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa-MIRS” z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 77 380 zł, przy całkowitym koszcie zadania wynoszącym 120 225 zł. 
	Figure
	Przed modernizacją Po modernizacji 
	Zakończono modernizację nawierzchni placu zabaw przy 
	Szkole Podstawowej w Zagorzynie Zadanie zostało wykonane ze środków własnych Gminy Łącko w kwocie 36 223 zł. 
	Figure
	Trwają prace związane z modernizacją boisk sportowych przy 
	Szkołach Podstawowych w Obidzy i w Szczereżu. Wartość całkowita inwestycji wynosi 1 056 623 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 739 600 zł, pozyskanej przez gminę Ministerstwa Sortu i Turystyki -Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 
	Figure
	Rozpoczęto odbudowę kapliczki przydrożnej w Maszkowicach. Całkowity koszt inwestycji po podpisaniu umowy z wykonawcą wynosi 12 238 zł, przy czym kwota 7 343 zł stanowi dofinansowanie z programu KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2020. 
	Termin zakończenia prac przypada na koniec października 
	Figure
	Zdjęcie przed odbudową 
	GMINA ŁĄCKO 
	Gmina Łącko podpisała umowę na „Oznakowanie nazw przysiółków w Gminie Łącko”. 
	Pozyskana przez gminę kwota dofinansowania to 117 830 zł. W najbliższym czasie zostanie rozstrzygnięte postępowanie przetargowe, w którym zostanie wyłoniony wykonawcę tej inwestycji. 
	Wniosek na oznakowanie nazw przysiółków został złożony w ramach programu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach naborów przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania Brama Beskidu. 
	Figure
	GMINA ŁĄCKO 
	Trwa budowa kładki pieszo-rowerowej w Zabrzeży (Wietrznice), która powstaje w ramach budowy brakującego odcinka VeloDunajec (pomiędzy Krościenkiem i Zabrzeżą). Realizacja tej inwestycji została podzielona na 4 części, gdzie ostatnie z zadań dotyczy Gminy Łącko, gdyż kładka, która będzie łączyć ścieżkę rowerową między Zabrzeżą a Tylmanową powstaje na terenie, zakupionym przez Gminę Łącko w październiku 2019 r., z przeznaczeniem pod budowę tej ścieżki. 
	Przebudowa drogi wojewódzkiej polega na przebudowie pobocza na ciąg pieszo-rowerowy o długości 42 mb. Powstająca kładka została zaprojektowana jako obiekt dwuprzęsłowy o długości ok. 120 m. 
	Całość robót ma zostać oddana do użytku w 2021 r. Zadanie jest realizowane przez ZDW w Krakowie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020. 
	Figure
	Rozpoczęto realizację projektu pn. „Szkoły na „6” w Gminie 
	Łącko”. Projekt ten jest realizowany przez Gminę Łącko oraz wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko. 
	Całkowita wartość zadania wynosi 4 299 341 zł, z czego kwota 4 045 901 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
	Okres trwania projektu to czerwiec 2020 – grudzień 2022. 
	Ośrodek Pomocy Społecznej Działalność: 
	-Klubu „Senior+”; 
	-Placówki Wsparcia Dziennego w Zagorzynie; 
	-Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 
	(w maju wsparcie otrzymało 868 osób; we wrześniu wsparcie otrzymało 1095 osób); 
	Figure
	W ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w Gminie Łącko zostało utworzone mieszkanie chronione. 
	Mieszkanie chronione przeznacza się dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu, do których orzeczono chorobę psychiczna, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenie rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, które nie wymagają całodobowej opieki osób trzecich, zamieszkałych na terenie Gminy Łącko. 
	Oświata 
	• Działania związane ze zdalnym nauczaniem: -„Zdalna szkoła” – zakup 66 poleasingowych laptopów dla 11 szkół – 79 999,92 zł; 
	-„Zdalna szkoła+” – zakup 42 nowych laptopów wraz z oprogramowaniem dla 11 szkół – 144 999,96 zł; 
	Figure
	• Prace remontowe i adaptacyjne oraz związane z przygotowaniem do wydawania gorących posiłków w szkołach: 
	-„Posiłek w szkole i w domu” – dotacja: 90 400 zł z przeznaczeniem na utworzenie stołówki w SP w Łącku oraz na prace remontowoadaptacyjne w SP w Zarzeczu związane z wydawaniem posiłków. Całość prac w obydwu szkołach wyniosła 113 tys. zł; 
	-

	Figure
	-adaptacja pomieszczeń szkolnych – dotacja przeznaczona na wyposażenie w pomoce dydaktyczne do nowo zaadaptowanych pomieszczeń do nauki w szkołach w Zarzeczu, Szczereżu, Czarnym Potoku i Jazowsku. 
	-Stworzenie miejsca do wydawania i spożywania posiłków w SP w Maszkowicach – 15 000 zł; 
	Figure
	-Prace adaptacyjno-remontowe w SP w Szczereżu – wymiana rynien, wykonanie okuć i zadaszenia nad wejściem do szkoły – 12 500 zł; 
	-Dostosowanie pomieszczeń piwnicy szkolnej na szatnię dla uczniów w SP w Zarzeczu – 24 000 zł; 
	-Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne – dotacja w kwocie 127 199 zł na zakup pomocy dydaktycznych z przedmiotów przyrodniczych dla SP w Obidzy i Kiczni. 
	-Od1 września br. uruchomiono gminną stołówkę na bazie ZSP w Łącku, która dostarcza posiłki wszystkim uczniom z terenu gminy (objętych tzw. „dożywianiem” oraz chcącym wykupić sobie taki posiłek). 
	Zakład Gospodarki Komunalnej -remont schodów przy SPw Kiczni, -remont wiat przystankowych administrowanych przez ZGK, -adaptacja i remont pomieszczeń socjalnych i budynku dla pracowników ZGK, -oznakowanie poziome dróg-malowanie, -realizacja Projektów z dofinansowania w tym PSZOK; 
	Figure
	Figure
	-prace przy SP w Jazowsku; -prace przy SP w Zarzeczu; 
	Figure
	-montaż wiaty na Gorze Zyndrama w Maszkowicach oraz na Grillowisku w Łącku; 
	-remont ławek na Amfiteatrze na Jeżowej. 
	Figure
	Podsumowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych 
	Zebrana została rekordowa ilość -288,6 ton. Szacujemy, że łączny koszt tegorocznej zbiórki odpadów wielkogabarytowych z naszych 16 sołectw wyniesie ok. 350 tys. zł. 
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	Kontynuacja remontów strażnic w ramach programu ,,Małopolskie remizy”: złożenie wniosku, uzyskanie dofinansowania, realizacja. 
	Artifact
	Działania zmierzające do uregulowania własności gruntu zajętego pod zbiornik w Łazach B. 
	Prace przy projekcie kanalizacji sanitarnej w Maszkowicach – brak zgód. 
	Spotkanie w Urz. Wojewódzkim dot. sytuacji formalno – prawnej osiedla romskiego – 7 lipca br. 
	Artifact
	Uchwały ,,covidowe’’. 
	Artifact
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	Podpisanie porozumienia w sprawie Klastra Turystycznego „KNOSSOS PÓŁNOCY” – 19 czerwca 2020 r. 
	Klaster zakłada rozwinięcie rynku usług turystyki historycznej i kulturowej oraz dołożenie wszelkich starań, by szlak ten prężnie się rozwijał i w ten sposób rozwijała się unikalna marka regionalna. Jego długoterminowy plan działań obejmuje perspektywę lat 2020-2030. 
	Figure
	Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja 
	Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja 
	W tym roku inaczej niż zwykle obchodzono 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, bez uroczystych gminnych obchodów. 
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