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INFRASTRUKTURA DROGOWA 



  

ść [ 1nb] ,v artość zadania [ zł] 

1 Czamy Potok - Gindelówka 280 85 835,50 
2 Czamy Potok - Jadamwola 750 349 354,00 
3 Jazowsko - Płanki 170 66 640,42 
4 Jazowsko - Do Sopaty 60 14 485,98 
5 Jazowsko - Opij ówka 250 105 255,00 
6 Jazowsko - Przez Ró,vnie 500 104 792,32 
7 Kadcza - do Golonków 168 84 062,8 1 
8 Kicznia - Wyrobiska 800 181 623,00 
9 Łazy Brzyńskie - Gaboń - Łazy (Do Pierzchałó,v) 60 16 900,20 
10 Łazy Brzyńskie - Gaboń Łazy 400 93753,00 
11 Łącko - Za,vodzie 200 58 351,20 
12 Łą.cko - Polna Kiczonki 135 38 805,89 • 
13 Łącko ·- Boconiec 
14 Łą.cko - Czerniec 
15 Maszkowice koło Klimk:a 

255 48 302,10 
300 127 493,00 :ił~ 

··: i 
40 11 329,77 -½~ = 

16 Maszkowice - Na Śliwowiec w m . Maszkowice 590 281 430,79 JIJ 
17 Do Cebuli (dz. nr 426, 427/ 1) w m. Maszkowice 65 18 523,80 
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GMINA ŁĄCKO 

Wykaz dróg gminnych remontowanych w 2019 r. 



8 Obidza - Na Dziadki 76 48 831,81 
19 Obidza- Maj dan 880 166 233,00 
20 Obidza- Majdan \iVarziechy 240 54 073,85 
21 Szczereż -Do Pog\vizda 250 71 781,57 
22 Wola Kosnowa - Za Dziułek 60 17 772,00 
23 Wola Kosnowa - Jasko,viec 50 15 043,21 
24 Zagorzyn - Za~ody 100 31 346,80 
25 Zagorzyn - Sośnie- Wola Kosnowa 200 69 952,00 
26 Zarzecze -\.Vyrobiska - Brzyna w m. Zarzecze 938 570 950,16 
27 Zarzecze - Pod Podziele 350 88 633,80 
28 Zarzecze- Do Palenie 146 44 053,93 
29 Budowa chodnika dla pieszych wraz z oś,vietleniem 

700 700 953,00 
ulicznym,,, ciągu DW 968 w miejsco"rości Zabrzeż 

30 ,,Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej 969 
• 

Nowy Targ - Stary Sącz odc. ref. 110 w km 2+364 -
111 94 932,00 :ił~ 2+4 7 5 w m .. Łącko - budowa chodnika dla 

I~: i pieszych''- obok Pańsnva Uklejó,v ': :: i, 

RAZEl\11 9 124 3 661 495,91 zł 
. 
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GMINA ŁĄCKO 
Powstała nowa oczyszczalnia ścieków w Łącku 

Obiekt został wybudowany w ramach projektu 

pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz 

budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży”. 

Całkowita wartość budowy oczyszczalni wyniosła 
16 162 200 zł. 



  

GMINA ŁĄCKO 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży 

Aktualnie, w ramach tego samego projektu pn. „Przebudowa 
oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej 

w Zabrzeży”, dobiegają końca prace związane z budową 
kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży, której oddanie do użytkowania 
zaplanowano na I kwartał 2020 r. Wartość robót wg zawartej 

umowy wynosi 6 800 145 zł. 

Na realizację tych dwóch inwestycji gmina pozyskała kwotę 
20 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej. 



  

GMINA ŁĄCKO 

W Woli Kosnowej i Woli Piskulinej powstała kanalizacja 

sanitarna 
d 

Całkowity koszt robót związanych z wykonaną siecią kanalizacyjną 
wyniósł 5 234 939 zł. Na ten cel Gmina pozyskała dofinansowanie 

ze środków EFRROW w kwocie 1 922 507 zł. 

Operacja została zrealizowana w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 

w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu 

„Gospodarka wodno-ściekowa” objęte Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 



   

 

GMINA ŁĄCKO 

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w części 
miejscowości Maszkowice oraz rozstrzygnięto postępowanie 

przetargowe na budowę kanalizacji Łącko - Pożogi 

Zakończone zostały prace związane z budową kanalizacji sanitarnej 

w części miejscowości Maszkowice. Na to zadanie gmina 

pozyskała kwotę 1 800 tys. zł dofinansowania z MSWiA, przy 

całkowitej wartości równej 2 mln zł. 

Ponadto, końcem listopada rozstrzygnięto postępowanie 
przetargowe na zadnie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

Łącko -Pożogi”. 



 

 

GMINA ŁĄCKO 
Podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowej w Kadczy 

W Kadczy powstanie 12 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 

11,5 km sieci wodociągowej. 

Wartość zawartej umowy opiewa na kwotę 9 780 000 zł, 
a umowny termin zakończenia realizacji zadania ustalono na 

koniec marca 2022 r. 
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GMINA ŁĄCKO 

Podpisano umowę na budowę nowej oczyszczalni ścieków 
w Kadczy 

Wartość planowanych robót będzie wynosić 4 846 200 zł, 

z czego 3 349 000 zł to dofinansowanie pozyskane przez gminę 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego. 

Oczyszczalnia w Kadczy ma powstać do końca 2021 r. 
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GMINA ŁĄCKO 

Zakończono budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Łącku 

Budowa była możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach RPO 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kwota, którą 
udało się pozyskać, to aż 1,2 mln zł, co stanowi 85% całkowitych 
kosztów projektu opiewającego w sumie na ponad 1,4 mln zł. 

W ramach zadania został również zakupiony nowy ciągnik marki 

New Holland z osprzętem. 



            

 

GMINA ŁĄCKO 

Pozytywna ocena formalna wniosku na budowę PSZOK-u 

w Jazowsku 

Wniosek na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko” uzyskał 
pozytywną ocenę formalną i oczekuje na ostatni etap oceny. 

Wartość projektu wynosi 1 957 008,90 zł, w tym możliwe do 

pozyskania dofinansowanie w kwocie 1 663 457,53 zł. 



 

GMINA ŁĄCKO 

Budowa gazociągu w Zabrzeży 

Dobiega końca I etap prac związany z budową gazociągu 
Limanowa – Szczawnica (przez Zabrzeż) polegający na budowie 

gazociągu wysokiego ciśnienia Słopnice – Zbludza oraz budowie 

dwóch stacji redukcyjno-pomiarowych (m.in. Zbludza). 

W tym etapie powstaje prawie 13,5 km sieci. 

Termin realizacji styczeń 2020 r. 



          

GMINA ŁĄCKO 

INWESTYCJE W ROZWÓJ TURYSTYKI 

I REKREACJI 



                             

 

GMINA ŁĄCKO 

Odrestaurowano kapliczkę przydrożną w Kiczni 

i kaplicę cmentarną w Łącku 

Zadania te zostały zrealizowane w ramach programu „Kapliczki 
Małopolski 2019”. Wartość całkowita tych inwestycji wyniosła 
46 487,85 zł przy dofinansowaniu w kwocie 18 000 zł. 
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W Łącku nad Dunajcem powstał plac zabaw 

Nad Dunajcem w Łącku powstał plac zabaw wraz z zamontowanym 

kontenerem sanitarnym oraz urządzeniami Parku Street Workout. 

Inwestycje te udało się zrealizować w ramach projektu pn. 

„Realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku” za łączną 
kwotę 59 885 zł. 



GMINA ŁĄCKO 
W Łącku i Jazowsku  powstały dwie wypożyczalnie 

rowerów 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach wniosku złożonego 
do LGD Brama Beskidu. 

Całkowita wartość projektu wynosi 53 506 zł, w tym 

dofinansowanie w kwocie 34 045 zł. 



                           

GMINA ŁĄCKO 
W Jazowsku powstało Miejsce Obsługi Rowerzystów 

MOR zostało wyposażone w zadaszoną wiatę z ławeczkami, 
stołami, stojakami rowerowymi, stacjonarnym grillem, z przenośną 
toaletą oraz wykonano odpowiednie oświetlenie. 
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Ogłoszono przetarg na budowę toru rowerowego typu 

PUMPTRACK na terenach rekreacyjnych nad Dunajcem 

w Łącku 

Zadanie będzie realizowane z udziałem środków finansowych 

z projektu Centra Aktywnego Wypoczynku w tym budowa tras 

biegowo-rowerowych. 



 

GMINA ŁĄCKO 

Wniosek na budowę wieży widokowej na Modyni został 

wybrany do dofinansowania 

Wniosek Gminy Łącko pn. „Budowa wieży widokowej na Górze 
Modyń w miejscowości Wola Kosnowa” uzyskał pozytywną 
ocenę rady LGD Brama Beskidu i został wybrany do 

dofinansowania. 

Wnioskowane dofinansowanie wynosi 253 688 zł, a całkowita 
wartość zadania to 562 502,74 zł. 

Trwają rozmowy z gminami Łukowica i Kamienica na temat ich 

wsparcia tej inwestycji. 



   

GMINA ŁĄCKO 

Wniosek na oznakowanie przysiółków w Gminie Łącko został 

wybrany do dofinansowania 

Wniosek Gminy Łącko pn. „Oznakowanie nazw przysiółków 
w gminie Łącko” uzyskał ocenę pozytywną rady LGD Brama 

Beskidu i został wybrany do dofinansowania. Wnioskowane 

dofinansowanie wynosi 117 830 zł, a całkowita wartość zadania 

to 189 966,40 zł. 



 

GMINA ŁĄCKO 

Otwarta Strefa Aktywności w Zabrzeży 

Posiadamy dokumentację projektową na Budowę Otwartej Strefy 

Aktywności w miejscowości Zabrzeż. 



GMINA ŁĄCKO 

ZADANIA NAKIEROWANE NA 

EDUKACJĘ I ROZWÓJ 

INFRASTRUKTURY SZKOLNEJ 



 

GMINA ŁĄCKO 

Wykonano nową nawierzchnię na boisku sportowym przy 

Szkole Podstawowej w Zabrzeży 

Poprzednią nawierzchnię asfaltową zamieniono na nawierzchnię 
bezpieczną - antyurazową oraz zamontowano wyposażenie 
sportowe. 

Na ten cel Gmina Łącko pozyskała dotację w ramach programu 

"Małopolskie boiska” w kwocie 73 000 zł, przy całkowitym 
koszcie zadania wynoszącym 119 000 zł. 
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Przy szkołach podstawowych w Obidzy i w Szczereżu powstaną 

nowe boiska sportowe 

Ministerstwo Sportu i Turystyki pozytywnie oceniło wniosek Gminy Łącko 
na modernizację dwóch boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach 
Podstawowych w Obidzy i w Szczereżu, w związku z czym przyznano 

gminie 739 600 zł dofinansowania, przy całkowitej wartości równej 
1 056 623 zł. 

Zadanie to zostanie zrealizowane w ramach programu „Sportowa Polska – 
Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, a termin wykonania 

prac przypada na koniec sierpnia 2020 r. 



   

 

GMINA ŁĄCKO 

Zmodernizowano kotłownię w budynku Szkoły Podstawowej 

w Obidzy 

W Szkole Podstawowej w Obidzy dostarczono i zamontowano 

nowy kocioł na pellet. 

Wartość tych prac wyniosła 94 117 zł. 



 

MO 

Kultury 
Dziedz ctw 

Narodowego. 
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Zakupiono sprzęt muzyczny dla Szkoły Muzycznej I stopnia   

w Łącku 

W ramach zadania pn. „Zakup i dostawa wyposażenia dla Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Łącku” zakupiono sprzęt muzyczny 

za kwotę 161 733 zł, w tym otrzymane dofinansowanie 

w wysokości 80% wartości całego zadania pozyskane 

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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W szkołach podstawowych w Zabrzeży i Kadczy 

zaadaptowano nowe pomieszczenia do nauki oraz 

zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne 

Dzięki przyznanym środkom z rezerwy części oświatowej 
subwencji ogólnej w kwocie 125 190,20 zł, szkoły 
w Zabrzeży i Kadczy zakupiły m.in. stoliki uczniowskie, 

krzesła, biurka dla nauczycieli oraz tablice. 
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Gmina Łącko z promesą na budowę przedszkola w Jazowsku 

Gmina Łącko otrzymała promesę na realizację zadania pn. „Nowa 
jakość edukacji przedszkolnej w m. Jazowsko” 

Dokument ten gwarantuje przyznanie gminie Łącko środków 
w wysokości niemalże 800 tys. zł, przy całkowitej wartości zadania 

bliskiej 940 tys. zł na utworzenie przedszkola w Jazowsku wraz 

cel. 

z poszerzeniem oferty przedszkolnej i adaptacją pomieszczeń na ten 



 

 

GMINA ŁĄCKO 

Złożono wniosek o dofinansowanie na budowę sali 
gimnastycznej w Maszkowicach 

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu 

„Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury 

sportowej” Ministerstwa Sportu i Turystyki na „Budowę budynku 

sali gimnastycznej z zapleczem oraz dodatkowymi salami 

lekcyjnymi i przewiązką przy Szkole Podstawowej 

w Maszkowicach”. 

Całkowita wartość zadania 5 159 347 zł, w tym wnioskowane 

dofinansowanie 3 611 542 zł. 



 

GMINA ŁĄCKO 

Przebudowa budynku SP w Jazowsku 

Posiadamy dokumentację przebudowy budynku Szkoły 
Podstawowej w Jazowsku – stara część. 

Zakres robót obejmuje: 

- Docieplenie ścian, 

- Wymianę pokrycia dachowego, 

- Docieplenie stropu. 



GMINA ŁĄCKO 

ROZWÓJ JEDNOSTEK OSP 



 

GMINA ŁĄCKO 
Zmodernizowano budynek remizy OSP Zarzecze 

Remont ten został wykonany w ramach programu 

„MAŁOPOLSKIE REMIZY 2019”, z którego gmina pozyskała 
dofinansowanie w wysokości 24 032 zł, natomiast całkowita 
wartość zadania wyniosła 59 000 zł. 



  

GMINA ŁĄCKO 
Ochotnicza Straż Pożarna w Łącku otrzymała nowy samochód 

ratowniczo – gaśniczy 
Wartość przekazanego samochodu wynosi 759 849 zł, a jego zakup był 
możliwy dzięki współfinansowaniu ze środków: 

• UMWM w kwocie 50 000 zł; 

• Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w kwocie 200 000 zł; 

• WFOŚiGW w kwocie 99 986,05 zł; 

• NFOŚiGW w kwocie 159 977,68 zł; 

• Starostwa Powiatowego Powiatu Nowosądeckiego w kwocie 7 000 zł; 

• Środków własnych OSP w Łącku w kwocie 42 930,27 zł; 

• Środków własnych Gminy Łącko w kwocie 200 000 zł. 



                

 

GMINA ŁĄCKO 

12 jednostek OSP z terenu Gminy Łącko otrzymało sprzęt 

i wyposażenie strażackie za kwotę prawie 133,7 tys. zł 

W połowie stycznia br. dwanaście jednostek OSP zostało 
wzbogaconych o nowy sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach 

otrzymanej dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 

Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. Łączna 
wartość zakupionego sprzętu wyniosła prawie 133 700 zł, z czego 

otrzymana dotacja to 120 150 zł. 



 

 

GMINA ŁĄCKO 
Podpisano umowę dotacyjną na zakup sprzętu dla jednostek 

OSP z terenu Gminy Łącko 

Gmina Łącko otrzymała kolejną dotację w wysokości 100 000 zł na 

zakup sprzętu oraz wyposażenia dla 12 jednostek OSP z terenu 

Gminy Łącko. 

Dotacja ta została przyznana z Ministerstwa Sprawiedliwości 
w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Wkład własny 
gminy wynosi 2 330 zł. 



GMINA ŁĄCKO 

POZOSTAŁE DZIAŁANIA 



 

 

GMINA ŁĄCKO 

Zakupiono nowy ciągnik dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Łącku 

Ciągnik zakupiono za kwotę 84 600 zł. 



GMINA ŁĄCKO 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku zakupił kolejny 

samochód ciężarowy. Ułatwi on znacznie transport materiałów 
sypkich i betonowych oraz sprzętu niezbędnego do wykonania 

robót na terenie naszej gminy. 

Samochód ten został zakupiony za kwotę 43 050 zł. 
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GMINA ŁĄCKO 
Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami wśród 

dzieci z terenu Gminy Łącko 

Gmina Łącko zrealizowała projekt pn. „Edukacja ekologiczna 

w zakresie gospodarki odpadami wśród dzieci z terenu Gminy 

Łącko”, który był realizowany przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Łącku. Projekt ten został uznany za jeden 

z najciekawszych, zrealizowanych w tym roku w Małopolsce 
otrzymał wyróżnienie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i nagrodę finansową 
w kwocie 5 tys. zł. 
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Powstał Klub SENIOR + 

W Łącku powstał Klub SENIOR+ w ramach Programu 

Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, który działa 
w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Został on utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej 
oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób 
starszych w Gminie Łącko. 



           

  

GMINA ŁĄCKO 

Utworzono placówkę wsparcia dziennego dla dzieci 

i młodzieży z terenu Gminy Łącko 

Całkowita wartość projektu wynosi 509 095 zł, w tym 

dofinansowanie w kwocie 460 938 zł. 

Wkład własny gminy to 48 157 zł (w tym wkład finansowy 

w kwocie 21 500 zł). 



 

MAŁOPOLSl(A MAŁOPOLSl{I 
TELE-ANIOŁ 

POMOCNA DŁOŃ -
ZAWSZE PRZY TOBIE .._ 

('www.MALOPOLSKA.PL/TELEA~ 

GMINA ŁĄCKO 
Gmina Łącko przystąpiła do współpracy przy realizacji projektu 

pn. „Małopolski Tele-Anioł” 

Celem projektu jest poprawa jakości życia niesamodzielnych 

Małopolan poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług 
opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług 
wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-

komunikacyjne. 

Zastosowane w projekcie „Małopolski Tele-Anioł” rozwiązania 
techniczne pozwalają na szybkie wezwanie pomocy w każdych 
okolicznościach - niezależnie od tego czy potrzebna jest pomoc 

medyczna, zagrożone jest bezpieczeństwo czy po prostu potrzebne 

jest wsparcie. 



LISTA PROJEKTÓW. KTÓRE UZYSKAŁY WYMAGANĄ LICZBĘ PUNKTÓW, Z WYRÓŻNIENIEM PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH 
KONKURSU NR RPMP.10.01 .03-łP.01 -12-008/19 

Nazwa 
Lokalizacja Liczba Kwota Całkowita wartość 

Końcowa ocena 
Lp. Numer wniosku 

Wnioskodawcy 
Tytuł projektu projektu uzyskanych dofinansowania projektu 

projektu 
(powiat) punktów (zł) (z/) 

LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA 

Oświatowego 

w Tarnowie 

7 RPMP.10.01.03-12· Stiwek Fundacja na rzecz Edukacja to moja Tarnowski 149 1580 517,40 1 669 706,40 pozytywna 

0351/19 Społeczeństwa, przyszłość 

Tolerancj i, Integracji, 

Wolności, Edukacji, 

Kultury 

8 RPMP.10.01.03-12- Gmina lącko Szkoty na „ 6" w Gminie Nowosądecki 148 4045901,61 4 299 341,61 pozytywna 

0335/19 Łącko 

9 RPMP.10.01.03-12- Gmina Olkusz Rozwój kształcenia Olkuski 146 5 253 544,21 5813 903,21 pozytywna 

0350/19 ogólnego w szkotach 

podstawowych gminy G • 
Olkusz 

10 RPMP.10.01.03-12- Gmina Laskowa Super umysł Limanowski 145,5 2 958 592,48 3 123 586,88 pozytywna :ił~ 
0405/19 I~ ' J ' " 

11 RPMP.10.01.03-12- Związek Gmin Ziemi Edukacja w szkotach Gorlicki 145 4151 759,81 4 370431,81 pozytywna ' ' 
0411/19 Gorlickiej prowadzących ksztalcenie 

', . -~• 

• . 
ogólne na terenie Gmin ' ' 

Ziemi Gorlickiej 

12 RPMP.10.01.03-12- Gmina Poronin Wiem i potrafię. Tatrzański 144,5 1572 896,00 1 656 596,00 pozytywna 

0357/19 

13 RPMP.10.01.03-12- Gmina Wojnicz Nowoczesna szkota - Tarnowski 144,5 841 714,25 886015,00 pozytywna , , 
0381/19 kluczem do sukcesu 

OJ uczniów w Gminie Wojnicz 

" 

GMINA ŁĄCKO 
Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 19 grudnia 2019 roku 

Uchwałą nr 2350/19 przyjął Listę projektów wybranych do 

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.03-IP.01-12-008/19. 
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	Powstała nowa oczyszczalnia ścieków w Łącku 
	Powstała nowa oczyszczalnia ścieków w Łącku 
	Obiekt został wybudowany w ramach projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży”. 
	Całkowita wartość budowy oczyszczalni wyniosła 16 162 200 zł. 
	Figure
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży 
	Aktualnie, w ramach tego samego projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży”, dobiegają końca prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży, której oddanie do użytkowania zaplanowano na I kwartał 2020 r. Wartość robót wg zawartej umowy wynosi 6 800 145 zł. 
	Na realizację tych dwóch inwestycji gmina pozyskała kwotę 20 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej. 
	Artifact
	W Woli Kosnowej i Woli Piskulinej powstała kanalizacja 
	sanitarna 
	sanitarna 
	d 
	Całkowity koszt robót związanych z wykonaną siecią kanalizacyjną wyniósł 5 234 939 zł. Na ten cel Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków EFRROW w kwocie 1 922 507 zł. 
	Operacja została zrealizowana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną iw oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
	Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Maszkowice oraz rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na budowę kanalizacji Łącko -Pożogi 
	Zakończone zostały prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Maszkowice. Na to zadanie gmina pozyskała kwotę 1 800 tys. zł dofinansowania z MSWiA, przy całkowitej wartości równej 2 mln zł. 
	Ponadto, końcem listopada rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zadnie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łącko -Pożogi”. 
	Podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kadczy 
	W Kadczy powstanie 12 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
	11,5 km sieci wodociągowej. Wartość zawartej umowy opiewa na kwotę 9 780 000 zł, a umowny termin zakończenia realizacji zadania ustalono na koniec marca 2022 r. 
	Figure
	Podpisano umowę na budowę nowej oczyszczalni ścieków 
	w Kadczy Wartość planowanych robót będzie wynosić 4 846 200 zł, z czego 3 349 000 zł to dofinansowanie pozyskane przez gminę 
	z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Oczyszczalnia w Kadczy ma powstać do końca 2021 r. 
	Figure
	Zakończono budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łącku 
	Budowa była możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kwota, którą udało się pozyskać, to aż 1,2 mln zł, co stanowi 85% całkowitych kosztów projektu opiewającego w sumie na ponad 1,4 mln zł. 
	W ramach zadania został również zakupiony nowy ciągnik marki New Holland z osprzętem. 
	Figure
	Pozytywna ocena formalna wniosku na budowę PSZOK-u w Jazowsku 
	Wniosek na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko” uzyskał pozytywną ocenę formalną i oczekuje na ostatni etap oceny. Wartość projektu wynosi 1 957 008,90 zł, w tym możliwe do pozyskania dofinansowanie w kwocie 1 663 457,53 zł. 
	Artifact
	Budowa gazociągu w Zabrzeży 
	Dobiega końca I etap prac związany z budową gazociągu Limanowa – Szczawnica (przez Zabrzeż) polegający na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia Słopnice – Zbludza oraz budowie dwóch stacji redukcyjno-pomiarowych (m.in. Zbludza). 
	W tym etapie powstaje prawie 13,5 km sieci. Termin realizacji styczeń 2020 r. 
	Artifact




	INWESTYCJE W ROZWÓJ TURYSTYKI 
	INWESTYCJE W ROZWÓJ TURYSTYKI 
	I REKREACJI 
	I REKREACJI 
	Odrestaurowano kapliczkę przydrożną w Kiczni i kaplicę cmentarną w Łącku 
	Zadania te zostały zrealizowane w ramach programu „Kapliczki Małopolski 2019”. Wartość całkowita tych inwestycji wyniosła 46 487,85 zł przy dofinansowaniu w kwocie 18 000 zł. 
	Figure
	W Łącku nad Dunajcem powstał plac zabaw 
	W Łącku nad Dunajcem powstał plac zabaw 
	Nad Dunajcem w Łącku powstał plac zabaw wraz z zamontowanym kontenerem sanitarnym oraz urządzeniami Parku Street Workout. Inwestycje te udało się zrealizować w ramach projektu pn. „Realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku” za łączną kwotę 59 885 zł. 
	Figure
	W Łącku i Jazowsku  powstały dwie wypożyczalnie rowerów 
	W Łącku i Jazowsku  powstały dwie wypożyczalnie rowerów 
	Zadanie zostało zrealizowane w ramach wniosku złożonego 
	do LGD Brama Beskidu. Całkowita wartość projektu wynosi 53 506 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 34 045 zł. 
	Figure
	W Jazowsku powstało Miejsce Obsługi Rowerzystów 
	W Jazowsku powstało Miejsce Obsługi Rowerzystów 
	MOR zostało wyposażone w zadaszoną wiatę z ławeczkami, stołami, stojakami rowerowymi, stacjonarnym grillem, z przenośną toaletą oraz wykonano odpowiednie oświetlenie. 
	Figure
	Ogłoszono przetarg na budowę toru rowerowego typu 
	PUMPTRACK na terenach rekreacyjnych nad Dunajcem 

	w Łącku 
	w Łącku 
	Zadanie będzie realizowane z udziałem środków finansowych z projektu Centra Aktywnego Wypoczynku w tym budowa tras biegowo-rowerowych. 
	Figure
	Figure

	Wniosek na budowę wieży widokowej na Modyni został 

	wybrany do dofinansowania 
	wybrany do dofinansowania 
	Wniosek Gminy Łącko pn. „Budowa wieży widokowej na Górze Modyń w miejscowości Wola Kosnowa” uzyskał pozytywną ocenę rady LGD Brama Beskidu i został wybrany do dofinansowania. 
	Wnioskowane dofinansowanie wynosi 253 688 zł,a całkowita 
	wartość zadania to 562 502,74 zł. Trwają rozmowy z gminami Łukowica i Kamienica na temat ich wsparcia tej inwestycji. 
	Wniosek na oznakowanie przysiółków w Gminie Łącko został 
	wybrany do dofinansowania 
	wybrany do dofinansowania 
	Wniosek Gminy Łącko pn. „Oznakowanie nazw przysiółków w gminie Łącko” uzyskał ocenę pozytywną rady LGD Brama Beskidu i został wybrany do dofinansowania. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 117 830 zł,a całkowita wartość zadania to 189 966,40 zł. 


	Otwarta Strefa Aktywności w Zabrzeży 
	Otwarta Strefa Aktywności w Zabrzeży 
	Posiadamy dokumentację projektową na Budowę Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Zabrzeż. 
	Figure
	ZADANIA NAKIEROWANE NA 



	EDUKACJĘ I ROZWÓJ 
	EDUKACJĘ I ROZWÓJ 
	INFRASTRUKTURY SZKOLNEJ 
	Wykonano nową nawierzchnię na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Zabrzeży 
	Poprzednią nawierzchnię asfaltową zamieniono na nawierzchnię bezpieczną -antyurazową oraz zamontowano wyposażenie sportowe. 
	Na ten cel Gmina Łącko pozyskała dotację w ramach programu "Małopolskie boiska” w kwocie 73 000 zł, przy całkowitym koszcie zadania wynoszącym 119 000 zł. 
	Figure
	Przy szkołach podstawowych w Obidzy i w Szczereżu powstaną 
	nowe boiska sportowe 
	nowe boiska sportowe 
	Ministerstwo Sportu i Turystyki pozytywnie oceniło wniosek Gminy Łącko na modernizację dwóch boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Obidzy i w Szczereżu, w związku z czym przyznano gminie 739 600 zł dofinansowania, przy całkowitej wartości równej 1 056 623 zł. 
	Zadanie to zostanie zrealizowane w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, a termin wykonania prac przypada na koniec sierpnia 2020 r. 
	Figure
	Zmodernizowano kotłownię w budynku Szkoły Podstawowej 

	w Obidzy 
	w Obidzy 
	W Szkole Podstawowej w Obidzy dostarczono i zamontowano nowy kocioł na pellet. Wartość tych prac wyniosła 94 117 zł. 
	Figure
	Zakupiono sprzęt muzyczny dla Szkoły Muzycznej I stopnia   w Łącku 
	W ramach zadania pn. „Zakup i dostawa wyposażenia dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku” zakupiono sprzęt muzyczny za kwotę 161 733 zł, w tym otrzymane dofinansowanie w wysokości 80% wartości całego zadania pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

	W szkołach podstawowych w Zabrzeży i Kadczy 
	W szkołach podstawowych w Zabrzeży i Kadczy 
	zaadaptowano nowe pomieszczenia do nauki oraz 

	zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne 
	zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne 
	Dzięki przyznanym środkom z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 125 190,20 zł, szkoły w Zabrzeży i Kadczy zakupiły m.in. stoliki uczniowskie, krzesła, biurka dla nauczycieli oraz tablice. 
	Gmina Łącko z promesą na budowę przedszkola w Jazowsku 
	Gmina Łącko otrzymała promesę na realizację zadania pn. „Nowa 
	jakość edukacji przedszkolnej w m. Jazowsko” Dokument ten gwarantuje przyznanie gminie Łącko środków w wysokości niemalże 800 tys. zł, przy całkowitej wartości zadania bliskiej 940 tys. zł na utworzenie przedszkola w Jazowsku wraz 
	cel. 
	z poszerzeniem oferty przedszkolnej i adaptacją pomieszczeń na ten 
	Złożono wniosek o dofinansowanie na budowę sali 
	gimnastycznej w Maszkowicach 
	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” Ministerstwa Sportu i Turystyki na „Budowę budynku sali gimnastycznej z zapleczem oraz dodatkowymi salami lekcyjnymi i przewiązką przy Szkole Podstawowej w Maszkowicach”. 
	Całkowita wartość zadania 5 159 347 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 3 611 542 zł. 
	Przebudowa budynku SP w Jazowsku 
	Posiadamy dokumentację przebudowy budynku Szkoły 
	Podstawowej w Jazowsku – stara część. 
	Podstawowej w Jazowsku – stara część. 
	Zakres robót obejmuje: -Docieplenie ścian, -Wymianę pokrycia dachowego, -Docieplenie stropu. 
	ROZWÓJ JEDNOSTEK OSP 
	Zmodernizowano budynek remizy OSP Zarzecze 
	Remont ten został wykonany w ramach programu „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2019”, z którego gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 24 032 zł, natomiast całkowita wartość zadania wyniosła 59 000 zł. 
	Figure
	Ochotnicza Straż Pożarna w Łącku otrzymała nowy samochód ratowniczo – gaśniczy Wartość przekazanego samochodu wynosi 759 849 zł, a jego zakup był 
	możliwy dzięki współfinansowaniu ze środków: 
	• 
	• 
	• 
	UMWM w kwocie 50 000 zł; 

	• 
	• 
	Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w kwocie 200 000 zł; 


	• 
	• 
	• 
	WFOŚiGW w kwocie 99 986,05 zł; 

	• 
	• 
	NFOŚiGW w kwocie 159 977,68 zł; 


	• 
	• 
	• 
	Starostwa Powiatowego Powiatu Nowosądeckiego w kwocie 7 000 zł; 

	• 
	• 
	Środków własnych OSP w Łącku w kwocie 42 930,27 zł; 

	• 
	• 
	Środków własnych Gminy Łącko w kwocie 200 000 zł. 


	Figure
	12 jednostek OSP z terenu Gminy Łącko otrzymało sprzęt i wyposażenie strażackie za kwotę prawie 133,7 tys. zł 
	W połowie stycznia br. dwanaście jednostek OSP zostało wzbogaconych o nowy sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach otrzymanej dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. Łączna wartość zakupionego sprzętu wyniosła prawie 133 700 zł, z czego otrzymana dotacja to 120 150 zł. 
	Figure
	Podpisano umowę dotacyjną na zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Łącko 
	Gmina Łącko otrzymała kolejną dotację w wysokości 100 000 zł na zakup sprzętu oraz wyposażenia dla 12 jednostek OSP z terenu Gminy Łącko. 
	Dotacja ta została przyznana z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Wkład własny gminy wynosi 2 330 zł. 
	Figure
	POZOSTAŁE DZIAŁANIA 
	Zakupiono nowy ciągnik dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku 
	Ciągnik zakupiono za kwotę 84 600 zł. 
	Figure
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku zakupił kolejny samochód ciężarowy. Ułatwi on znacznie transport materiałów sypkich i betonowych oraz sprzętu niezbędnego do wykonania robót na terenie naszej gminy. 
	Samochód ten został zakupiony za kwotę 43 050 zł. 
	Figure
	Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami wśród dzieci z terenu Gminy Łącko 
	Gmina Łącko zrealizowała projekt pn. „Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami wśród dzieci z terenu Gminy Łącko”, który był realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku. Projekt ten został uznany za jeden z najciekawszych, zrealizowanych w tym roku w Małopolsce 
	otrzymał wyróżnienie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i nagrodę finansową w kwocie 5 tys. zł. 
	Figure
	Powstał Klub SENIOR + 
	W Łącku powstał Klub SENIOR+ w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, który działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej. 
	Został on utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w Gminie Łącko. 
	Figure
	Utworzono placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łącko 
	Całkowita wartość projektu wynosi 509 095 zł, w tym 
	dofinansowanie w kwocie 460 938 zł. Wkład własny gminy to 48 157 zł (w tym wkład finansowy w kwocie 21 500 zł). 
	Gmina Łącko przystąpiła do współpracy przy realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł” 
	Celem projektu jest poprawa jakości życia niesamodzielnych Małopolan poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. 
	Zastosowane w projekcie „Małopolski Tele-Anioł” rozwiązania techniczne pozwalają na szybkie wezwanie pomocy w każdych okolicznościach -niezależnie od tego czy potrzebna jest pomoc medyczna, zagrożone jest bezpieczeństwo czy po prostu potrzebne 
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	jest wsparcie. 
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