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INWESTYCJE I DZIAŁANIA

GMINA ŁĄCKO



Trwają prace na następujących inwestycjach:

• Budowa kanalizacji sanitarnej w W. Piskulinej (na

ukończeniu)

• Budowa kanalizacji sanitarnej w W. Kosnowej (końcowy

etap)

• Budowa oczyszczalni ścieków w Łącku (początek)

• Budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży (początek)

• Budowa drogi ,,W Górki” w Łącku (70% zaawansowania)

• Budowa chodnika w przy drodze ,,Wygon” w Kadczy

• Budowa chodnika w ciągu DW nr 968 z Zabrzeży

(podpisano umowę)

• Termomodernizacja szkół w Kiczni i Łącku
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Prace wykonane przez ZGK w Łącku w przedszkolach

i szkołach w Gminie Łącko:

• adaptacja części korytarza na salę lekcyjne w szkołach

w Zarzeczu i Zabrzeży wraz z niezbędną przeróbka instalacji

C.O i energetycznej;

• malowanie sal w szkołach w Szczereżu, Zarzeczu, Kadczy

i Czarnym Potoku;

• prace remontowe w przedszkolu w Jazowsku (malowanie

ścian, wymiana podłóg, budowa ścian z płyt OSB, układanie

płytek w kuchni, ocieplenie i remont ganku, układnie kostki

brukowej przed budynkiem)

• wykonanie okuć wszystkich kominów na budynku SP

w Obidzy
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Trwa termomodernizacja 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, wykonano wylewki

cementowe. W sierpniu zostanie wykonana posadzka sali

gimnastycznej.

W szkole Podstawowej w Kiczni trwają prace związane z urządzeń

kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania.

Wykonano ocieplenie połaci strychowej. Trwają prace związane z

dociepleniem ścian i wykonaniem elewacji.

Prace przebiegają zgodnie z terminem umownym.



GMINA ŁĄCKO



Rozpoczęto prace związane z zadaniem  pn.: Przebudowa 

oczyszczalni ścieków w Łącku.

Wartość zadania wynosi 16 162 200 zł, z czego kwota                          

11 169 000 zł to dofinansowanie ze środków UE.

Umowny termin zakończenia robót to wrzesień 2019 r.
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Rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji ściekowej

w miejscowości Zabrzeż.

Wykonawcą robót jest firma MEN-GAZ Przedsiębiorstwo

Budownictwa Ogólnego oraz sieci i instalacji Budowlanych

Czesław Wróbel.

Wartość zadania wynosi 6 800 145 zł, z czego kwota

4 699 287 zł to dofinansowanie ze środków UE.

Termin zakończenia robót to grudzień 2019 r.
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Zakończono budowę ścieżek biegowo – rowerowych w Łącku.

Nawierzchnia ścieżki wykonana jest z kostki betonowej oraz betonu

cementowego. Łączna długość trasy wynosi 2716 mb.

Przy ścieżce zostały zamontowane ławki parkowe, stojaki na

rowery, kosze na śmieci oraz powstała siłownia zewnętrzna.
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Zakończono prace związane z budową ścieżki rowerowej

VeloDunajec na odcinku Kadcza – Jazowsko.

W ramach zadania aktualnie trwają prace związane z budową

trasy na odcinku Maszkowice – Łącko.
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Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy budynku remizy

OSP w Czarnym Potoku.

Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione,

ponieważ złożona oferta przewyższała wartość środków

zabezpieczonych w budżecie.

Zostało ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe.

Termin złożenia ofert ustalono na 13 sierpnia 2018 r.

Zakres zadania polega na montażu urządzeń siłowni

zewnętrznej, zamontowaniu ławek oraz wykonaniu placu

zabaw wraz z gorodzeniem.
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Rozpoczęto roboty związane z budowa chodnika w ciągu

drogi gminnej Kadcza – Pod Górę w miejscowości Kadcza.

Wykonawcą robót jest firma: WAL-BRUK, Usługi

Brukarskie Andrzej Waligóra, Naszacowice 27, 33-386

Podegrodzie.

Wartość zadania wynosi 148 984,46 zł i są to w całości środki

pochodzące z budżetu gminy.

Termin wykonania zadania przypada na 31 sierpnia 2018 r.
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Podpisano umowę na wykonanie remontu dróg gminnych

w miejscowościach Łącko, Maszkowice, Czarny Potok, Wola

Kosnowa, Zabrzeż, Zarzecze, Zagorzyn, Szczereż, Kicznia,

Brzyna i Łazy Brzyńskie.

Wykonawcą zadania jest firma KAM-BET.

Wartość robót wynosi 385 480 zł.

Termin realizacji zadania przypada na 30 września 2018 r.
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Przebudowa drogi gminnej Łazy Brzyńskie - Jazowsko nr

292214K w miejscowości Łazy Brzyńskie w km 0+020-

1+015.

Wykonawcą zadania jest firma ZIBUD.

Wartość robót wynosi 648 775 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu na rzecz

Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie

Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 519 020 zł.

Termin realizacji zadania przypada na 10 listopada 2018 r.
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Podpisano umowę na wykonanie chodnika w ciągu drogi

wojewódzkiej nr 968 Mszana Dolna – Zabrzeż w m. Zabrzeż.

Zakres prac będzie polegać na budowie chodnika dla pieszych

wraz z odwodnieniem oraz przebudowie i budowie zjazdów -etap I.

Wykonawcą robót jest firma Usługi Budowlane i Wykopy Ziemne

Aleksandra Masiarz.

Wartość zadania wynosi 385 936 zł, z czego kwota 192 968 zł to

dotacja pozyskana w ramach Inicjatyw Samorządowych

Województwa Małopolskiego.

Termin realizacji zadania to 30 października 2018 r.
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Zakończono roboty związane z modernizacją odcinka drogi

gminnej Kadcza – Do Golonków w Kadczy. Wyremontowany

został odcinek o dł. 300 mb.

Wykonawcą zadania była firma ZIBUD.

Wartość zadania wyniosła 89 727 zł, z czego kwota 45 906 zł to 

dofinansowanie pozyskane przez gminę ze środków 

Województwa Małopolskiego.
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Modernizacja odcinka drogi gminnej w Czerńcu Do Wnęka

w km 0+000 – 0+300;

Wykonawcą zadania jest firma KAM - BET.

Wartość zadania wynosi 109 210 zł, z czego kwota 45 906 zł to

dofinansowanie pozyskane przez gminę ze środków

Województwa Małopolskiego.

Termin realizacji zadania to 31 sierpnia 2018 r.
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Remont drogi gminnej Wola Kosnowa – Główna

Przez Wieś w miejscowości Wola Kosnowa na odcinku

dł. 700 mb.

Wykonawcą zadania jest firma KAM – BET.

Wartość zadania wynosi 340 404 zł, z czego kwota

151 776 zł to dofinansowanie z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania przypada na 31 sierpnia 2018 r.
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Remont drogi gminnej „Wola Piskulina – Parysz”

w miejscowości Wola Piskulina na odcinku ok. 980 mb.

Wykonawca zadania jest firma KAM – BET.

Wartość zadania wynosi 519 838 zł, z czego kwota

332 270 zł to dotacja z budżetu państwa.

Termin wykonania zadania przypada na 31 sierpnia 2018 r.



Otwarto oferty na realizację zadania pn. Modernizacja

odcinka drogi gminnej nr 291859K Jazowsko – Na

Grabowiec na odcinku długości 300 mb.

Złożone zostały trzy oferty:

1) PRDM Nowy Sącz, na kwotę: 77 342,40 zł brutto;

2) IMBUD Naszacowice 124, na kwotę:81 150,48 zł brutto;

3) ZIBUD Kamienica 477, na kwotę: 84 853,03 zł brutto.
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Dokonano otwarcia ofert na zadanie pn. Modernizacja

odcinka drogi gminnej Kicznia Przez Wieś Do Remizy na

odcinku o długości 270 mb.

Złożone zostały dwie oferty:

1) IMBUD Naszacowice 124, na kwotę: 93 312,84 zł brutto;

2) ZIBUD Kamienica 477 na kwotę: 89 630,22 zł brutto.
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Dokonano otwarcia ofert na zadanie pn. Modernizacja

odcinka drogi gminnej Obidza Majdan na odcinku

o długości 400 mb.

Złożone zostały dwie oferty:

1) IMBUD Naszacowice 124, na kwotę:137 745,73 zł brutto;

2) ZIBUD Kamienica 477,na kwotę: 132 569,40 zł brutto.
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Zakończono prace związane z wykonaniem kanalizacji

sanitarnej w Woli Piskulinej oraz trwają roboty związane

z wykonaniem kanalizacji w Woli Kosnowej.

Wartość całego zadania wyniosła 5 308 739 zł, z czego

kwota 1 992 507 zł to dotacja pochodząca z Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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Postęp prac związanych z budową nowej drogi gminnej łączącej

drogę wojewódzką Nr 969 Nowy Targ – Stary Sącz z drogą

powiatową Łącko – Czarny Potok – Naszacowice. Prace

przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Termin zakończenia robót zaplanowano na koniec sierpnia br.



Trwają prace remontowe w pomieszczeniach piwnic

w Ośrodku Zdrowia w Łącku na potrzeby utworzenia klubu

„SENIOR +”.

Wartość robót wraz z zakupem wyposażenia wynosi

187 500 zł, z czego kwota 150 000 zł to dotacja pozyskana

przez gminę.
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Projekt budynku sali gimnastycznej z zapleczem i salami

lekcyjnymi przy Szkole Podstawowej w Maszkowicach.

Budynek ten będzie się składał z:

- sali gimnastycznej z boiskami sportowymi,

- trzech sal lekcyjnych o powierzchni ok. 33 m2 każda,

- dwóch zespołów szatniowo – sanitarnych,

- pokoju i pomieszczenia sanitarnego dla sędziego / nauczyciela,

- łazienki dla niepełnosprawnych,

- pomieszczeń magazynowych na sprzęt sportowy i itp.,

- pomieszczeń technicznych,

- hallu wejściowego wraz z niezbędną powierzchnią komunikacyjną.
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Świadczenie „Dobry Start” 

W Gminie Łącko, na dzień 31 lipca 2018 r. zostało złożonych

126 wniosków na świadczenie „Dobry Start”.

W miesiącu lipcu złożenie wniosku odbywało się wyłącznie

online, natomiast od 1 sierpnia wnioski te można składać

w formie papierowej.
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Pięć szkół podstawowych z terenu Gminy Łącko otrzymało dotację

na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego

Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Przyznana dotacja to 22 480 zł, a wkład własny wynosi

5 620 zł. Całkowity koszt zadania stanowi wartość 28 100 zł.

Przyznaną dotację należy wykorzystać do 31 grudnia 2018 r.
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Uroczyste wręczenie umowy na dofinansowanie

Budynku Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej

w Łącku – 9 lipca 2018 r.
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27 lipca Gmina Łącko otrzymała kolejną w tym roku promesę

w kwocie 590 tys. zł na usuwanie szkód powodziowych z poprzednich

lat z przeznaczeniem na remont dróg:

- nr 292214K Jazowsko – Łazy Brzyńskie, odcinek dł. 325 mb.

- nr 292058K Czerniec - Do Dunajca, odcinek dł. 322 mb.

- nr 291767K Brzyna – Zarzecze Cebulówka, odcinek dł. 750 mb.
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Wręczenie umów dotacji w ramach konkursów

„Małopolskie Remizy” i „Bezpieczna Małopolska

2018” – 3 sierpnia 2018 r.
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UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA



Uroczyste wręczenie nagród dla najlepszych

absolwentów gimnazjum – 26 czerwca 2018 r.
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Gminny Dzień Działacza Kultury w Łącku – 30 czerwca 2018r.

30 czerwca w Remizie OSP w Łącku odbył się Gminny

Dzień Działacza Kultury, na którym spotkali się twórcy,

poeci, kierownicy i członkowie zespołów, przedstawiciele

stowarzyszeń, sponsorzy, ludzie związani z szeroko pojętą

branżą kulturalną.
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Rodzinna piesza wędrówka na Górę Modyń w ramach

akcji „Odkryj Beskid Wyspowy” – 1 lipca 2018 r.
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Obchody 100-lecia śmierci dr Henryka Marcina

Chwaliboga – 14 lipca 2018 r.
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Plener Artystyczny „Twórczo w Łącku”– 15 lipca 2018 r.

Na płycie łąckiego Rynku można było zobaczyć kilkunastu

twórców, którzy zaprezentowali swoje prace artystyczne, ale

również umiejętności.

Na najmłodszych czekały warsztaty plastyczne,

a dodatkowo można było skosztować regionalnych potraw.
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Wizyta Seniorów z Miechowa i Miasta Jordanowa

w naszej gminie – 18 -19 lipca 2018 r.

Wizytacja odbyła się w ramach projektu ASOS (Rządowy Program

na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-

2020) realizowanego przez Fundację Mapa Pasji. W projekcie tym

uczestniczą również seniorzy z gminy Łącko.
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Festyn w Czarnym Potoku -1 lipca 2018 r.
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Festyn w Brzynie -15 lipca 2018 r.
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Festyn w parafii Wola Piskulina-22 lipca 2018 r.
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Skutki ulewnych deszczy w gminie Łącko

Ulewny deszcz, który nawiedził Gminę Łącko w nocy z dnia

18-19 lipca 2018 roku, spowodował lokalne podtopienia oraz

uszkodzenia w infrastrukturze drogowej.

GMINA ŁĄCKO



WYJAZDOWE POSIEDZENIE ZARZĄDU

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO –

NOWY SĄCZ, 5 LIPCA 2018 r.
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