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W Kadczy powstała oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacji

W 2022 r. zakończono budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Kadczy wraz

z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Na zadanie pozyskano dofinansowanie środków unijnych w wysokości ponad 12 mln zł.

Całkowita wartość zadania obejmującego w sumie trzy etapy to ponad 18 mln zł.

We wrześniu br. dokonano odbioru pierwszego etapu inwestycji, w ramach którego powstała

oczyszczalnia ścieków, ujęcie wody, niezbędne przepompownie oraz ponad15 km sieci

kanalizacyjnej i 14 km sieci wodociągowej.

Zakończono również prace związane z drugim etapem, obejmującym przyłączenie 35 domostw.

Do realizacji pozostała rozbudowa sieci kanalizacyjnej os. Działy, która ma zostać wykonana

w przyszłym roku.
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Powstał Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Jazowsku

Zadanie, oprócz budowy samego obiektu w Jazowsku, obejmowało również szereg

zakupów sprzętu i wyposażenia związanego z działaniem głównym. Były to dwa

pojazdy – samochód ciężarowy marki Renault Trucks D, o wartości prawie 600 tys.

zł oraz ciągnik marki TYM z osprzętem, za kwotę ponad 243 tys. zł – oraz cały

szereg innych maszyn i urządzeń.

Wartość całego projektu wyniosła blisko 2 mln zł, przy dofinansowaniu w kwocie

ponad 1,6 mln zł.
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Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej

Obecnie trwają bardzo zaawansowane prace wykończeniowe wewnątrz budynku.

Inwestycja ta jest jednym z największych przedsięwzięć w historii naszej Gminy.

Wartość całego zadania to przeszło 29,7 mln zł. Gmina do tej pory pozyskała

prawie 50% środków zewnętrznych na jego realizację, a wciąż trwają starania

o uzyskanie kolejnego dofinansowania tej inwestycji.
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W 2022 r. zmodernizowano ok. 15 km dróg gminnych, których łączna wartość

wyniosła ponad 8 mln zł.
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W Obidzy powstał Budynek Wielofunkcyjny

Całkowita wartość inwestycji to 2 624 960 zł, w tym dofinansowanie z PROW

w kwocie 337 599 zł, z Rezerwy budżetu państwa w kwocie 740 000 zł, z RFIL w

kwocie 1 524 288 zł, natomiast środki własne budżetu gminy na en cel to

22 973 zł.

Dodatkowo zakupiono pierwsze wyposażenie do budynku za 85 000 zł ze

środków RFIL.
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Przy Szkole Podstawowej w Maszkowicach powstała sala 

gimnastyczna z zapleczem oraz dodatkowymi salami lekcyjnymi 

i przewiązką.

Całkowita wartość zadania wyniosła 3 363 325 zł, przy pozyskanym

dofinansowaniu w kwocie 2 327 048 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej –

Ministerstwo Sportu, a także z ze środków budżetu państwa w ramach Programu

integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 oraz

Programu integracji na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.
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Termomodernizacja placówek oświatowych

Szkoła Podstawowa w Zabrzeży, Szkoła Podstawowa w Szczereżu i Szkoła

Podstawowa w Jazowsku przechodzą kompleksową termomodernizację.

We wszystkich trzech budynkach docieplane są ściany i stropy, a także wymieniana

jest stolarka okienno-drzwiowa. Na dachu każdej placówki pojawią się panele

fotowoltaiczne. Dodatkowo, w Zabrzeży i na starej części szkoły w Jazowsku

położone zostanie nowe pokrycie dachowe. Ponadto, placówka w Zabrzeży

przechodzi remont kotłowni wraz z wymianą instalacji c.o. i wymianą kotła

olejowego na gazowy.

Zadanie to dofinansowane jest kwotą ponad 3 mln zł z Rządowego Funduszu Polski

Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Wartość całkowita zadania wynosi blisko

3,5 mln zł.
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W Czerńcu powstał plac zabaw

Kwota całej inwestycji wyniosła prawie 135 000 zł i w całości pochodziła ze

środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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Przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu zmodernizowano 

boisko sportowe

Zadanie zrealizowano w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura

rekreacyjno-sportowa – MIRS”, na które gmina otrzymała pomoc finansową z

budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 63 458 zł, a całkowita wartość

zadania wyniosła 127 707 zł.
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Odremontowano ołtarz w kapliczce cmentarnej w Łącku 

oraz pomnik Józefa Piłsudskiego w Łącku

Remont ołtarza został współfinansowany ze środków Województwa

Małopolskiego w ramach programu „Kapliczki Małopolski-2022” w kwocie 10 000

zł, a całkowity koszt zadania to 20 500 zł.

Remont pomnika Józefa Piłsudskiego w Łącku został zrealizowany w ramach

programu „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej”. Koszt

całkowitych prac wyniósł 12 300 zł, z czego kwota 6 000 zł to otrzymane

dofinansowanie.
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Wykonano modernizację budynku remizy OSP w Czerńcu w zakresie wymiany

pokrycia dachowego. Na realizację zadania pozyskano wsparcie z budżetu

Województwa Małopolskiego w ramach Konkursu „Małopolskie OSP 2022” w

wysokości 44 000 zł.

Pozostałe środki na realizację zadania pochodziły z budżetu gminy (40 000 zł) oraz

ze środków własnych OSP Czerniec (35 062 zł).

Koszt całkowity zadania wyniósł 119 062 zł.
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SPRAWY BIEŻĄCE
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Wpłynął wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla zadania Budowa

obwodnicy Łącka w ciągu DW 969.
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Trwa procedura wyłonienia wykonawcy w ramach zadania pn. Montaż

instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie

Gminy Łącko.

Zadanie objęte jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych.
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Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy w ramach zadania pn.

Rozbudowa infrastruktury sportowej przy szkołach podstawowych w Jazowsku i

Zagorzynie.
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Zakończono realizację zadania pn. Modernizacja drogi gminnej Czerniec

– W Sośnie. Długość wyremontowanego odcinka to1 650 mb, a wartość

zadania wyniosła 624 273 zł.

Zadanie zostało dofinansowane w wysokości w wysokości 600 000 zł ze

środków budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków zdarzeń

noszących znamiona klęski żywiołowej.
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Zakończono zadanie pn. Budowa kładki pieszo-jezdnej w ciągu drogi

gminnej wewnętrznej w m. Zabrzeż.

Wartość zadania wyniosła 487 000 zł.
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Zrealizowano zadanie polegające na zakupie wyposażenia do świetlicy 

wiejskiej w Brzynie i w Woli Kosnowej

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie

2022” .

Łączna kwota przeznaczona na zakup wyposażenia do świetlicy w sołectwie Brzyna

to ponad 27 tys. zł (dofinansowanie w kwocie 18 977 zł), a całkowita kwota

przeznaczona na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Woli Kosnowej to nieco

ponad 13 tys. zł (dofinansowanie 9 331 zł).
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Środki finansowe wnioskowane na 2023 rok z Funduszu solidarnościowego

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

Województwo małopolskie otrzymało łącznie 75% wnioskowanych środków na realizacje

zadania i koszty obsługi.

Gmina Łącko otrzymała środki pomniejszone o 113 140,80 zł:

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

Województwo małopolskie otrzymało łącznie 83% wnioskowanych środków na realizację

zadania oraz tylko 29 % wnioskowanych środków na koszty obsługi.

Gmina Łącko otrzymała środki pomniejszone o 14 474,32 zł.
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Środki wnioskowane przez Gminę Łącko Środki otrzymane 

437 907,42 zł 324 766,62 zł.

Środki wnioskowane przez Gminę Łącko Środki otrzymane 

117 504,00 zł 103 029,68 zł



Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

Po zwiększeniu alokacji środków przez Zarząd Województwa Małopolskiego na

kontynuację działań dotyczących obniżenia poziomu niskiej emisji, Gminie Łącko

przyznano dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na kotły na pellet.

W bieżący roku, gmina uzyskała zgodę na możliwość wymiany przez os. fizyczne

starego źródła ciepła na piec na gaz.

Łącznie złożonych zostało 45 wniosków przez mieszkańców (34 na pellet i 11 na

gaz). Pula dostępnych miejsc wynosi 60.
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Na dzień 28 grudnia 2022 r. do Urzędu Gminy Łącko wpłynęło 1156

wniosków o zakup preferencyjny węgla, co przekłada się na

zapotrzebowanie 1596 ton węgla.

Na dzień 28 grudnia 2022 r. zostało rozdystrybuowane 251 ton kostki i

137 ton groszku.
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