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Środki zewnętrzne 

Remizy 2020 

W czerwcu Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na „Wsparcie finansowe gmin  

z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa 

małopolskiego na prace budowlano-remontowe w remizach strażackich w 2020 r.”  

 

Przez Gminę Łukowica został złożony wniosek pn. „Roboty remontowo-budowlane w remizie 

OSP w Jastrzębiu”. W ramach zadania planowane jest: 

- ułożenie płytek na ścianach wewnętrznych w garażach, 

- poprawa uszkodzonych ścian elewacji zewnętrznej,  

- wymiana parapetów, 

- wymiana płytek w kotłowni, 

- wymiana pieca węglowego i montaż nowego pieca na pellet, 

- wymiana i montaż podgrzewacza wody, 

 

Rewitalizacja Przyszowej  

Otwarcie ofert: 

 

 

Gmina Łukowica otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Stworzenie Centrum 

Aktywności Lokalnej wraz z kompleksem sportowo-rekreacyjnym w Przyszowej – Etap I”. 

Wartość projektu to 1 133 575,79 zł. Wniosek Gminy Łukowica został wybrany  

do dofinansowania w maksymalnej kwocie 772 958,15 zł 
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W ramach projektu „Stworzenie Centrum Aktywności Lokalnej wraz z kompleksem sportowo-

rekreacyjnym w Przyszowej – Etap I” planowane jest wykonanie bazy rekreacyjno-sportowo-

kulturalnej obejmującej w szczególności: 

- miasteczko ruchu drogowego wraz z sygnalizacją świetlną zasilaną ogniwami 

fotowoltaicznymi; 

- utwardzenie nawierzchni wraz z placem manewrowym; 

- chodniki; 

- plac zabaw składający się z 4 urządzeń z nawierzchnią bezpieczną; 

- altana grillowa; 

- zieleń (drzewa, krzewy, trawnik); 

- ławki i kosze na śmieci. 

 

Małopolska deszczówka 

Złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na zadania z zakresu 

racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi, przechwytywanymi  

z obiektów użyteczności publicznej i gruntów będących własnością gminy na realizację zadania 

pn. „Budowa zbiornika na deszczówkę wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej i instalacją 

odzysku wody deszczowej”. 

 

Wnioskowana kwota: 24 797,08 

Planowany koszt realizacji zadania: 49 594,18 

 

W ramach zadnia planowane jest wykonanie zbiornika podziemnego o pojemności 10 m3  

na wodę deszczową zbieraną z dachu byłej oczyszczalni ścieków. Zadanie obejmuje również 

montaż przyłączy rur od rynien do zbiornika, jak również montaż pompy która będzie 

pompować wodę do miejsca  z którego mieszkańcy naszej gminy będą mogli pobierać wodę  

na cele gospodarcze. 

 

Realizacja zadania jest tym ważniejsza, iż obserwowane jest bardzo duże zapotrzebowanie  

na wodę również tą która przeznaczona jest na cele gospodarcze. Praktycznie każdego dnia 

mieszkańcy Łukowicy pobierają wodę, która wykorzystywana jest do celów rolniczych, 

sadowniczych itp. 

 

 

Fundusz Dróg Samorządowych 

Przystąpiono do realizacji zadania związanego z zadaniem pn. „Przebudowa drogi gminnej  

nr 340511 K odcinek I w km 0+000 - 0+550, odcinek II w km 0+550 - 0+772, w miejscowości 

Świdnik, Gmina Łukowica” na którego cel uzyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych. 
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Uzyskane dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340511 K 

odcinek I w km 0+000 - 0+550, odcinek II w km 0+550 - 0+772, w miejscowości Świdnik, 

Gmina Łukowica”.  

Wysokość dofinansowania 60% 

Kwota dofinansowania 1 024 270,00 

Całkowita wartość zadania 1 707 117,87 

 

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym 

Kwota dofinansowania 706 809,00 zł 

Wkład własny (kwalifikowany): 471 207,41  

Całkowita wartość zadania 1 208 627,99 

 

Berdychów; 

Przygotowywany jest wniosek w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania 

pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 340533 K Roztoka - Przyszowa - Siekierczyna  

w m. Przyszowa w km od 0+330,63 do 0+484,24, Gmina Łukowica". 

Projektowana przebudowa nie zmieni funkcji użytkowej drogi. Zostanie wykonane poszerzenie 

jezdni. Jezdnia posiadać będzie szerokość 3,5m. Zostanie wybudowany chodnik o szerokości 

2m (bez szerokości krawężnika i obrzeża). Wzdłuż chodnika od km 0+335.97 do km 0+431.93 

zaprojektowano ściek umocniony korytkiem 

 

Drogi Rolnicze 

Podpisano umowę na realizację zadania pn. „Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych  

w m. Przyszowa i Młyńczyska”.  

Dofinansowanie z budżetu województwa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji 

gruntów rolnych dotyczy zadań:  

Remont drogi gminnej w m. Młyńczyska - 80 mb 

Remont drogi gminnej w m. Przyszowa - 181 mb 

Wysokość dofinansowani: 73 789,00 zł 

Całkowita wartość zadania: 170 162,76 zł 

Zdalna Szkoła + 

Gmina Łukowica otrzymała dofinansowanie w wysokości 112 500,00 zł w ramach programu 

„Zdalna Szkoła +” na zakup laptopów dla najbardziej potrzebujących uczniów, w szczególności 

dla rodzin wielodzietnych (3+). 
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W ramach zadania zakupionych zostało 45 szt. laptopów, za cenę 103410 zł, które zostały 

rozdysponowane do szkół podstawowych na ternie naszej gminy. 

 

Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Łukowica 

Podpisano umowę na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 

na terenie Gminy Łukowica”. W najbliższym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg  

na realizację niniejszego zadania. 

 

W ramach zadania planowane jest: 

- wykonanie 2 siłowni zewnętrznych w Roztoce oraz Jadamwoli. 

- budowa 4 altan turystycznych z tablicami informacyjnymi w miejscowościach Jastrzębie, 

Młyńczyska, Przyszowa i Stronie. 

Wartość projektu 190 854,92 zł, dofinansowanie 121 313,00 zł. 

 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

W dniu 04.08.2020 złożony został wniosek przez Gminę Łukowica o uzyskanie środków 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w ramach Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych na kwotę 1 199 223,00 zł.  

Całość otrzymanych środków musi być przeznaczona na wydatki majątkowe 

 

Odkrywam Małopolskę  

W dniu 31.07.2020 złożony został wniosek o udzielenie pomocy finansowej gminie  

na realizację w 2020 roku małopolskiego projektu pn. „Odkrywam Małopolskę” w ramach 

programu wsparcia turystyki szkolnej. W ramach projektu dzieci ze wszystkich szkół 

podstawowych z terenu Gminy Łukowica, w szczególności z klas IV-VIII będą miały 

możliwość pojechania na wycieczki szkolne do atrakcyjnych miejsc na ternie Małopolski. 

Całkowita wartość zadania: 87 370,00 zł. 

Wnioskowana kwota pomocy to 61 159,00 zł. 

 

Bezpłatne punkty dostępu do Internetu 

Wybrano wykonawcę dla realizacji zadania WiFi4EU w ramach którego zostanie wykonanych 

10 punktów bezpłatnego dostępu do Internetu w miejscach publicznych na terenie gminy 

Łukowica.  
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Firma OptiSerw z Nowego Sącza wykona punkty w 10-ciu lokalizacjach. Jeszcze w sierpniu 

będzie można korzystać z Interentu na naszych boiskach, placach zabaw. Nasza gmina uzyskała 

na ten cel BON w wysokości 15 000 EURO 

 

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym 

Zrealizowane zostało zadanie "Segregacja odpadów w Gminie Łukowica" w ramach 

Pilotażowego Programu Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ). Dzięki realizacji tego 

zadania przy szkole podstawowej w Łukowicy i Przyszowej zostały zamontowane kontenery 

do których można oddać elektrośmieci, np.: zużyte baterie, ładowarki, żarówki. 

 

Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Łukowica 

Zakończona została realizacja projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie 

Łukowica”. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaakceptował końcowe 

rozliczenie zadania w ramach którego 150-ciu mieszkańców gminy Łukowica wymieniło stare 

piece na nowoczesne kotły 5 klasy spełniające także wymagania EKOPROJEKTU. 

 

„Kompleksowa rewitalizacja w Łukowicy na rzecz rozwoju aktywności społecznej  

i przedsiębiorczości mieszkańców - Etap I” 

Zakończono rozliczenie zadania „Kompleksowa rewitalizacja w Łukowicy na rzecz rozwoju 

aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców - Etap I”. Projekt przeszedł 

pozytywnie kontrolę Urzędy Marszałkowskiego z realizacji całości zadania i obecnie czekamy 

na refundację kosztów. 

 

Bieżące monitorowanie źródeł pozyskania dofinansowania w różnych obszarach 

tematycznych m.in.: 

- Sportowa Polska – OSA 2020, Boiska Sportowe, Sale Gimnastyczne;  

- Maluch + 

- Nabory realizowane przez LGD, 

- fotowoltaika, 

- monitorowanie naborów ogłaszanych przez urząd marszałkowski, wojewódzki fundusz 

ochrony środowiska, ministerstwa, inne instytucje. 

W lipcu podpisano umowę z Firmą ORANGE na wykonanie przyłącza światłowodowego  

które zapewni sygnał dla małej stacji bazowej na budynku UG Łukowica. Dzięki temu znacząco 

poprawi się zasięg komórkowy w centrum Łukowicy. 

Podpisano umowy z ORANGE na dostawę Internetu w technologii światłowodowej  

do budynku UG Łukowica oraz Obory Podworskiej. 
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Inwestycje 

Inwestycje zakończone: 

1. Modernizacja drogi gminnej  nr 340879 K w miejscowości Stronie, w ramach zadania 

wykonano umocnienie istniejącego rowu oraz uzupełnienie poboczy. 

2. Projekt   przebudowy   drogi   gminnej   nr   340533   K   w   m.   Przyszowa realizowany  

w ramach ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – projekt 

obejmuje budowę chodnika prowadzącego do szkoły podstawowej w Przyszowej II  

i poszerzenie jezdni. 

3. Montaż oświetlenia ulicznego w postaci trzech lamp w m. Jadamwola – zadanie 

realizowane w ramach funduszu sołeckiego.  

4. Modernizacja odwodnienia drogi gminnej nr 340514 K w m. Jastrzębie – zadanie 

współfinasowane z funduszu sołeckiego.  

5. Modernizacja dróg gminnych nr 340531 K i 340532 w miejscowości Przyszowa,  

w ramach zadania wykonano oczyszczenie rowów i wykonano mijanki przy drogach 

gminnych – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.  

6. Remont drogi gminnej w m. Młyńczyska – Morgi realizowany w ramach 

dofinansowania „Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych”. 

7. Remont placu zabaw przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łukowicy 

 

Inwestycje w trakcie realizacji: 

1. Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Miejscowości Młyńczyska – przysiółek  

Morgi  i Pod Modynią 

2. Projekt  wodociągu w miejscowości Przyszowa. Zakres projektu będzie obejmował 

budowę nowego odcinka wodociągu w kierunku przysiółka Kierków. 

3. Przebudowa i remont pomieszczeń byłego gimnazjum w celu dostosowania ich  

na potrzeby administarcyjno- biurowe.  

4. Remont Szkoły Podstawowej w Łukowicy- remont polega na przystosowaniu 

pomieszczeń w szkole na potrzeby dwóch sal lekcyjnych. 

5.  Remont Szkoły Podstawowej w Młyńczyskach – malowanie elewacji, wymiana rynien 

6. Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stronie – Zagórów. 

7. Montaz oświetlenia ulicznego w miejscowości Świdnik. 

8. Montaż oświetlenia w miejscowości Jastrzebie. 

9. Remont drogi gminnej w m. Przyszowa realizowany w ramach dofinansowania 

„Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych” 
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Najbliższe inwestycje 

1. Budowa zatok autobusowych Roztoka – Ostra –   zadanie   realizowane   przy   

współpracy  z Powiatowym Zarządem Dróg.  

2. Innowacyjne technologie pozyskiwania energii odnawialnej na terenie Gminy  

Łukowica  w ramach zadania zrealizowana będzie: 

     - Budowa instalacji  fotowoltaicznej  w  budynku  byłego  gimnazjum  w  Łukowicy  

oraz w szkole podstawowej w Łukowicy, budowa instalacji  pompy  ciepła  i  wymiana  

oświetlenia w budynku szkoły podstawowej w  Łukowicy. 

- Montaż urządzeń fotowoltaicznych - lamp hybrydowych  

     - Budowa obiektów małej architektury ławeczek fotowoltaicznych i altany 

fotowoltaicznej.   

3. Remont kotłowni w Szkole Podstawowej w miejscowości Przyszowa II. W ramach 

zadania planowana jest przebudowa instalacji C.O w budynku kotłowni, budowa 

przyłącza gazowego, montaż dwóch pieców gazowych.  

4. Stworzenie Centrum Aktywności Lokalnej wraz z kompleksem sportowo-rekreacyjnym  

w Przyszowej – Etap I 

5. Projekt chodnika i poszerzenie drogi powiatowej w miesjcowości Stronie – w kierunku 

Mokrej Wsi 

6. Remont w Szkole Podstawowej w Roztoce  

7. Montaż sita pionowego/ukośnego na oczyszczalni ścieków w Świdniku 

 

 

Inwestycje wspólnie z powiatem limanowskim 

 

1. Przebudowa obiektu mostowego JNI 35000282 w ciągu drogi powiatowej nr 1546K 

Stadła - Długołęka - Przyszowa w km 10+735 w m. Przyszowa wraz z dojazdami – 

zadanie realizowane przez  Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej przy współpracy 

Gminy Łukowica. 

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna – Naszacowice  

w km od 2 + 468,68 do km 4 + 638,00 w miejscowości Przyszowa – Powiat 

Limanowski”. Zadnie dwuletnie. 

3.  „Remont drogi powiatowej nr 1609 K Limanowa – Kamienica w km od 7+441,00  

 do km 11+018,00 w miejscowości Stara Wieś, Roztoka – Powiat Limanowski” 

 

 

 

Gospodarka Przestrzenna i Komunalna 

 

1. Analiza wniosków o zmianę MPZP pod kątem zgodności z ustaleniami Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łukowica  

i przygotowanie projektu uchwały o przystąpieniu do zmiany MPZP. 

2.         Opracowanie bazy obowiązujących MPZP. 

3.     Wyłonienie wykonawcy opracowania ekofizjograficznego na potrzeby sporządzania 
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studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Łukowica.  

4.   Wyłonienie wykonawcy montażu/wymiany wodomierzy z modułem radiowym  

 u wszystkich odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

5.         Pisemne zawiadomienie odbiorców usług o montażu/ wymianie wodomierzy.  

6.     Pisemne zawiadomienie wszystkich właścicieli lasów o wyłożeniu do publicznego  

wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących 

własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy 

Łukowica. 

7.         Wyłożenie do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu. 

8.        Prace wykonywane w ostatnim czasie na terenie gminy: 

- wymiana wodomierzy na radiowe 

- montaż koszy przystankowych; 

- uzupełnienie szyb na wiatach przystankowych 

- malowanie wiat przystankowych 

- malowanie barier mostowych 

- przycinanie drzew przy drogach gminnych 

 

 

Spotkania: 

 

24 czerwca – podpisanie umowy z firmą DROG – ZIEM realizującą zadanie FDS  

w Świdniku; 

24 czerwca – spotkanie w Łukowicy z Panem Adamem Miąskowskim z Polskiej Spółki 

Gazownictwa oraz Pan Józefem Mąka kierownik Gazowni w Limanowej odnośnie 

gazyfikacji Gminy Łukowica; Podpisałem umowy na przyłącz obiektów gminnych, tym 

samym uruchamiając procedure gazyfikacji.  

29 czerwca – w siedzibie Fundacji Sądeckiej podpisałem Klaster Turystyczny Szlaku 

Kulturowego "Knossos Północy"; 

30 czerwca - uroczystość zakończenia roku szkolnego w przedszkolu samorządowym  

w Łukowicy; 

2-3 lipca – kontrola Urzędu Marszalkowskiego – rewitalziacja Łukowicy; 

6 lipca - Narada Techniczno - Gospodarcza, w ramach opracowania uproszczonego Planu 

Urządzenia Lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie 

gminy Łukowica i Tymbark 

6 lipca – Wizyta w Łukowicy Marszałka Tomasza Urynowicza – oficjlane otwarcie boiska 

wielofunkcyjnego przy SP w Łukowicy; 

8 lipca – Spotkanie w Łukowicy z Nadleśniczym Nadleśnictwa Stary Sącz Pawłem 

Szczygłem; 

9  lipca - Spotkanie organizacyjne 22 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego - „Memoriał 

Henryka Łasaka” – UM Limanowa 

9 lipca - Na zakończenie prac Gminnych Komisji do spraw szacowania szkód  

w gospodarstwach rolnych związanych z tegorocznymi przymrozkami wspólnie z Komisją 

Produkcji Rolnej, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska zorganizowaliśmy spotkanie  
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z Posłem Janem Dudą członkiem Komisji Sejmowej do spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

13 lipca - Z mojej inicjatywy odbyły się spotkania terenowe z udziałem Pani Starosty Agaty 

Zięby, Dyrektora PZD Marka Urbańskiego, członka Zarządu Powiatu Wojciecha 

Włodarczyka, Radnego powiatowego Kazimierza Jasińskiego, pracowników starostwa, 

sołtysów oraz radnych gminy w sprawie projektowania chodników przy drogach 

powiatowych; 

15 lipca - Wspólnie z Panem Skarbnikiem Michałem Kornasiem podpisaliśmy umowę  

z Zastępcą Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Romanem Wcisło na realizację 

zadania z infrastruktury sportowo – rekreacyjnej opiewającą na kwotę 121 313,00 zł 

16 lipca - Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu programu ochrony powietrza  

dla województwa małopolskiego w Auli Kongresowej UR w Krakowie; 

17 lipca - Spotkanie z Sołtysami oraz Komisją Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki 

Finansowej i Komunikacji; 

20 lipca – w UG rozpoczęła się kontrola z Regionalnej Izby Obrachunkowej  

22 lipca - Przekazanie placu budowy pod adaptację pomieszczeń po byłym budynku 

gimnazjum na potrzeby administracyjno – biurowe; 

22 lipca – spotkanie z mieszkanką Jastrzębie odnosnie kupna działki przy remizie OSP; 

23 lipca – spotkanie z Mirosławem Witkowskim w sprawie współpracy odnośnie warsztatów 

w Młyńczyskach; 

29 lipca – Spotkanie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

dotyczące realizacji pilotażowego projektu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym na terenie 

Gminy Łukowica; 

30 lipca - Wspólnie z radną Anetą Tokarczyk spotkaliśmy się z projektantem sieci 

wodociągowej w Młyńczyskach by zapoznać się z obecnym etapem prac; 

31 lipca – spotkanie z Senatorem RP Janem Hamerskim; 

31 lipca – spotkanie z przewoźnikiem linii Łukowica – Jastrzębie – Młyńczyska – Limanowa 

odnosnie wznowienia linii od 4 sierpnia; 

3 sierpnia – spotkanie z mieszkańcami Przyszowej odnośnie kupna działki pod zbiornik  

i stację uzdatniania w Berdychowie; 

 

 

 

 

Wójt Gminy Łukowica 

Bogdan Łuczkowski 

 

 


