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Czas od ostatniej sesji absolutoryjnej to okres wzmożonych kontroli w UG Łukowica.  

Blisko dwa miesiące trwała kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej, a podobne kwestie sprawdzała 

Prokuratura w Krakowie.  

W konsekwencji, w trudnym dla wszystkich czasie epidemii, musieliśmy się tłumaczyć z absurdalnych 

zarzutów, udowadniać uczciwość, tracąc przy tym wiele cennego czasu i energii, które można było 

przeznaczyć na jeszcze bardziej wzmożoną pracę dla dobra naszej gminy.  

Wizytę złożyła nam także Państwowa Inspekcja Pracy, aby skontrolować kwestie przygotowania urzędu 

do pracy w warunkach epidemii,  jak również przyjrzeć się innym sprawom organizacyjnym związanym 

z funkcjonowaniem urzędu. Kontrolujący nie mieli większych zastrzeżeń.  

We wrześniu odbywały się spotkania wiejskie we wszystkich sołectwach. Była to okazja, aby 

porozmawiać o potrzebach i problemach, z jakimi borykają się mieszkańcy naszej gminy, a także 

przedstawić dotychczas zrealizowane zadania jak również plany na najbliższe lata. Podczas zebrań 

mieszkańcy dokonali zmian w tegorocznym funduszu sołeckim oraz rozdysponowali środki na 2021 rok. 

Dziękuję wszystkim uczestnikom spotkań za budującą atmosferę dialogu.  

Inwestycje zakończone: 

1. Remont drogi gminnej w m. Przyszowa realizowany w ramach dofinansowania „Remont dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych”, koszt  realizacji zadania – 94 833,00 zł  

2. Przebudowa i remont pomieszczeń byłego gimnazjum w celu dostosowania ich na potrzeby 

administracyjno - biurowe, 354 791,67 zł. 

3. Remont Szkoły Podstawowej w Łukowicy- remont polegał na przystosowaniu 2 pomieszczeń  

w szkole na potrzeby dwóch sal lekcyjnych, 13200,00 zł. 

4. Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stronie – Zagórów, 54 366,00 zł. ( wspólnie  

z pieniędzmi z Funduszu Sołeckiego - FS) 

5. Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Świdnik, 42 804,00 zł (FS) 

6. Montaż oświetlenia w miejscowości Jastrzębie, 21 894,00 zł. (FS) 

7. Remont kotłowni w Szkole Podstawowej w miejscowości Przyszowa II. W ramach zadania 

wykonano  przebudowę instalacji C.O w budynku kotłowni, wykonano przyłącze gazowe, 

zamontowano  dwa piece gazowe, 190 023,12 zł 

8. Remont schodów prowadzących do ośrodka zdrowia w Łukowicy, 16 900,00 zł 

9. Modernizacja odwodnienia przy szkole podstawowej w Jastrzębiu, 15 500,00 zł. 

10. Modernizacja drogi Kicznia – Wierchowa Droga w miejscowości Młyńczyska, 19 803,98 zł. 

11. Montaż balustrady przy boisku wielofunkcyjnym w miejscowości Łukowica., 25 232,22 zł. 

12. Modernizacja odwodnienia oraz remont drogi gminnej nr 340925 K w miejscowości 

Młyńczyska, 25 969,24 zł.  

13. Modernizacja odwodnienia i remont nawierzchni i pobocza drogi gminnej nr 340536 K  

w miejscowości Roztoka – 46000,00 zł 

14. Modernizacja odwodnienia przy szkole podstawowej w Jadamwoli, 20 541,00 zł.  

15. Modernizacja odwodnienia drogi gminnej nr 340529 K w m. Przyszowa, 18 450,00 zł (FS) 

16.         Modernizacja odwodnienia przy drodze gminnej w Roztoce – Łąki, 3690,00 zł 

17. Pobieranie rowów we wszystkich sołectwach, 73800,00 zł  
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Inwestycje w trakcie realizacji: 

1. Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Miejscowości Młyńczyska – przysiółek  Morgi  i Pod 

Modynią – koszt realizacji zadania – 42 000,00 zł  

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

nowego odcinka wodociągu w kierunku przysiółka Kierków, 95 000,00 zł 

3.   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.  

4. Budowa zatok autobusowych Roztoka – Ostra –   zadanie   realizowane   przy   współpracy   

z Powiatowym Zarządem Dróg,  298 890,00 zł. 

5. Przebudowa drogi gminnej nr 340511 K w miejscowości Świdnik, koszt realizacji zadania –  

1 243 227,40 zł. 

6. Innowacyjne  technologie  pozyskiwania  energii odnawialnej na terenie Gminy  Łukowica 

Przetarg podzielony był na 4 części. Na wszystkie 4 części zostały podpisane umowy o wartości łącznej:  

1.161.922,33 zł: 

- Budowa instalacji  fotowoltaicznej  w gminnej stołówce 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 

7.Rewitalizacja centrum Przyszowej- zakres zadania obejmuje budowę: miasteczka ruchu rowerowego, 

toru rolkowego, placu zabaw, altany oraz utwardzenie gruntu nawierzchnią bitumiczną i kostka 

brukowa, 897 988,62 zł. 

8. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Przyszowa – Berdychów -  4 346 642,87 zł 

9. Budowa 4 altan turystycznych na terenie Gminy Łukowica. ( Zagórów, Spleźnia, Cisowy Dział, droga 

na Łyżkę – Ciągłówka)  

10. Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej 1545 K w miejscowości Stronie,   

53 997,00 zł. 

11. Remont drogi gminnej nr 340521 K w miejscowości Młyńczyska, 113 775,00 zł.  

12. Remont utwardzenia gminnego parkingu w m. Roztoka, 53 873,91 zł. 

13. Remont drogi gminnej 340513 K w miejscowości Jadamwola, 44000,00 zł.  

14. Dokumentacja projektowa pod ujęcie wody w miejscowości Przyszowa, 11 455,00 zł  

15. Projekt Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Jastrzębiu, 70000,00 zł.  

16. Opracowanie dokumentacji projektowej pełnowymiarowego boiska V- ligi w miejscowości 

Przyszowa, koszt realizacji zadania – 39 360 ,00 zł 

17. Roboty remontowo- budowlane w remizie OSP w Jastrzębiu,  koszt realizacji zadania, 

34 154,16 zł.  

18. Roboty remontowo-budowlane w remizie OSP w Jastrzębiu 

19. Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Stronie. 
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20.  Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. " Remont  drogi Powiatowej 

nr 1610 K Świdnik- Limanowa w m. Łukowica na odcinku  1000 m” zakres dokumentacji obejmuje 

poszerzenie jezdni do 6m, utwardzenie pobocza do 1,5 m oraz odwodnienie. Trwają prace 

przygotowawcze koncepcji planowanego remontu do konsultacji z PZD  

21. Aktualizacja dokumentacji projektowej – Droga Powiatowa Czartowska 

22. Montaż studzienek wodomierzowych, wodociąg Przyszowa – Berdychów; 

23. Montaż wodomierzy radiowych;  

   

Inwestycje planowane: 

1. Remont schodów na Wielkówkę.  

2. Modernizacja odwodnienia drogi gminnej nr 340533 K w m. Przyszowa – Berdychów nad 

Szkołą; 

3. Montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łukowica – w m. Jadamwola, Łukowica  

( Palichówka, Wielkówka ) 

4. Remont drogi gminnej nr 340926 K w m. Młyńczyska – Pod Górą 

5. Modernizacja odwodnienia drogi gminnej nr 340537 K Roztoka- Solniska. 

6. Remont drogi gminnej 340689 K w m. Jastrzębie – Spleźnia. 

7.  Remont drogi gminnej: Stronie – Podkrakowiec, Łukowica Wielkówka;  

8. Dokumentacja projektowa drogi gminnej Świdnik- Owieczka Podlaski. 

9. Budowa siłowni zewnętrznej w Roztoce i Jadamwoli 

10. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Roztoce 

11.  Remont drogi gminnej nr 340816K w miejscowości Owieczka 

12.  Remont drogi gminnej nr 340801K w miejscowości Młyńczyska – do Sołtysa 

13.  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowica – Górna Łukowica 

14. Wymiana posadzki w jednej z sal w Remizie OSP w Stroniu (FS)  

 

Dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STEKRO z Roztoki, na kwotę 223 500,00 zł - ciągnik Zetor 

Proxima CL 100 - 96 KM 

Przedmiotem zamówienia oprócz ciągnika był pług do odśnieżania, posypywarka i kosiarka bijakową 

Dostawa oleju 

15 października ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do jednostek 

organizacyjnych na terenie Gminy Łukowica. 

W postępowaniu złożono dwie oferty: 

EUROSPED PALIWA 

Sp. z o.o., Sp. k. 
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Ul. Dworska 6, 41-902 Bytom 

Na kwotę brutto bla całości zadania: 647 472,00 zł 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRÓD” Spółka z o.o. 

33-386 Podegrodzie 210A 

Na kwotę brutto bla całości zadania: 678 468,00 zł 

 

Środki zewnętrzne: 

Remizy 2020 

Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Roboty remontowo-budowlane w remizie OSP w Jastrzębiu” 

w ramach programu „Remizy 2020” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w ramach konkursu 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.”  

W ramach zadania planowane jest: 

- ułożenie płytek/powierzchni zmywalnych na ścianach wewnętrznych w garażach, 

- poprawa uszkodzonych ścian elewacji zewnętrznej,  

- wymiana parapetów, 

- wymiana uszkodzonych/odpadających płytek w kotłowni, 

- wymiana pieca węglowego i montaż nowego pieca na pellet, 

- wymiana i montaż podgrzewacza wody, 

 

Uzyskane dofinansowanie: 17 465,00 zł 

Całkowity koszt zadania: 35 000,00 zł 

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 30.11.2020 r. 

 

Małopolska deszczówka 

Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na realizację zadania pn. „Budowa 

zbiornika na deszczówkę wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej i instalacją odzysku wody 

deszczowej”.  
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Przyznane dofinansowania przeznaczane są na realizację zadań z zakresu racjonalnego 

gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi, przechwytywanymi z obiektów użyteczności 

publicznej i gruntów będących własnością gminy. 

 

Wnioskowana kwota: 24 797,00 

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. 

Fundusz Dróg Samorządowych 

Złożono wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa 

drogi gminnej nr 340533 K Roztoka - Przyszowa - Siekierczyna w m. Przyszowa w km od 0+303,63 do 

0+484,24, Gmina Łukowica” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.  

Długość odcinka planowanego do przebudowy to 181 m.  

Szacowane koszty całkowite zadania to 393 981,28 zł 

 

Żłobek – program MALUCH + 

Złożono wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa 

części pomieszczeń budynku byłego gimnazjum na potrzeby Gminnego Żłobka w Łukowicy” w ramach 

programu Maluch +. W ramach zadania przewidywane jest stworzenie 15 miejsc dla dzieci w wieku do 

lat 3. 

 

Okres realizacji zadania 01.01.2021 do 31.12.2021.  

Szacowany wkład własny 149 847,55 zł 

Przewidywana wartość dofinansowania 495 000,00 zł 

Szacowane koszty całkowite zadania to 644 847,55 zł 

 

Termomodernizacja obiektów użyteczności  

W ramach zadania przewidywane jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w 4 budynkach 

szkół podstawowych na terenie Gminy Łukowica.  
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Zadanie planowane jest realizacja w następujących budynkach szkół: 

- Szkoła Podstawowa w Świdniku, 

- Szkoła Podstawowa w Jadamwoli, 

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przyszowej, 

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przyszowej, 

 

Koszty całkowite projektu to 3 585 528,11 zł 

Wnioskowana kwota dotacji to 2 509 869,67 

Wielkość procentowa dofinansowania 70% 

 

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.  

Zawnioskowane środki wpłynęły na konto Urzędu Gminy. Muszą one być przeznaczona na wydatki 

majątkowe, których wartość kosztorysowa wynosi co najmniej 400 tys. zł. 

 

W ramach drugiego naboru złożone zostały wnioski na: 

- budowę zbiornika wody w Łukowicy wraz z stacją uzdatniania wody 

Pojemność zbiornika 100 m3  

Planowana okres realizacji 01.01.2021 – 12.2021 

Szacowane koszty zadania 482 974,30 zł 

 

- budowę wodociągu w Młyńczyskach 

Długość wodociągu 4 km 

Planowana okres realizacji 01.01.2021 – 12.2021 

Szacowane koszty zadania 1 000 000,00 zł 
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- budowę wodociągu w Przyszowej 

Długość wodociągu 9 km 

Planowana okres realizacji 01.01.2022 – 12.2022 

Szacowane koszty zadania 2 000 000,00 zł 

 

ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ 

Uzyskano dofinansowanie w ramach 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 (15 zorganizowanych grup od 21 do 35 osób) będą miały 

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

Całkowita wartość zadania: 51 857,14 zł. 

Uzyskana kwota dofinansowania to 36 300,00 zł. 

 

Prace geodezyjne: 

Wykonanie czynności na gruncie związanych z regulacją stanów prawnych dróg (wydzielenie działek 

zajętych pod drogi): 

1. droga Przysłop - obręb Roztoka 

2. droga Kącina - obręb Młyńczyska 

3. droga Pępówka- obręb Roztoka 

Podział dz. ew. 657 obręb Łukowica - wydzielenie działki ew. 657/1 zajętej pod drogę. 

Podział dz. ew. 1029/1 obręb Łukowica – wydzielenie działki ew. 1029/4 pod stację gazu. 

Ustalenie przebiegu ustalenia granic pomiędzy działką dz. ew. 239 stanowiąca drogę publiczną 

położoną w obrębie Stronie, a działkami ewidencyjnymi 240/4 i 240/2 położonymi w obrębie Stronie. 

 

Prace planistyczne: 

1. spotkanie z urbanistą, Panią Agnieszką Rozenau-Rybowicz dotyczące wyników analizy  

i oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Łukowica pod kątem zgodności z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

2. uruchomienie portalu mapowego zawierającego Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Łukowica. 
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3. monitorowanie przebiegu prac związanych z opracowaniem ekofizjograficznym (termin 

realizacji prac listopad 2020 r.). 

 

Prace związane z gospodarką wodno-ściekową: 

Nawiązanie współpracy z Panią prof. Anna Anielak - Kierownikiem Katedry Technologii 

Środowiskowych Politechniki Krakowskiej. 

W dniu 24 września odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy Łukowica oraz na oczyszczalni ścieków w 

Świdniku. 

Zakres pierwszego etapu: 

1. Sporządzenie analizy bieżącego funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Świdniku. 

2. Sporządzenie zaleceń celem poprawy bieżącego funkcjonowania. 

3. Opracowanie - dobór technologii redukcji nieprzyjemnych zapachów. 

4. Sporządzenie analizy możliwości rozbudowy oczyszczalni przy docelowy obciążeniu 

oczyszczalni na poziomie 6000 RLM przy ilości dopływających ścieków na poziomie 900 m3/d. 

Prace wykonywane w ostatnim czasie przez grupę komunalną:  

a) malowanie mostów  

b) malowanie przystanków  

c) mycie  przystanków  

d) wycinka gałęzi przy drogach  gminnych  

e) czyszczenie korytek przy drogach gminnych  

f) montaż luster drogowych  

g) sadzenie krzewów ozdobnych  

h) odnowienie przejścia dla pieszych  

i) montaż piłkochwytów  na Orlikach  

j) naprawa sprzętu na placu zabaw w Świdniku 

k) prace przy gminnych wodociągach 

 

 

Wójt Gminy Łukowica  

Bogdan Łuczkowski  


