
Informacja międzysesyjna Wójta 

Sesja 26.06.2020 r. 

1. Ostatnia sesja odbyła się 28 maja 2020 roku. 

2. 01.06 odbył się Dzień Dziecka, zorganizowany wspólnie z CKSiT w tym roku miał on 

jednak inny, bardziej skromny charakter 

3. W tym miesiącu swoje jubileusze kapłańskie obchodzili księża z naszej parafii: 

35 - lecie ks. Proboszcz Bogusław Pasierb, 45- lecie ks. Senior Stanisław Szczygieł i 50 

– lecie ks. Senior Leszek Dudziak. Wszystkim księżom życzymy dalszych lat w zdrowiu 

i błogosławieństwa w posłudze kapłańskiej 

4. 02 czerwca wspólnie z P. Prezesem OSP Żegocina oraz naszym Radnym i sołtysem  

Panem Tomaszem odbyliśmy spotkanie z Panem Posłem na sejm Piotrem Sakiem. 

Spotkanie dotyczyło spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki OSP 

Żegocina.  

5. Również 02 czerwca odbyła się Rada Społeczna Ośrodka Zdrowia na której Pan 

Kierownik oraz Pani Główna Księgowa przedstawili realizację planów finansowych za I 

kwartał 2020 roku. 

6. Wspólnie z CKSiT w przystąpiliśmy do przygotowania basenu kąpielowego do sezonu 

wakacyjnego. Otwarcie basenu nastąpi 03 lipca o godz. 14:00 

7. 04 czerwca odbyłem spotkanie z ks. Proboszczem z Żegociny dotyczącym uregulowań 

prawnych na działkach drogowych zlokalizowanych w przysiółku „Podlesie” a 

należących do parafii. Ks. Proboszcz obiecał przekazać sprawę Biskupowi 

tarnowskiemu i czekamy na dalsze decyzje w tej sprawie. 

8. 08 czerwca rozpoczęły się egzaminy maturalne w naszym Zespole Szkół, termin został 

przesunięty z maja na czerwiec ze względu na pandemię. W tym roku do egzaminu 

przystąpiło 16 maturzystów, zaś sam egzamin w tym roku miał wyłącznie formę 

pisemną. 

9. 08 czerwca uczestniczyłem w komisji rewizyjnej poświęconej absolutorium dla wójta 

10. 09 odbyłem spotkanie z Panią radną Zofią, Panem Sołtysem Tadeuszem Starym, 

Komendantem Gminnym OSP i Dyrekcją CKSiT - dotyczącym dalszego funkcjonowania 

świetlicy w Łąkcie Górnej. Ustalono że całym budynkiem będzie się opiekowało OSP z 

Łąkty Górnej. Bezpłatnie obiekt będzie wynajmowany organizacjom pozarządowym z 

Łąkty Górnej zaś innym osobom zewnętrznym po uiszczeniu opłaty za zużyte media. 

11.  09 czerwca uczestniczyłem w Forum Wójtów, spotkanie dotyczyło realizacji 

projektów organizowanych przez Urząd Marszałkowski oraz planów związanych z 

nową perspektywą unijną. 

12. 09 czerwca odbyłem spotkanie w Bytomsku – sprawa dotyczyła realizacji funduszu 

sołeckiego tzw. „Droga Paruchy” – ustalono z właścicielem gruntu po której przebiega 

droga, zakres prac do wykonania oraz przedstawiono parametry remontowanej 

drogi. 

13. Również 09 czerwca na zaproszenie Pana Przewodniczącego odbyłem spotkanie z 

członkami Spółdzielni „Przybyszówka”. Sprawa dotyczyła usunięcie awarii sieci 

wodociągowej na osiedlu oraz utrudnieniach komunikacyjnych w ruchu pieszym i w 

ruchu pojazdów. 



14. 10 czerwca zorganizowałem spotkanie z członkami stowarzyszenia Zegocina OdNowa 

dotyczącego realizacji Budżetu Obywatelskiego. W tej chwili zadanie zostało 

przekazane naszej gminie przez ZDW, a w wakacje chcielibyśmy realizować założenia 

tego budżetu podparte oczywiście postępowaniem przetargowym. 

15. 16 i 19 czerwca uczestniczyłem w walnych zebraniach sprawozdawczych SRGiWP w 

Żegocinie oraz stowarzyszeniu Żegocina OdNowa 

16. 17 czerwca uczestniczyłem w zebraniu Rady Sołeckiej wsi Łąkta Górna zwołanej przez 

Pana Sołtysa na którym omówiliśmy wizualizację projektowanej rozbudowy szkoły, 

do której radni wnieśli niewielkie zapytania i uwagi. 

17. 18 czerwca zorganizowałem spotkanie z dyr. Regionalnym firmy Tauron a sprawa 

dotyczyła oświetlenia ulicznego (wymiany lamp sodowych na ledowe) oraz 

rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego w kierunku Bytomska. Ustalono iż zostanie 

wykonana dokumentacja techniczna i będziemy chcieli oświetlić drogę powiatową od 

budynku byłej mleczarni, aż do Zakładu mechanicznego w Bytomsku. Natomiast w 

przysiółku „Potoki” zostanie wykonany montaż dwóch lamp na istniejących słupach. 

18.  19 czerwca uczestniczyłem w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowski z dyr. od 

programów z funduszy unijnych. Rozmowa dotyczyłam możliwości pozyskania 

dofinansowań z RPO i PROW z końcowego rozdania starej perspektywy unijnej. 

19. 22 czerwca odbyła się debata n/t studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy. W debacie uczestniczyło ok. 20 

mieszkańców którzy aktywnie uczestniczyli w debacie i przedstawili swoje uwagi i 

propozycje do projektu studium. 

20. 24 uczestniczyłem w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim z Panią dyrektor z wydz. 

Rewaloryzacji zabytków. Spotkanie dotyczyło zakresu prac na cmentarzu nr 302 z I 

wojny światowej (propozycja naprawy drogi) oraz remont ogrodzenia cmentarza nr 

304 w Łąkcie Górnej. 

21. Również 24 czerwca uczestniczyłem w posiedzeniu komisji skarg i wniosków oraz 

komisji wspólnej Rady Gminy na którym dokładnie przedstawiłem Raport o stanie 

GMINY ZA 2019 ROK. 

22. 25 czerwca uczestniczyłem w zebraniu Rady sołeckiej wsi Żegocina a zebranie 

dotyczyło zmian w funduszu sołeckim 

23.  W tym roku odbędzie się powszechny spis rolny, który odbędzie się w dniach od 1 

września do 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy  Żegocina. 

24. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Bochni zatrzymali trzech sprawców 

zniszczenia wiat przystankowych, którzy na przełomie czerwca i lipca 2019 roku na 

terenie gmin: Żegocina, Trzciana i Drwinia dokonali akty wandalizmu. Grozi im kara 

nawet 5 lat więzienia. Podziękowanie dla Komisariatu Policji w Bochni za ujęcie 

sprawców. 

25. Powódź czerwcowa  – podmyte brzegi rzek, zniszczenia na drogach gminnych o 

nawierzchni szutrowej, osunięcie się mas ziemi na prywatnych posesjach oraz 

uaktywnienie się osuwiska w przysiółku „Podlas” 

- olbrzymie straty w gminie Łapanów – CKSiT nasza gmina oraz druhowie strażacy 

zaangażowali się w zbiórkę dla poszkodowanych osób z zalanego Łapanowa na tę 

chwilę najbardziej potrzebne są:  



środki czystości, pralka, ręczniki, mopy, farby, grunty, wałki, środki odgrzybiające, 

ściągaczki do wody, łopaty, rękawiczki, wiadra, żywność długoterminowa  

Dary można składać w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie od 

poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 oraz dodatkowo w poniedziałki, 

środy i piątki od godziny 17:00 do 20:00. lub do remizy w Żegocinie: 26.06.2020- 

w godz.18.00 do 20.00 27.06.2020 - w godz. 10.00 do 12.00 i w godz. 17.00 do 19.00. 

Zbiórka potrwa do 2 lipca. 

 

W zakresie przeprowadzonych i rozpoczętych inwestycji:  

1. Usunięcie awarii na przyłączu kanalizacji sanitarnej w budynku gazowni                      

w  Żegocinie. 

2. Usunięcie awarii na sieci wodociągowej na osiedlu Przybyszówka                                       

w Żegocinie. 

3. W ramach otrzymanej dotacji w wysokości 75.000,00 złotych z Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa zakupiliśmy 56 sztuk laptopów do nauki 

zdanej. 

4. Przyjęliśmy od  Zarządem Dróg Wojewódzkim w Krakowie do realizacji 

zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Realizacja projektów „BO! 

Małopolska” – edycja IV – Żegocina OdNowa – rewitalizacja centrum 

Żegociny. Doświetlenie przejść dla pieszych oraz ukwiecenie drogi 

wojewódzkiej”. Całkowity szacunkowy koszt realizacji zadania  149 950,00 

złotych. 

5. W związku z realizacją projektu pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw 

domowych z terenu Gminy Żegocina” w ramach dofinansowania z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020, ogłoszony został  kolejny nabór wniosków na usuwanie azbestu                 

z terenu Gminy Żegocina w 2020 roku. 

6. Obecnie wyłożony jest do publicznego wglądu projekt zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z 

prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 czerwca 2020 r. do                     

8 lipca 2020 r. Uwagi można składać do 30 lipca 2020r.  

7. Trwają prace na drodze powiatowej Łąkta Górna – Kierlikówka, obecnie 

finalizowane są prace na drodze wojewódzkiej 965 tj. budowa mostu w 

Łąkcie Górnej, III pas ruchu na przełączy widoma oraz lewoskręt na 

skrzyżowaniu przy szkole w Żegocinie. 

 

W zakresie zamówień publicznych; 

1. W dniu 9 czerwca odbył się przetarg na zadanie pn. Remont drogi transportu 

rolnego „Targowica-Nadole” w miejscowości Żegocina.                              

W ramach zadania wyremontowany zostanie odcinek drogi o długości 

281mb, w tym zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku 



218mb oraz płyty betonowe na odcinku 63 mb. Na ten cel gmina otrzymała 

dotację                             w wysokości 30 tysięcy złotych.  

Wartość zadania: 55.604,56 złotych 

Wykonawca: „ROAD” Prace Ziemno-Drogowe Beata Czyżycka  z Porąbki 

Iwkowskiej oraz Firma „TMGM” Kazimierz Gołdas z Bochni. 

2. W dniu 24 czerwca wybrany został w ramach zapytania ofertowego 

wykonawca. Wykonanie monitoringu dla placu zabaw Nivea, altany, boiska 

przyszkolnego i Szkoły Podstawowej w Łąkcie Górnej, Monitoring wokół 

budynku szkoły w Bytomsku, Monitoring centrum Żegociny oraz budynku 

Zespołu Szkół w Żegocinie.  

3. Na dzień  30.06.2020 r. planowany jest pierwszy przetargu nieograniczonego 

na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem „Mleczarni”  

położonej w Żegocinie. 

 

 

 

W zakresie złożonych wniosków o dofinansowanie:  
1. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Budżetu Województwa Małopolskiego na 

realizację projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – 

MIRS” na zadanie pn. „Przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego 

przy szkole podstawowej w Żegocinie” w wysokości 152.320,00 zł 

2. Otrzymaliśmy dofinansowanie na zadanie pn. Doposażenie placu zabaw przy 

Przedszkolu w Żegocinie w wysokości 36.624,00złotych. 

 

 

Oczekujemy na ocenę następujących wniosków: 

 

1. Remont kaplicy pod lipami w Rozdzielu. 

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bytomsko i sieci 

kanalizacyjnej w miejscowości Łąkta Górna 

3. Zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych ze środków 

PFRON. 
 


