
Raport o stanie Gminy Żegocina za 2019 rok 

Streszczenie 

 

Raport o stanie gminy to nowy dokument  przedstawiający szeroki zakres 

danych obrazujących funkcjonowanie Gminy Żegocina.  Stanowi on źródło 

oceny jej kondycji i możliwości dalszego rozwoju w przyszłości. Raport 

obejmuje   w szczególności realizację polityk, programów, strategii   i uchwał 

Rady Gminy. Wójt Gminy jest zobligowany przepisami do jego przedstawienia 

Radzie co roku do 31 maja za rok poprzedni.  

Podstawowe informacje: 

W 2019 roku Gmina Żegocina, jako jednostka samorządu terytorialnego 

realizowała skutecznie swoje zadania własne, nałożone przepisami ustaw,                

a także szereg zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz tych, 

które wynikały z zawartych porozumień.  Do zadań własnych gminy należy 

dbałość o porządek publiczny, oświatę, infrastrukturę, pomoc społeczną, 

ochronę środowiska, bezpieczeństwo, ochronę zdrowia, kulturę, sport, 

turystykę  itd.  Natomiast zadania zlecone przez administrację rządową dotyczą 

spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów i obronności.  

Zgodnie z danymi ewidencji ludności wg stanu na 31.12.2019 r. w Gminie 

Żegocina zamieszkiwało 5 547 osób, w tym 2 774 mężczyzn i 2 773 kobiet. Dla 

porównania na koniec 2018 r. liczba ta wynosiła 5 517 mieszkańców. 

Odnotowano więc wzrost liczby ludności o 30 osób.   

Na podstawie danych otrzymanych z PUP w Bochni liczba osób 

bezrobotnych  z terenu naszej gminy  wyniosła 37 mieszkańców.  W grudniu 

2019 r. na terenie gminy zarejestrowane były 277 podmioty prowadzące 

działalność  gospodarczą. Funkcjonowało 15 jednostek organizacyjnych, dla 



których organem prowadzącym jest gmina. Mamy 5 jednostek pomocniczych, 

czyli sołectw. 

       Budżet gminy Żegocina na koniec 2019 r. przedstawiał się następująco:  

dochody 35.009.372,61 zł,  

przychody (czyli otrzymane kredyty i pożyczki) 2.729.927,51 zł 

wydatki 34. 291.367,08 zł  

rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek) 2.710.719,31 zł 

W 2019 r. zrealizowano na terenie całej gminy  szereg inwestycji 

służących jej mieszkańcom, których łączna wartość wyniosła 3.207.226,56 zł 

Zadłużenie gminy na koniec 2019 r. wynosiło 9.676.278,00 zł , co stanowi 27,64 

%. 

Gmina Żegocina pozyskała  327.896,38 zł środków finansowych zewnętrznych, 

głównie na projekty infrastrukturalne, ekologiczne, społeczne, oświatowe, 

sportowe.  Wymagało to sporządzenia wielu dokumentów aplikacyjnych                     

i dokumentacji projektowej na zadania  inwestycyjne i prace remontowe. Poza 

dużymi inwestycjami systematycznie prowadzone były cząstkowe remonty 

nawierzchni i chodników, rozbudowy parkingów, budowy oświetlenia. W 2019 

roku zaplanowano oraz rozpoczęto inwestycje i projekty, które są w trakcie 

realizacji czy też będą realizowane w kolejnych latach. 

Dużą wagę przywiązywano również do edukacji i działań prospołecznych. 

Zadania z zakresu edukacji w gminie realizowane były w oddziałach 

przedszkolnych, szkolnych, gimnazjalnych i szkole średniej,  a także w szkole 

muzycznej.  

Rada Gminy  Żegocina  podejmowała swoje działania poprzez udział w sesjach         

i pracy w komisjach. 



Gmina Żegocina realizowała skutecznie swoje zadania przy współpracy                           

z jednostkami organizacyjnymi, jednostkami pomocniczymi, organizacjami 

pozarządowymi, stowarzyszeniami, ochotniczymi strażami pożarnymi, kołami 

gospodyń wiejskich, klubami sportowymi, poprzez  przekazane dotacje na 

wspieranie tych podmiotów działających na terenie gminy. Działania te były 

możliwe dzięki pracy i zaangażowaniu pracowników urzędu gminy. Pragnę 

nadmienić, że w 2019 r. wszystkie jednostki realizowały wiele programów, 

projektów, strategii i uchwał rady,  które zostały szczegółowo przedstawione         

w raporcie.  

 

Podsumowując pragnę podkreślić, że jako samorząd musimy skupić się 

na stwarzaniu przyjaznych warunków dla rodzin i dalszych inwestycjach 

wpisujących się w wieloaspektowy, zrównoważony rozwój gminy. Będziemy  

działać w sposób przemyślany, strategiczny, skupiając się na maksymalnym 

czerpaniu środków ze źródeł zewnętrznych, co skutkuje wdrażaniem kolejnych 

projektów i inicjatyw. Wśród priorytetów są projekty twarde – 

infrastrukturalne, jak również miękkie – społeczne. Działaniom tym towarzyszy 

kontekst proekologiczny, dużą wagę przywiązujemy do edukowania, oraz 

szerokiej oferty kulturalnej i wszelkich innych wskazanych aspektów, 

warunkujących harmonijny rozwój gminy. Budujemy wizerunek Gminy 

przyjaznej mieszkańcom, docenianej na zewnątrz, stawianej za wzór. 


