
Informacja Wójta w okresie międzysesyjnym 

1. Ostatnia sesja odbyła się 14 sierpnia 2020 r. 

2. 16 sierpnia odbyła się piknik sportowo-rekreacyjny na basenie w Łąkcie Górnej połączony z 

zawodami pływackimi. Dziękuję Dyrekcji i pracownikom CKSiT za organizację pikniku. Impreza 

zakończyła funkcjonowanie basenu w tym roku. 

3. 18 sierpnia otrzymaliśmy bezpłatnie samochód osobowy Opel Vectra od Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Krakowie. Samochód będzie przeznczony na potrzeby Urzędu Gminy. Dziękuję Panu 

Komendantowi Wojewódzkiemu za przekazany samochód. 

4. 31 sierpnia odbyłem spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy. Spotkanie 

dotyczyło przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego zgodnie z 

wytycznymi MEN oraz Sanepidu w związku z panującą w Polsce pandemią. 

5. 31 sierpnia uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP dotyczącego rozdysponowania 

środków w ramach przyznania dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości. 

6. 01 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Łącznie we wszystkich szkołach naukę rozpoczęło 660 

uczniów szkół podstawowych, 186 uczniów Liceum, Szkoły Branżowej i Słuchaczy dla dorosłych oraz 

296  przedszkolaków. Łącznie więc w szkołach i przedszkolach mamy 1055 osób 

7. 01 września odbyły się gminne obchody kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Dziękuję 

pocztom sztandarowym i delegacjom za wzięcie udziału w tej uroczystości. 

8. 02 września odbyło się spotkanie firmą ZWSE Rzeszów odpowiedzialną za projektowanie i 

wykonawstwo linii energetycznej 110 KW na terenie naszej gminy. Podczas spotkania bardzo 

stanowczo i zdecydowanie odniosłem się do zaprojektowanej linii, która częściowo miała by przebieg 

napowietrzny a częściowo ”skablowany”. Powiedziałem że zaproponowana wersja jest nie przyjęcia 

zarówno przez Samorząd jak również Mieszkańców naszej gminy. Wersję którą możemy 

zaakceptować to linia całkowicie budowana w ziemi wzdłuż istniejącej linii napowietrznej 15 KW 

którą również należy schować w ziemi. Firma projektowo-budowlana ma przekazać te uwagi 

głównemu inwestorowi czyli firmie Tauron. 

9. 03 września uczestniczyłem w spotkaniu  zorganizowanym przez Panią Poseł Urszulę Nowogórską, 

którego tematem był problem przebudowywanej drogi 965 na granicy Rozdziela i Laskowej. Problem 

dotyczy głownie ujęcia wód opadowych przy jednej z posesji znajdującej się już po stronie gminy 

Laskowa. W spotkaniu uczestniczyli kierownicy ZDW wykonawca firma Skańska wójt gminy Laskowa 

oraz okoliczni mieszkańcy. Po ponad 4 godzinnych negocjacji podpisano protokół ze spotkania, który 

zobowiązał strony tj. gminy, wykonawcę i zarządcę drogi do poprawy ujęcia wód opadowych. 

Zobowiązałem się do wykonania odwodnienia naszej drogi gminnej z której też woda opadowa 

zagraża mieszkańcom tego przysiółka. 

10. 03 września uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Sołeckiej wsi Żegocina na której podsumowano 

wykonanie funduszu sołeckiego w 2020 roku oraz zaproponowano przeznaczenie funduszu w 2021 

roku. 

11. 07 września odbył się odbiór drogi transportu rolnego który w tym roku zrealizowany był w 

przysiółku „Targowica-Nadole” w Żegocinie. 

12. 07 września na podstawie oceny złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie 

ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 



życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i ich rodzin polegającym na świadczeniu usług aktywnej 

integracji o charakterze społeczno-zawodowym dla uczestników „Aktywna Żegocina” został 

wyłoniony podmiot tj. Fundacja Stałego Rozwoju z Nowego Sącza z którym została podpisana umowa 

na kwotę 189.851,83 zł. w roku 2020 – 80.000 zł , 2021 – 109.851,83 zł. Powyższe środki zostaną 

wykorzystane na kursy zawodowe, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, staże, szkolenia 

wyjazdowe. 

13. Od 08 -10 września uczestniczyłem w corocznym Forum Ekonomicznym, który w tym roku ze 

względu na Covid-19 odbył się wyjątkowo w Karpaczu. Na forum poruszono min. problemy finansowe 

samorządów wywołanych pandemią, wszyscy jednoznacznie stwierdzili że najważniejszą formą 

rozwoju gospodarczego samorządów terytorialnych jest inwestowanie. Dużo czasu poświęcono 

tarczom rządowym zarówno dla firm jak i dla samorządów. 

14. 10 września odbyło się Walne Zebranie  członków Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”. W 

stowarzyszeniu nastąpiły zmiany personalne na stanowisku Prezesa Zarządu, którym został 

mieszkaniec naszej gminy Pan Jan Marcinek, serdecznie mu gratuluję objęcia tej funkcji. 

15. 11 września uczestniczyłem w Szymbarku w wystawie zorganizowanej przez wydział 

Rewaloryzacji Zabytków Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie pt. „Renowacje Cmentarze 100 lat 

później”. Wystawa dotyczyła renowacji cmentarzy z I wojny światowej. Wśród prac znalazł się 

również remontowany cmentarz 302 w Żegocinie 

16. 11 września odbyło się otwarcie tężni solankowej w Bochni połączonej z rozpoczęciem 13 edycji 

Weekendu z zabytkami, w którym uczestniczy również gmina Żegocina. Tężnia solankowa jest 

nowoczesnym budynkiem który ma służyć mieszkańcom Bochni, całego Powiatu oraz przybyłym 

turystom. Zachęcam do odwiedzenia tego miejsca, które ma charakter prozdrowotny ale również i 

relaksacyjny. 

17. 14 września uczestniczyłem w Radzie Sołeckiej wsi Łąkta Górna na której podsumowano realizację 

funduszu sołeckiego za 2020 rok oraz zaproponowano zadania do realizacji funduszu w nowym roku. 

18. 15 września odbyło się spotkanie wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych oraz 

dyrektorów szkół i przedszkoli z przedstawicielem banku, dotyczącego wdrożenia od nowego roku 

zgodnie z ustawą Pracowniczych Planów Kapitałowych 

19. 18 września odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Członków Unii Miasteczek 

i Gmin Polski. Dokonano wyboru nowego prezesa zarządu którym został Burmistrz Proszowic ja 

natomiast zostałem wybrany na członka komisji rewizyjnej. 

20. 19 września uczestniczyłem w Walnym sprawozdawczym Zgromadzeniu Stowarzyszenia 

Miłośników Ziemi Żegocińskiej.  

21. 21 września odbyła się uroczystość przekazania sprzętu pozyskanego z Funduszu Sprawiedliwości 

dla jednostek OSP z terenu naszej gminy. Sprzęt za prawie 100 tyś. zł. trafił do wszystkich jednostek z 

terenu naszej gminy. 

22. 22 września odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów wchodzących w skład Forum Gmin 

Beskidu Wyspowego z wicewojewodami małopolskimi. Na spotkaniu przedstawiono wizję rozwoju 

infrastruktury turystycznej w Beskidzie Wyspowym. Wicewojewodowie zobowiązali się pomóc temu 

przedsięwzięciu które szacowane jest na ok. 15 mln. zł. 

23. Uczestniczyłem we wszystkich Zebraniach Sołeckich i Wiejskich w 5 sołectwach naszej gminy. 

Mieszkańcy, radni sołeccy, sołtysi przedstawili problemy swoich wsi, zadano szereg pytań na które 



starałem się udzielić wyczerpującej odpowiedzi. Ustalono też zadania poprzez głosowanie, które będą 

realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku. Dziękuję sołtysom za organizację zebrań. 

Dziękuję Panu Przewodniczącemu i Radnym za uczestnictwo w zebraniach. 

24. Realizujemy dwa projekty turystyczne dla uczniów  szkół podstawowych 

   -„Małopolska Olimpiada Frekwencji” (za wybory prezydenckie) kl. I – VI (Wadowice, Kraków, Urząd 

Marszałkowski – lekcja demokracji – całkowicie za darmo 

   - „Odkrywam Małopolskę” – kl. VI – VIII dofinansowanie 70%, wkład rodziców 30% kwota 

dofinansowania to 18.500 zł. 

Również realizujemy projekt nauki pływania dla klas I-III szkół podstawowych 104 osoby z terenu 

naszej gminy 

25. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął wczoraj Program Ochrony Powietrza dla naszego 

regionu. Program przewiduje min: 

- preferencje finansowania Odnawialnych Źródeł Energii                                                                                             

- wsparcie dla osób dotkniętych ubóstwem energetycznym                                                                             

- ekodoradca dla mieszkańców w każdej gminie                                                                                                        

- stworzenie wojewódzkiej bazy danych o emisjach przemysłowych                                                                                                   

- kontrole interwencyjne i planowe palenisk                                                                                                                                        

- utworzenie punktów obsługi programu „Czyste powietrze”                                                                                       

- przygotowanie planu wdrożenia stref czystego transportu              

26. Powszechny Spis Rolny 

W okresie  od 1 września do 30 listopada 2020 r., przeprowadzany jest na terenie całego kraju 

Powszechny Spis Rolny wg stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Udział w spisie jest obowiązkowy. 

Powszechny Spis Rolny jest prowadzony metodami:                                                                                                      

- samospisu internetowego, poprzez formularz spisowy dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl                                                                                                                                                                   

- od 16 września trwa spis prowadzony przez rachmistrzów telefonicznych                                                        

- od 1 października do 30 listopada 2020 r. spis  metodą wywiadu bezpośredniego rozpoczną 

rachmistrze terenowi. Do naszej gminy  zostało przydzielonych dwóch rachmistrzów. 

Urząd Gminy Żegocina udostępnienia miejsce do samopisu dla rolników, które znajduje się na 

parterze budynku. Przed wizytą proponujemy skontaktować się z urzędem   w celu umówienia wizyty. 

Ponadto pełnione są dyżury członków Gminnego Biura Spisowego dla potrzeb spisowych. 

Serdecznie zapraszam do udziału w spisie ! 

 

Wykaz zrealizowanych działań w okresie  międzysesyjnym 

1. Rozpoczęliśmy zadanie pn. „Remont drogi gminnej „Paruch – Radzięta” w miejscowości 
Bytomsko”. W ramach którego planujemy wykonać nawierzchni asfaltowej na odcinku 85 mb. 
Jest to zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.  
Wartość zadania: 40.740,16 złotych. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. 
Wykonawca: „ROAD” Prace Ziemno-Drogowe Beata Czyżycka, Dobrociesz 114, 32-862 Porąbka 
Iwkowska. Termin realizacji: 31.10.2020r. 

https://spisrolny.gov.pl/


2. Wykonaliśmy plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym w miejscowości Łąkta Górna, był to już 
ostatnim elementem realizowanej przez Naszą Gminę szerszej inwestycji pn. „Przebudowa 
budynku Przedszkola Samorządowego w m. Łąkta Górna szansą na dobry start małego dziecka”.  
Koszt zadania wyniósł 56.861,90 złotych. 

3. Rozpoczęły się prace przy cmentarzu z I Wojny Światowej w Żegocinie. Dzięki dofinansowaniu z 
Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 105.000 zł. wykonana zostanie droga do cmentarza 
wojennego z kostki granitowej.  

 
W zakresie przeprowadzonych i rozpoczętych inwestycji:  
 

1. W dniu 11.09.2020r. odbyliśmy przetarg na „Przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy 
Szkole Podstawowej w Żegocinie.”  
Najkorzystniejsza oferta: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych „HALUX” Sp. z o.o z  
Krakowa 
Koszt zadania: 247 302,53 złotych, w tym dotacja w wysokości: 152.320,00, wkład własny gminy: 
94.982,53 zł. Termin realizacji: 20.11.2020r. 

2. W dniu 04.09.2020r. odbyliśmy przetarg na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w 
miejscowości Bytomsko i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łąkta Górna”   
Najkorzystniejsza oferta: HYDROTECH-PLUS Karol Urbaniak z Męciny 
Koszt zadania: 247 302,53 złotych, w tym dotacja w wysokości: 291.961,41 złotych, dotacja : 
151.036,00 złotych, wkład własny gminy: 140.925,41 zł. Termin realizacji: 31.12.2020r. 
 
3. Złożyliśmy wniosek o przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 
Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy, Skatepark i park linowy w miejscu 
byłego basenu w Żegocinie, Rewitalizacja Centrum Żegociny, Przebudowa oczyszczalni ścieków w 
Łąkcie Górnej, budowa Żłobka w Żegocinie, przebudowa Urzędu Gminy, rozbudowa Szkoły 
Podstawowej w Łąkcie Górnej, Termomodernizacja budynków stanowiących nieruchomości gminne. 
Całość wszystkich zadań opiewa na kwotę 16.600,000 zł 
 
4. Dobiegają końca prace na drodze wojewódzkiej 965 nie ma jeszcze ostatecznych odbiorów tej 

inwestycji jednak dopuszczono do warunkowego użytkowania tej drogi. Finalizuje się również 

przebudowa drogi powiatowej Łąkta Górna – Łapanów, w czwartek nastąpi odbiór techniczny tej 

drogi. 

5. Wkrótce przystąpimy do realizacji Budżetu Obywatelskiego na terenie naszej gminy. Wkrótce 

zostanie wyłoniony wykonawca tej inwestycji. 

  

  


