
Informacja Wójta w okresie międzysesyjnym 

1. Ostatnia sesja odbyła się 29 września 2020 r. 

2. 01 października odbył się odbiór techniczny prac wykonywanych na drodze powiatowej Łąkta 

Górna - Kierlikówka. W odbiorze uczestniczyli wykonawcy, zarządca drogi oraz sołtys Tadeusz Stary, 

radny Bartłomiej Pławecki, wójt Trzciany, wójt Żegociny. Inwestycja została odebrana a jakość 

wykonanych prac oceniono bardzo wysoko. Natomiast swoje zastrzeżenia wnieśli Tadeusz Stary i 

radny Bartłomiej Pławecki a dotyczyły one głównie złego oznakowania i złej organizacji ruchu na 

nowo wyremontowanej drodze. Przedstawiciel PZD przyjął uwagi wpisem do protokołu odbiorczego. 

3. Odbyliśmy kilka spotkań kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół                                                  

z przedstawicielami instytucji wdrażających Pracownicze Plany Kapitałowe. Trwa weryfikacja 

najlepszych zaproponowanych warunków i wkrótce nastąpi wybór firm obsługujących Pracownicze 

Plany Kapitałowe, które zgodnie z ustawą należy wdrożyć od nowego roku kalendarzowego. 

4. 01 października odbyłem spotkanie z Zarządem OSP jednostki Żegocina wraz Panem 

Przewodniczącym Grzegorzem Gołębiem. Spotkanie dotyczyło planów finansowych jednostki  na rok 

2021.  

5. 03 października odbył się piłkarski turniej sołectw na boisku sportowym w Żegocinie. Wszystkie 

sołectwa wystawiły swoje drużyny. W tym roku zwyciężyła drużyna z Łąkty Górnej. Dziękuję 

zawodnikom, sołtysom za zorganizowanie drużyn oraz głównemu organizatorowi CKSiT w Żegocinie. 

6. Mieliśmy kontrolę w Urzędzie Gminy z Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrolą objęto głównie 

dostosowanie budynku do wymagań związanych z pandemią Covid-19, dokonano także weryfikacji 

pomieszczeń w Urzędzie Gminy oraz dokumentacji pracowniczej. Protokół pokontrolny wypadł 

bardzo dobrze bez większych uwag.  

7. 07 października w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie projektanta oraz wykonawcy prac 

związanych z rozbudową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie naszej gminy. Podpisano 

umowę i określono termin rozpoczęcia prac, które zaplanowano na 19 października. 

8. Również 08 października odbyło się spotkanie projektanta i wykonawcy remontu boiska 

sportowego przy szkole w Żegocinie. Również podpisano umowę oraz określono termin rozpoczęcia 

prac na 26 październik. 

9. 09 października odbyła się Komisja Rady Gminy na której podsumowano analizę arkuszy 

organizacyjnych szkół i przedszkoli. W szkoleniu zdalnym wzięli udział wszyscy dyrektorzy placówek 

oświatowych z terenu naszej gminy. Na trwającej ponad 7 godzin analizie, mogli wypowiedzieć się 

poszczególni dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz odnieść się do uwag naniesionych przez audytora. 

Dziękuję Panu Przewodniczącemu za zorganizowanie tego szkolenia na którym oprócz Dyrektorów, 

także Radni mogli zapoznać się z funkcjonowaniem poszczególnych placówek oświatowych oraz 

przeanalizować możliwości lepszej gospodarki finansowej i zastanowić się nad wdrożeniem pewnych 

rozwiązań, dających oszczędności budżetowe przy jak wiemy nie wystarczającej subwencji 

oświatowej. 

10. 12 października odbyło się Forum Wójtów w formie zdalnej na którym poruszono tematy 

związane z wprowadzeniem przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwały antysmogowej.  

11. Po letnich ulewach i zalaniu  części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy, doszło do zalania 

pieców CO, po dokonanej analizie przez serwisanta okazało się, że piece nie nadają się do użytku i 

zagrażają bezpieczeństwu, dlatego też zmuszeni jesteśmy dokonać zakupu nowych pieców CO - wiąże 



się to z wydatkiem ponad 70 tyś zł. Przypomnę, że w kotłowni mamy dwa piece ogrzewające Urząd 

Gminy oraz budynek Centrum Kultury. Zwróciliśmy się też do firmy ubezpieczeniowej o zwrot 

kosztów, gdyż doszło do awarii tych pieców wskutek anomalii pogodowej.  

12. 15 Października odbyło się zabranie Rady Sołeckiej wsi Żegocina. Radni sołeccy przeprowadzili 

akcję, zbiórkę pieniędzy dla żony i osieroconych dzieci po śmierci młodego mieszkańca Żegociny. 

Tradycją stało się już pomaganie osobom, które mają małe dzieci a jedno z rodziców zmarło. To 

wspaniała inicjatywa, dlatego dziękuję wszystkim Mieszkańcom wsi Żegocina za wsparcie finansowe, 

dziękuję sołtysowi Tomaszowi oraz Radnym Sołeckim. Zebraną kwotę komisyjnie przekazano wdowie 

zmarłego. 

13. 20 października na moje zaproszenie przyjechał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg z Bochni                    

z siedzibą w Nowym Wiśniczu. Celem spotkania w terenie były planowane inwestycje na drodze 

powiatowej Żegocina – Bytomsko. Ustalono że PZD dokończy remont chodnika w Bytomsku (przy 

słupie) oraz wymaluje pasy przejścia dla pieszych koło remizy OSP. Przedstawiłem też Dyrektorowi 

pilną potrzebę budowy brakujących ok. 100 m chodnika w Bytomsku, oraz budowę chodnika od byłej 

Mleczarni w Żegocinie do przysiółka „Pańskie”, gdyż na te odcinki mamy dokumentacje projektowe. 

Zwróciłem się też o wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika/ścieżki rowerowej na 

całej brakującej długości przy drodze powiatowej od przysiółka „Pańskie” aż do szkoły w Bytomsku. 

Ze swej strony zobowiązałem się do zakupu wiaty przystankowej na nowo wybudowanej zatoczce 

(mamy zgodę właściciela) i wkrótce ten przystanek zostanie tam zamontowany. Również 

zamówiliśmy przystanek do Bełdna na tzw. Krzyżówce, gdyż ten obecny jest mocno skorodowany i 

zagraża bezpieczeństwu.  

14. 26 października nastąpił odbiór prac związanych z budową alejki do cmentarza wojennego                           

w Żegocinie, zakres prac obejmował wybrukowanie alejki kostką granitową, wykonanie odwodnienia 

oraz montaż lamp. Odnowiono też podjazd i bramę wjazdową. Wycięto kilka starych, potężnych 

drzew, które groziły zawaleniem się na nagrobki, a także usunięto ponad 20 korzeni znajdujących się 

wzdłuż alejki. Na tę inwestycje udało się pozyskać 100% dofinansowania z funduszu Wydziału 

Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego - 105.254,81 zł. Prace związane z 

zakupem i montażem lamp (gdyż nie było to w zakresie) oraz instalacją nowego nagłośnienia 

wspomógł ks. Proboszcz Bogusław Pasierb. Wiele prac budowlanych wykonali lokalni sponsorzy oraz 

ludzie dobrej woli. Szczególnie dziękuję Pani Joannie Florkiewicz-Kamieniarczyk – Dyrektor Wydziału 

Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego za przychylność i pomoc finansową, 

dziękuję Księdzu Proboszczowi Bogusławowi Pasierbowi za bardzo dobrą współpracę oraz pomoc 

zarówno duchową jak i materialną. Dziękuję również wykonawcy robót firmie F.H.U. Nowak, Tomasz 

Nowak z Kamionnej. Dziękuję wszystkim sponsorom, druhom strażakom oraz osobom 

bezinteresownie zaangażowanym w prace. Mam nadzieję, że inwestycja posłuży wszystkim 

Mieszkańcom, gdyż nowa alejka przebiega wzdłuż cmentarza parafialnego. 

W zakresie rozpoczętych i zakończonych przeprowadzonych i inwestycji  

w okresie  29.09.2020r.–30.10.2020r. 

Zadania zakończone: 

1. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żegocina – 19.999,80 złotych. 

2. Remont drogi gminnej „Podkosówka” w miejscowości Łąkta Górna – 8708,40 złotych 

3. Wykonanie prac na cmentarzu wojennym i parafialnym w Żegocinie  



4. Zakończyło się zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 965. Inwestycja obejmowała: 

Przebudowę skrzyżowania koło Szkoły Podstawowej w Żegocinie - powstał lewoskręt na drogę                    

w kierunku Bytomska. 2. Przebudowę skrzyżowania w miejscowości Łąkta Górna w kierunku 

Trzciany oraz całkowitą przebudowę mostu nad potokiem Sanka - poszerzenie do trzech pasów 

ruchu oraz obustronny chodnik. 3. Przebudowę skrzyżowania przy Szkole Podstawowej                                     

w Rozdzielu poprzez wykonanie dodatkowego pasa do lewoskrętu na Rozdziele Dolne z 

wysepkami ułatwiającymi komunikację oraz wykonanie dodatkowego trzeciego pasa służącego                                             

do wyprzedzania w kierunku Limanowej, aż do szczytu przełęczy Widoma. Łączny wkład własny 

gminy wyniósł 20.000,00 złotych. 

 

Zadania rozpoczęte: 

1. Rozpoczęliśmy prace na zadaniu pn. „Przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy 

Szkole Podstawowej w Żegocinie.”  

Wykonawca: 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. Rozpoczęliśmy prace na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bytomsko i 

sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łąkta Górna”   

Wykonawca: HYDROTECH-PLUS Karol Urbaniak z Męciny 

Koszt zadania: 247 302,53 złotych, dotacja: 151.036,00 złotych, wkład własny gminy: 140.925,41 zł 

Termin realizacji: 31.12.2020r. 

3. Trwają prace w ramach funduszu sołeckiego w Bełdnie (uporządkowanie terenu wokół byłej 

szkoły oraz utwardzenie placu kruszywem.  

Wykonawca: Mateusz Giza z Bełdna. 

4. Rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowej Żłobka w Żegocinie 

Wykonawca: Invest Solid z Bochni. 

 


