
Informacja międzysesyjna 29.12.2020 r. 

1. Ostatnia sesja odbyła się 26 listopada2020 r. 

2. 01 grudnia obył się odbiór wyremontowanego dachu na remizie OSP w 

Łąkcie Górnej w ramach projektu „Małopolskie remizy”. Zadanie 

zrealizowano za kwotę 15 tyś zł  

3. 03 grudnia odbyłem robocze spotkanie z Dyrektorem ZGK, Kierownikiem    

i pracownikami referatu Inwestycyjno- budowlanym w celu wstępnego 

opracowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, przeanalizowano 

wszystkie podania Mieszkańców jak również sugestię Państwa Radnych. 

Łącznie wstępnie wytyczono ponad 10 km sieci kanalizacyjnej i ok. 4 km 

sieci wodociągowej. Wkrótce zostanie wyłoniony wykonawca (projektant) 

i przystąpimy do realizacji prac projektowych. 

4. 07 grudnia uczestniczyłem w Forum Wójtów w formie wideokonferencji, 

które dotyczyło wdrożenia w życie uchwały antysmogowej. 

5. 08 grudnia odbyłem razem z Radnym i wiceprezesem OSP Żegocina 

Tomaszem Janiczkiem spotkanie z komendantem PSP w Bochni. Celem 

spotkania było omówienie potrzeby zakupu nowego wozu strażackiego dla 

jednostki OSP w Żegocinie. 

6. 12 grudnia miała miejsce uroczystość poświęcenia i przekazania Wozu 

strażackiego jednostce OSP z Łąkty Górnej, wygranym podczas tzw. „Bitwy 

o wozy” podczas I tury wyborów prezydenckich 

7. 16 grudnia zostały przekazane laptopy do Zespołu Szkół w Żegocinie dla 

Branżowej Szkoły w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia 

Zawodowego w Małopolsce” 

8. 16 grudnia uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy, 

która dotyczyła analizy zaproponowanego budżetu gminy na 2021 rok.  

9. 19 grudnia z oficjalną wizytą przybyła do Żegociny Pani Marta Malec-Lech 

członek Zarządu Województwa Małopolskiego, która przekazała sprzęt za 

ponad 50 tyś. zł. jednostkom OSP z Bytomska i Żegociny z Funduszu 

Sprawiedliwości. 

10.  22 grudnia odbyłem spotkanie z naszą gminną Orkiestrą dętą, która 

przygotowuje się do koncertu kolędowego. Koncert ten odbędzie się 06 

stycznia o godz. 18:00 w Kościele Parafialnym w Żegocinie (bez udziału 

publiczności) będzie on natomiast transmitowany online przez internet jak 

również przez telewizję tv.28 



11. 23 grudnia odbył się odbiór boiska, remontowanego z dofinasowania z 

projektu Małopolska Infrastruktura Sportowa, trwają jeszcze prace 

dodatkowe, które nie były przewidziane postepowaniem przetargowym. 

12. W miesiącu grudniu zostało wymienione oświetlenie uliczne w Centrum 

Żegociny 

13.  Wydaliśmy I numer kwartalnika Gminy Żegocina,., który cieszył się bardzo 

dużym zainteresowanie wśród Mieszkańców, dziękuję Księżom 

Proboszczom za pomoc w dystrybucji kwartalnika po Mszach św. wydanie 

kolejnego numeru planowane jest na przełomie marca i kwietnia 2021 

14.  Również w grudniu przekazaliśmy darowiznę Komendzie Powiatowej 

Policji w Bochni Zestawu ratownictwa medycznego „R1 Policja”   

15.  Nasz Ośrodek Zdrowia został wyznaczony jako placówka realizująca 

program szczepień ochronnych przeciwko Covid-19. Nie podano jednak 

szczegółów kiedy szczepionki trafią do naszej gminy                                                      

 

 

Wykaz inwestycji 

realizowanych w okresie  międzysesyjnym 

 

Zadania zakończone: 
1. „Przebudowa istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Żegocinie”  

Wykonawca: Przedsiębiorstwem Robót Instalacyjnych i Budowlanych „HALUX”                             

Sp.  z o.o.  z siedzibą ul. Krzywda 12a, 30-710 Kraków 

Koszt zadania: 292.379,24 złotych 

2. Rozbudowa monitoringu centrum wsi Żegocina. 

Wykonawca: Firma „Systemy Alarmowe” Stanisław Wolak z Królówki 

Koszt zadania: 4.630,00 złotych brutto 

3. Naprawa uszkodzonego światłowodu wraz z rozbudową instalacji internetowej                       

w Szkole Podstawowej w Łąkcie Górnej. 

Wykonawca: Firma „Systemy Alarmowe” Stanisław Wolak z Królówki 

Koszt zadania: 4.200,00 złotych brutto 

4. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w centrum miejscowości Żegocina. 

Wykonawca: Firma „Systemy Alarmowe” Stanisław Wolak z Królówki 

Koszt zadania: 26.210,00 złotych brutto 

5. Remontu dróg gminnych, w tym:  

1) Żegocina „Rdzawki” – zbieranie naniesionego żwiru, odmulanie przepustu. 

2) Bytomsko „Janiczek-Pańskie” – udrażnianie rowów, potoku. 

3) Bytomsko „Kępiaki” – przetykanie i udrażnianie rowów. 

4) Bytomsko „ za Majdanem” – naprawa przepustu. 

5) Żegocina „Wiktorówka” – obsypanie pobocza. 

6) Żegocina „Przysłop” – naprawa pobocza. 

7) Żegocina „ Podlas” – naprawa i udrażnianie rowów. 

8) Żegocina „Podlesie” – wykonanie dwóch mijanek. 



9) Łąkta Górna „Podkosówka”, „Kuce” – naprawa mostka, wymiana przepustu, 

utwardzanie nawierzchni. 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL S.C. Z. Frączek, M. Sajdak – z 

siedzibą w 32-731 Żegocina, Rozdziele 57  

Koszt zadania: 9.352,20 złotych brutto 

6. Remontu dróg gminnych, w tym:  

1) Bytomsko „Nagorze-Depcok” – czyszczenie rowów, wyrównanie nawierzchni, 

wymiana przepustu, wyrównanie nawierzchni kruszywem, 

2) Bytomsko „Nagórze-Fąfara” – odtworzenie pobocza, wykonanie koszy 

siatkowo-kamiennych 

Wykonawca: Firmą Handlowo-Usługowa TRANS-KRUSZ Paweł Frączek z siedzibą w  

Rozdziele 236 

Koszt zadania: 16.935,87 złotych brutto 

7. Remont drogi gminnej „Patrówka” 

Wykonawca: F.H.U. Nowak, Tomasz Nowak,  mającym siedzibę w 32–732 Kamionna 128 

Koszt zadania: 18.150,00 złotych brutto 

8. „Dostawie i montażu trzech sztuk hybrydowych lamp na terenie miejscowości                  

Żegocina” 

Wykonawca: Firmą EKOSOLARY Ireneusz Jóźwik z siedzibą w 62-800 Kalisz, ul. Aleja 

Wojska Polskiego 46/5 

Koszt zadania: 23.460,00 złotych brutto 

9. Wykonanie bramy przesuwnej wraz z furtką przy Przedszkolu Publicznym w 

miejscowości Łąkta Górna 

Wykonawca: F.H.U. Nowak, Tomasz Nowak,  mającym siedzibę w 32–732 Kamionna 128 

Koszt zadania:  14. 330,98 złotych brutto 

10. Zakup i dostawa laptopów z oprogramowaniem z zestawem słuchawkowym dla 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żegocinie w ramach realizacji projektu 

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”  

Wykonawca: Firmą „KOMBIT PLUS” Sp. z o.o. Sp. K z siedzibą w 61-612 Poznań, ul. 

Midgałowa 60  

Koszt zadania: 58.401,63 złotych brutto, 

11. „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej   w miejscowości Łąkta Górna 

– przysiółek Madejówka” 

Wykonawca: Firmą Handlową Kras-Wod Sławomir Krawczyk, z siedzibą w Łąkta Górna 

214, 32-731 Żegocina,  

Koszt zadania: 32.000,00 złotych 

12. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy żłobka w miejscowości Żegocina – 

złożona dokumentacja w Starostwie Powiatowym w sprawie decyzji na budowę. 

Wykonawca: Firmą „INVEST-SOLID” S.C. Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik z Bochnia 

Kwota zadania: 40.000,00 złotych 

13. Montaż dwóch lamp ulicznych w Żegocinie – przysiółek Potoki ok. 9.500 zł 

 

Podsumowanie roku: 

W listopadzie minęło dwa lata naszej wspólnej Kadencji. Jednak ostatni rok zapewne wpisze 

się w karty historii, jako rok w którym obchodziliśmy dwie ważne rocznice: 

- 100 rocznica Bitwy Warszawskiej zwanej „Cudem nad Wisłą” 

- 100 rocznica urodzin Karola Wojtyły 

- Pandemia Covid-19 (podziękowania dla bocheńskiego Sanepid-u oraz wszystkich służb 

medycznych 

 



 

Podziękowania. 

 

 

 

 

 


