
Informacja międzysesyjna 04.02.2021 r. 

1. Ostatnia sesja odbyła się 29 grudnia 2020 r. 

2. 06 stycznia wspólnie z Parafią Żegocina oraz Centrum Kultury, Sportu 

i Turystyki w Żegocinie zorganizowaliśmy Orszak Trzech Króli w formie 

ONLINE. Wystąpili: Orkiestra Dęta działająca przy CKSiT w Żegocinie, 

Kapela Góralska, soliści Katarzyna Szpilka i Dawid Kurnik. Chciałem z tego 

miejsca bardzo serdecznie podziękować Organizatorom, Artystom i 

Aktorom za  ten nietypowy, muzyczny Orszak Trzech Króli. Dziękuję 

obecnemu tutaj Panu Wiceprzewodniczącemu Zbigniewowi Michurze 

oraz jego firmie Eventlight za bezinteresowną pomoc techniczną w 

organizacji tej uroczystości. 

3. Od 04-15 stycznia trwały ferie zimowe i jak co roku CKSiT w Żegocinie 

zorganizowało zajęcia dla dzieci z terenu naszej gminy (w reżimie 

sanitarnym). Zostały zorganizowane warsztaty plastyczne, florystyczne, 

decoupage oraz przedstawienia teatralne, które miały na celu 

zapewnienie aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży.  

Zajęcia dofinansowano w ramach gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych 

4. 11 stycznia przeprowadziłem wizję w terenie dotyczącą stanu naszych 

gminnych działek leśnych zlokalizowanych we wsi Rozdziele w związku z 

prośbą właścicieli  sąsiednich działek o ustalenie przebiegu granic tych 

działek. Nie ma niestety znaków granicznych w związku z tym nie ma 

możliwości dokładnej weryfikacji przebiegu granicy. Na spotkaniu 

ustalono potrzebę wykonanie geodezyjnego rozgraniczenia tych działek.  

5. Również 11 stycznia odbyłem wspólnie z dyrektorem CKSiT w Żegocinie 

Panią Kamilą Mirowską spotkanie z KGW, przedstawicielem Zespołu 

Regionalnego Łąkta, Komendantem Gminnym OSP oraz prezesem OSP 

Łąkta Górna. Spotkanie dotyczyło sposobu funkcjonowania pomieszczenia 

dawnej świetlicy w Łąkcie, a także przyszłości Zespołu Regionalnego Łąkta. 

Wspólnie podjęliśmy decyzję o konieczności „utrzymania” Zespołu 

Regionalnego. Centrum Kultury złożyło także wniosek w ramach 

EtnoPolska na stroje ludowe dla Zespołu. 

6. Otrzymaliśmy dofinansowanie  na remont dachu Kaplicy pod lipami w 

Rozdzielu w wysokości 39 tyś zł. z Fundacji Orlenu - w tym roku 

chcielibyśmy wykonać wymianę poszycia nieszczelnego dachu przy 

wkładzie własnym gminy ok. 10 tyś zł. Dziękuję Panu Posłowi Stanisławowi 

Bukowcowi za rekomendację naszego wniosku.  



7. 14 stycznia odbyła się wideokonferencja z Wojewodą małopolskim Panem 

Łukaszem Kmitą a dotyczyła tematyki związanej z aktualną sytuacją 

pandemiczną, Funduszem Dróg Samorządowych, Funduszem Inicjatyw 

Lokalnych oraz odbudowy dróg po powodziach w 2020 r.  

8. 19 stycznia uczestniczyłem w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Bochni, 

której jestem członkiem. Spotkanie dotyczyło analizy aktualnej sytuacji na 

bocheńskim rynku pracy, niestety PUP odnotował znaczący wzrost osób 

bezrobotnych od początku pandemii, analizowano również różnego 

rodzaju formy wsparcia dla przedsiębiorców, którzy najbardziej ucierpieli 

finansowo w skutek pandemii. 

9.  19 stycznia uczestniczyłem w posiedzeniu Forum Gmin Beskidu. Podczas 

spotkania zatwierdzony został program XII edycji akcji Odkryj Beskid 

Wyspowy oraz szeroko omawiany był temat wsparcia dla gmin położonych 

na terenach górskich. W spotkaniu na zaproszenie  Czesław Szynalika - 

inicjatora i pomysłodawcy akcji "Odkryj Beskid Wyspowy" 

uczestniczył  Andrzej Gut-Mostowy - Sekretarz Stanu w Ministerstwie 

Rozwoju, Pracy i Technologii, który przedstawił program wsparcia 

inwestycji turystycznych adresowany do samorządów górskich w ramach 

tarczy antykryzysowej, gmina Żegocina również znalazła się na tej liście 

gmin górskich. Sfinansować lub dofinansować można będzie zadania 

związane z powstaniem ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, a 

także infrastruktury związanej z usługami turystycznymi. Andrzej Gut-

Mostowy z zainteresowaniem odniósł się do projektu rozbudowy 

infrastruktury turystycznej Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego 

"Beskidzkie Wyspy", gdzie planuje się rozbudowę infrastruktury 

turystycznej m.in. budowę wież widokowych, bacówek, wiat 

turystycznych, ławo-stołów, tablic z mapami i drogowskazów, ścieżek 

przyrodniczo-edukacyjnych i parkingów. 

 Podczas narady omówiono i ostatecznie zatwierdzono program 

tegorocznej XII edycji akcji "Odkryj Beskid Wyspowy", w ramach której 

Gmina Żegocina będzie organizatorem VIII Festiwalu Kultury Beskidu 

Wyspowego „Beskidzkie Rytmy i Smaki”, który odbędzie się  w dniu 27 

czerwca w Żegocinie oraz wyjścia turystów na górę Kamionną w dniu 11 

lipca (cała akcja będzie jednak uzależniona od aktualnej sytuacji 

epidemiologicznej w Kraju). 

10.  21 stycznia uczestniczyłem w Zebraniu Stowarzyszenia Żegocina OdNowa 

na którym wyjaśniłem powody opóźnienia w realizacji Budżetu 

Obywatelskiego, zaproponowałem też wyznaczenie osób ze struktur 



stowarzyszenia do koordynacji tego projektu. Drugim poruszonym 

tematem było zaproponowane przeze mnie skorzystanie z dofinasowania 

dla organizacji pozarządowych z LGD Dolina Raby z 

zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego (powstał pomysł budowy 

Lapidarium na Cmentarzu na Biedroniówce w Żegocinie). Ustalono, że 

projekt będą koordynowały dwa stowarzyszenia: Przyjaciół Ziemi 

Żegocińskiej i Żegocina OdNowa. Dofinansowanie wyniesie 55 tys. zł. 

11.  28 stycznia wspólnie z Panem Przewodniczącym Grzegorzem Gołębiem i 

Panem Radnym Tomaszem Janiczkiem uczestniczyliśmy w spotkaniu z 

Komendantem Powiatowym PSP mł. Bryg. Robertem Cieślą. Celem 

spotkania było omówienie terminu składania wniosków i montażu 

finansowego dotyczącego zakupu nowego samochodu strażackiego dla 

OSP Żegocina. Komendant przekazał nam informacje, iż o rozpoczętym 

naborze wniosków gminy zostaną poinformowane pisemnie. 

12.  Wprowadziliśmy od tego roku szkolnego we wszystkich szkołach (oprócz 

muzycznej) dzienniki elektroniczne, większość szkół bazuje już tylko na 

dzienniku elektronicznym, który został bardzo dobrze przyjęty przez 

nauczycieli i uczniów ale przede wszystkim przez samych rodziców, gdyż w 

dobie pandemii i nauczania zdalnego w każdej chwili można sprawdzić 

postęp ucznia  w nauce, sprawdzić frekwencję czy też nadchodzące 

sprawdziany. Koszt rocznej licencji dziennika to kwota 7438,00 zł  

13.  W tym roku zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny 

Ludności i Mieszkań 

Przygotowując się do jego przeprowadzenia ogłaszamy nabór na 

rachmistrzów spisowych, który potrwa od 1 do 9 lutego 2021 r. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 odbędzie się od 1 

kwietnia do 30 czerwca 2021 r., przy czym termin z uwagi na sytuację 

epidemiczną może zostać wydłużony o kolejne 3 miesiące. 

Do spisu w Gminie Żegocina zostaną zrekrutowane 2 osoby, 

Praca rachmistrza może być wykonywana niezależnie od pracy 

zawodowej, wywiady mogą być przeprowadzane w dogodnej dla 

rachmistrza porze.   

Pełna treść ogłoszenia o naborze, w tym wymagane dokumenty, które 

należy złożyć dostępne są na stronie BIP Urzędu Gminy w Żegocinie oraz 

na stronie internetowej gminy. 

14.  Od 25 stycznia ruszył program szczepień przeciw Covid-19. Szczepienie 

jest dobrowolne a miejscem wyznaczonym do szczepienia naszych 

mieszkańców jest Ośrodek Zdrowia w Żegocinie (lecz nie ma rejonizacji). 



Postanowieniem Wojewody Małopolskiego na gminy została nałożony 

obowiązek dowożenia na szczepienia osoby niepełnosprawne lub osoby 

wykluczone komunikacyjnie. W tym, celu został powołany gminny 

koordynator do którego można dzwonić pod nr tel. 14 6484525 i umawiać 

się na zorganizowanie transportu. Zapisy na szczepienia natomiast 

prowadzi Ośrodek Zdrowia w Żegocinie pod nr tel. 14 6132034 

15.  Zimowe utrzymanie dróg – od 13 stycznia 2021 roku mieliśmy ostry atak 

zimy. 

Chciałem przypomnieć, że za zimowe utrzymanie dróg odpowiada jego 

Zarządca. Dlatego gmina odpowiada tylko za zimowe utrzymanie dróg 

gminnych będących ich własnością lub pozostających we władaniu 

(administrowaniu) gminy. 

W związku z licznymi zapytaniami i telefonami dotyczącymi zimowego 

utrzymania dróg na terenie gminy Żegocina informuję, że na stronie 

internetowej Urzędu Gminy www.zegocina.pl jest zamieszczony wykaz 

telefonów do osób zajmujących się odśnieżaniem w poszczególnych 

sołectwach. Proszę o wyrozumiałość, bo warunki przy intensywnych 

opadach śniegu są złe, na wielu drogach jest utrudniony przejazd - jest 

zima i nic dziwnego, że pada śnieg. Niestety przez ostanie lata nie mięliśmy 

tak intensywnych opadów, przez co wielu z nas dawno nie jeździło w takich 

warunkach. Dlatego jeżdżąc po naszej gminie trzeba być wyposażonym w 

dobre opony zimowe lub łańcuchy oraz zachować szczególną ostrożność. 

Służby pracują nad zapewnieniem przejezdności, ale na niektórych 

odcinkach zwłaszcza wzniesieniach mogą być problemy. A odśnieżają 

nasze lokalne firmy, nasi sąsiedzi, znajomi, koledzy. A my tak łatwo 

publicznie piętnujemy, krytykujemy czasami nawet obrażamy, a potem 

zima odchodzi i życie toczy się dalej. Wszyscy musimy mieć więcej pokory 

wobec natury i szanować się nawzajem. 

Bardzo o to proszę!  

Teraz przytoczę kilka kwot związanych z zimowym utrzymaniem dróg 

gminnych. 

Łącznie mamy do odśnieżania 76 kilometrów dróg gminnych, z czego ok. 

31 kilometrów oprócz ośnieżania jest objęta zwalczaniem śliskości poprzez 

posypkę. Koszt jednego wyjazdu łącznie na wszystkie drogi gminne 

zgodnie z harmonogram zimowego utrzymania dróg gminnych w roku 

2021, to kwota 11.192,64 złotych ( 6605,88 zł za odśnieżanie, oraz 4586,76 

zł za posypkę) 



Jeżeli chodzi o koszt zimowego utrzymania dróg  na terenie naszej gminy 

to wygląda następująco: do 31.01.2021r. mamy już zobowiązania 

finansowe na ok. 140.000,00 złotych  

 

 

– dla przykładu: 

    sezon 2013/2014: 26.702,16 zł 

    sezon 2014/2015: 64.889,70 zł 

    sezon 2015/2016: 37.232,74 zł 

    sezon 2016/2017: 46.766,49 zł 

    sezon 2017/2018: 66.650,94 zł 

    sezon 2018/2019: 95.200,24 zł 

    sezon 2019/2020: 36.557,19 zł 

Realizowanych inwestycji w okresie międzysesyjnym 

 1. W dniu 26 stycznia 2021r. została wydana przez Starostę                                                            

decyzja znak 42/2021 zatwierdzająca projekt i udzielająca pozwolenie na 

budowę żłobka w Żegocinie.  

W związku z czym przystępujemy do rozbiórki murowanego budynku 

gospodarczego (tj. byłej Mleczarni). Wykonawcą została firma wyłoniona 

w drodze przetargu odbytego w dniu 18 stycznia 2021r. : Zakład 

Handlowo-Usługowy Marcin Piechura, z siedzibą w 34-603 Ujanowice, 

Strzeszyce 68 za kwotę 18 680,00 złotych. W następnym tygodniu  

planujemy ogłosić przetarg na budowę żłobka.  

2. Na ukończeniu jest również w tej chwili dokumentacja na zadanie 

pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Szkoły 

Podstawowej w miejscowości Łąkta Górna”. Zgodnie z umową wykonawca 

ma przedłożyć Gminie dokumentację budowlaną do 28.02.2021r. 

następnie złożyć w Starostwie Powiatowym wniosek pozwolenia na 

budowę. 

3. Przestępujemy do „Opracowania dokumentacji projektowej 

rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 

gminie Żegocina”. Orientacyjna długość projektowanej sieci kanalizacyjnej 

wynosi około 12 km, oraz  około 90 posesji do zaprojektowania przyłączy 

kanalizacyjnych. Orientacyjna długość projektowanej  sieci wodociągowej 

wynosi około 3 km, oraz  około 25 posesji do zaprojektowania przyłączy 

wodociągowych. Wykonawca prac wyłoniony  został w ramach przetargu 



w dniu 29 stycznia 2021 roku i został nim firma ARCHI PROJEKT Biuro 

Projektowe – spółka cywilna M.Głód, D.Kozak, 32-700 Bochnia, ul. 

Kazimierza Wielkiego 11. 

4. Zakończyliśmy realizację umowy dotacji na kwotę 15.000 euro, czyli 

na ponad 60.000 złotych z Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci 

Komisji Europejskiej na realizację programu WIFI4EU. Inicjatywa WiFi4EU 

ma na celu zapewnienie mieszkańcom i odwiedzającym dostęp do 

wysokiej jakości internetu w całej UE przez bezpłatne Wi-Fi  w miejscach 

publicznych, takich jak parki, place zabaw, urząd gminy, centrum kultury, 

ośrodek zdrowia. W ramach projektu wykonaliśmy sieć hotspotów z 

bezpłatnym dostępem do internetu w miejscach, które są szczególnie 

odwiedzane i uczęszczane przez mieszkańców i turystów. Miejscami z 

bezpłatnym dostępem do internetu są m.in.: budynek Urzędu Gminy, 

Ośrodek Zdrowia, Centrum Kultury, centrum Żegociny, Stadion w 

Żegocinie, Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Łąkcie Górnej, Szkoła 

Podstawowa im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu, Szkoła Podstawowa 

im Świętej Kingi w Żegocinie, Podwórko NIVEA w Żegocinie. Zgodnie z 

umową o udzielenie dotacji Gmina Żegocina zapewnia dostęp do 

szybkiego internetu na poziomie przynajmniej 30Mb/s. Inwestycja jest w 

100% finansowana ze środków Komisji Europejskiej. 

5. Ruszył kolejny już, nabór wniosków na usuwanie azbestu z 

gospodarstw domowych z terenu Gminy Żegocina. Nabór wniosków 

odbędzie się w terminie od 28.01.2021 r. do 28.02.2021 r.  

Projekt pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych z terenu Gminy 

Żegocina” w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, kończy się 

w 29.08.2021r. W związku z powyższym prace związane z demontażem i 

usunięciem odpadów zawierających azbest muszą zostać wykonane w 

nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2021r. 

6. Od 25 stycznia ruszył Narodowy Program Szczepień przeciw Covid-19. 

Miejscem wyznaczonym do szczepień na terenie naszej gminy jest 

Ośrodek Zdrowia w Żegocinie. Szczepienie ma charakter dobrowolny. 

Zgodnie z poleceniem Wojewody Małopolskiego gminy są zobowiązane do 

zapewnienia transportu osobom niepełnosprawnym, starszym, samotnym 

lub wykluczonym komunikacyjnie. Dlatego został powołany Gminny 

Koordynator ds. transportu takich osób do którego można zgłaszać 

zapotrzebowanie na transport pod nr tel. (14) 6484525, natomiast zapisy 



na szczepienia przyjmuje koordynator w Ośrodku Zdrowia pod nr tel. (14) 

6132034. 

 

 


