
Plan wydatków majątkowych Gminy Żegocina na rok 2021. 
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Informacje dodatkowe 

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi    

1.  Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy 

sieci wodociągowej na terenie gminie Żegocina 

 

39.169,35 zł Zadanie w trakcie 

realizacji. 

31.12.2021r.  

2.  Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 

gminnej oczyszczalni ścieków  

 

250.000,00 zł II kwartał 2021r. 30.06.2022r.  

3.  Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji 

sanitarnej na terenie gminie Żegocina 

 

169.534,59 zł Zadanie w trakcie 

realizacji. 

31.03.2022r.  

4.  Rozbudowa sieci wodociągowej w  m. Bytomsko 246 562,00 zł Zadanie w trakcie 

realizacji. 

28.02.2021r. Zadanie dofinansowane w 

ramach środków unijnych w 

wysokości 124 361,00 złotych 

5.  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej  w  m. Łąkta Górna     54 074,00 zł Zadanie w trakcie 

realizacji. 

28.02.2021r. Zadanie dofinansowane w 

ramach środków unijnych w 

wysokości 26 674,00złotych 

Drogi publiczne gminne    

6.  Stabilizacja osuwiska przy drodze gminnej 

"Podkosówka" w miejscowości Łąkta Górna 

 

150.000,00 zł II kwartał 2021r. 31.08.2021r.  

7.  Rozbudowa drogi gminnej "Janickówka" w 

miejscowości Łąkta Górna 

 

195.100,00 zł II kwartał 2021r. 31.08.2021r.  

8.  Rewitalizacja centrum Żegociny – „Żegocina 

OdNowa” 

149.950,00 zł Zadanie w trakcie 

realizacji. 

30.06.2021r. Zadanie w ramach dotacji z 

budżetu obywatelskiego w 

wysokości 100 % wartości 

zadania.  



9.  Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w m. Żegocina 

wzdłuż drogi powiatowej Nr 2075K Lipnica 

Murowana – Żegocina 

 

50.000,00 zł Zlecono opracowanie 

projektu. 

31.10.2021r.  

10.  Budowa chodnika w Bytomsku 150.000,00 zł I kwartał 2021r. 31.05.2021r.  

11.  Remont drogi gminnej „Żarnówka” w miejscowości 

Żegocina – odcinek od drogi wojewódzkiej 965 do P. 

Dudziców 

 

30.000,00 zł    

12.  Remont drogi gminnej Rozdziele - Laskowa  828.159,60 zł Zadanie w trakcie 

realizacji. 

30.06.2021r. Zadanie w ramach Funduszu 

Dróg Samorządowych. 

Gmina Żegocina otrzymała 

promesę w kwocie 414.079,00 

zł. 

W ramach zadania zostanie na 

odcinku 1,317 km 

wyremontowana nawierzchnia, 

uzupełnione kruszywem zostaną 

pobocza, oczyszczone rowy oraz 

wykonane zostaną przejścia dla 

pieszych wraz z oświetleniem i  

oznakowaniem aktywnym a 

także zamontowane zostaną 

bariery, poręcze ochronne, radar 

oraz oznakowanie pionowe. 

13.  Remont dróg gminnych w ramach – funduszu 

sołeckiego, w tym: 

Remont drogi gminnej: Wieś — Kępy — Juszczyk w 

miejscowości Bełdno 

 

 

 

28.919,10 zł 
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Zadanie realizowane w ramach 

funduszu sołeckiego 

14.  Remont mostku pod pagórek „Krawczyk” w m. 

Bytomsko 

 

35 097,11 zł 

15.  Wykonanie Zatoczek W. Kłusek i B. Kaczmarczyk 

 

10.000,00 zł 

16.  Czyszczenie zamulonych fos w m. Bytomsko 10.000,00 zł 



 

17.  Nowa nawierzchnia na drodze do Johanów w m. 

Rozdziele 

 

20.000,00 zł 

18.  Nowa nawierzchnia na drodze do Sarotów w m. 

Rozdziele 

 

20.000,00 zł 

19.  Zakup betonu droga do Łagoszów 

 

10.000,00 zł 

20.  Zakup emulsji (Remonter ) do naprawy dróg 

 

7 838,20 zł 

21.  Korytka i przepusty na drogach gminnych 

 

5.000,00 zł 

22.  Ofosowanie dróg gminnych 

 

8.000,00 zł 

23.  Wykonanie nakładki asfaltowej „Nagórze-Góry” 

 

20.000,00 zł 

 

24.  Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej 

cmentarz na wykonanym poszerzeniu, asfaltowanie 

drogi gminnej Nowa Wieś — zbiornik 

 

24 838,20 zł 

25.  Remont drogi gminnej Łąkta Górna — Podprzylasek 

— wykonanie nakładki asfaltowej, remont drogi 

gminnej Łąkta Górna — Madejówka — Dębiny 

wykonanie nakładki asfaltowej 

 

57.838,20 zł 

26.  Planujemy złożyć wniosek o Remont drogi transportu 

rolnego  

 

    

27.  Oczekujemy na nabór wniosków w ramach remontu 

dróg gminnych uszkodzonych przez intensywne opady 

atmosferyczne w 2020r.   

 

    

Ochotnicze straże pożarne     



28.  Zakup wozu strażackiego dla OSP Żegocina 

 

100.000,00 zł ?  Sprzedaż wozu OSP Żegocina 

200 tyś. 

29.  Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Państwowej 

Straży Pożarnej w Bochni 

 

5.600,00 zł    

Oświata     

30.  Rozbiórka murowanego budynku gospodarczego 

związana z realizowaną inwestycją pn. Budowa 

żłobka w miejscowości Żegocina 

 

18.680,00 zł Zadanie w trakcie 

realizacji. 

28.02.2021r.  

31.  Budowa żłobka w miejscowości Żegocina 2.050.000,00 zł Luty 2021r. 30.11.2021r. Zadanie w ramach dotacji w 

wysokości 1,642,000.00 zł z 

rządowego programu Maluch+ 

32.  Zakup i dostawa laptopów oraz 

komputerów zintegrowanych (All-in- 

One) dla Szkół z terenu gminy 

Żegocina w ramach projektu 

grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa" 

 

75.000,00 zł Luty 2021r. 30.04.2021r. Zadanie w ramach dotacji – 100 

%  

33.  Projekt rozbudowy  Szkoły Podstawowej w m.  Łąkta 

Górna 

 

78.775,00 zł Zadanie w trakcie 

realizacji 

28.02.2021r. Projekt 

34.  Przebudowa Przedszkola Publicznego w Żegocinie 

poprzez ( wymianę kaloryferów, stolarki drzwiowej, 

wymianę instalacji elektrycznej , modernizację 

łazienek) 

 

35.000,00 zł III kwartał   

35.  Wykonanie ogrodzenia przy Przedszkolu w Łąkcie 

Górnej 

 

70.000,00 zł Zadanie w trakcie 

realizacji 

  

36.  Budowa placu zabaw w Żegocinie 58 350,00 zł maj 2021r.   

37.  Doposażenie kuchni w Szkole Bytomsko 1.700,00 zł II kwartał   

Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego     

38.  Przebudowa pomieszczeń w budynku Centrum 

Kultury w miejscowości Żegocina 

139 579,00 III kwartał   



 

39.  Dofinansowanie do projektu budowy  stacji  

widokowej  na  Górze ”Kamionna” 

 

4.900,00 zł Nie dotyczy  Dofinansowanie do projektu 

40.  Remont kaplicy „Pod Lipami” w Rozdzielu. 

 

39.000,00 zł   Wkład własny 10 tyś 

41.  Planujemy złożyć wniosek o remont kapliczki w 

miejscowości Bytomsko. 

 

   „Małopolskie Kapliczki” – jeśli 

projekt wystaruje 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami     

42.  Ocieplenie oraz elewacja budynku nr 282 w 

Żegocinie ( gazownictwo) 

 

150.000,00 zł III kwartał   

43.  Remont schodów do Poczty Polskiej przy budynku 

urzędu 

 

30.000,00 zł II kwartał   

44.  Montaż windy do budynku Urzędu Gminy 

 

150.000,00 zł III kwartał   

45.  Zakup działki w Rozdzielu - punkt widokowy 

'Widoma" 

 

10.000,00 zł III kwartał   

46.  Zakup działek 754/4 i 754/6 - zajęte pod bazę 

ELMAR 

 

30.000,00 zł II kwartał   

47.  Zakup pieca do budynku Apteki w Żegocinie 10.000,00 zł III kwartał   

 Łączna kwota inwestycji: 5.626.664,35 złotych 
  

  

 

 

 



Dodatkowe i nie przewidziane zadania będą na bieżąco przedstawiane Wysokiej Radzie (wg. pojawiających się naborów) 

min. MIRS, Mecenas Małopolski, Etno Polska, RPO, mamy też zamiar zakupić gruntu pod powiększenie stadionu w 

Żegocinie 

 

Dolina Raby: 

- budowa altanki w miejscowości Bełdno 

- dofinansowanie do organizacji pozarządowych – budowa Lapidarium (Żegocina OdNowa, Stowarzyszenie Przyjaciół 

Ziemi Żegocińskiej) – 55 tyś zł 

 

1. Bon turystyczny – 1.286,000 

- partycypacja w budowie wieży widokowej ok. 250.000 zł. 

- budowa strefy aktywności ruchowej i rowerowej (miejsce byłego basenu w Żegocinie) 

  


