
Informacja międzysesyjna 26.03.2021 r. 

1. Ostatnia sesja (nadzwyczajna) odbyła się 04 marca 2021 r. nie 

prezentowałem wtedy okresu międzysesyjnego, dlatego zreferuję okres 

międzysesyjny od przedostatniej sesji, która odbyła się 04 lutego 2021 r. 

2. 05 Lutego odbyłem spotkanie wspólnie z P. Kierownik i pracownikiem 

GOPS-u z ks. Proboszczem z Łąkty Górnej, które dotyczyło pomocy 

materialnej rodzinie  mającej problemy lokalowe w Łąkcie Górnej.  Rodzina 

objęta jest pomocą GOPSu, dodatkowo ks. Proboszcz zapewnił o wsparciu 

diecezjalnego Caritas.  

3. 11 lutego odbyłem spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli n/t 

bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych (nauka zdalna) oraz 

nowych wytycznych do arkuszy organizacyjnych. 

4. 22 lutego odbyło się spotkanie LGD Dolina Raby na którym zostały 

omówione aktualne nabory dla organizacji pozarządowych jak                                           

i przedsiębiorców, których zachęcam do składania wniosków i korzystania 

z dofinansowań w ramach LGD. 

5. 23 lutego odbyłem spotkanie z lokalnymi przewoźnikami transportu 

publicznego, a spotkanie dotyczyło aktualizacji linii przewozowej Rozdziele 

Dolne – Bochnia, przewoźnik zagwarantował utrzymanie 

dotychczasowych linii oraz zwiększenie ilości kursów o co najmniej dwa. 

Pojawi się wkrótce również nowy przewoźnik na linii Limanowa – Bochnia, 

będzie to kurs zorganizowany w ramach umowy wykonawcy z Urzędem 

Marszałkowskim. 

6.  24 odbyło się szkolenie koordynatorów dostępności przeznaczone dla 

dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych oraz wyznaczonych 

pracowników odpowiedzialnych za dostępność w poszczególnych 

placówkach. 

7. 25 lutego wspólnie z odbyłem spotkanie z dyrektorem Wód Polskich                           

z Krakowa. Spotkanie w terenie dotyczyło uszkodzeń linii brzegowej po 

powodzi z zeszłego roku na potoku Saneckim i potoku Podkosówka. 

Dyrektor obiecał teraz na wiosnę wykonać niezbędne naprawy                                    

w miejscach najbardziej zagrożonych, gównie w obrębie budynków i dróg 

publicznych. 

8. 26 lutego odbyło się forum wójtów dotyczące Programu Ochrony 

Powietrza. 

9. 02 wspólnie z P. Przewodniczącym uczestniczyliśmy w spotkaniu z druhami 

OSP Żegocina, dotyczącego złożonego wniosku na zakup wozu 

strażackiego dla OSP Żegocina. 



10.  04 marca uczestniczyłem jako przedstawiciel Unii Miasteczek Polskich                    

w spotkaniu z doradcą Ministra Cyfryzacji, dotyczącymi najważniejszych 

sprawy, które należało podjąć do końca 2021 roku wspólnie przez 

samorządy i Cyfryzację KPRM oraz najważniejsze pytania samorządów 

dotyczące cyfryzacji JST, na które Cyfryzacja KPRM powinna odpowiedzieć. 

11.  9 marca 2021 roku w Szkole Podstawowej im. św. Mikołaja w Bytomsku 

odbyło się podsumowanie projektu „Jestem mały, wiem więcej”. Dzieci 

uczestniczyły w pokazie sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej, krajowego 

systemu ratowniczo-gaśniczego i odwiedziły remizę strażacką 

w Bytomsku, gdzie zapoznały się z systemem alarmowania, 

umundurowaniem strażaków oraz sprzętem strażackim. Dziękuję Dyrekcji, 

Nauczycielom oraz Gminnemu Zarządowi OSP za organizację projektu. 

12.  09 marca rozpoczął się remont drogi gminnej nr 580390 Rozdziele - 

Laskowa w Rozdzielu.  

13. 12 marca odbyło się w formie zdalnej podsumowanie działań PSP w Bochni 

na terenie powiatu bocheńskiego. Jak wynika z raportu przedstawionego 

przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, 

jednostki na terenie całego powiatu bocheńskiego brały udział w 1769 

zdarzeniach, w tym: w 254 pożarach, 1451 miejscowych zagrożeniach i 64 

alarmach fałszywych. Przedstawiono statystyki wyjazdów również naszych 

jednostek. 

14.  16 marca odbyłem spotkanie z dyrektorem Szkoły Muzycznej w Żegocinie 

oraz dyrektorem CKSiT w Żegocinie. Celem spotkania było uruchomienie 

w najbliższym czasie w naszej gminie Ogniska muzycznego i zespołu 

regionalnego w dwóch grupach wiekowych. 

15.  17 marca odbyło się kolejne Forum Wójtów.  

16.  Pan dr Przemysław Stanko – pracownik naukowy Papieskiej Akademii 

Teologicznej z Krakowa dokonał odkrycia akt świadczących o osobach 

deportowanych z Kresów II RP w głąb ZSRR dnia 10 II 1940 r. wraz z całymi 

rodzinami a pochodzącymi z terenu naszej gminy. Pan dr zwraca się                            

z prośbą o weryfikację danych osób, jak również, o ile to będzie możliwe     

o poinformowanie dalszej rodziny tych osób (wnuków braci czy sióstr). Są 

to następujące nazwiska: 

ŁĄKTA GÓRNA - Franciszek Wrona ur. 1899, syn Jana - Katarzyna Mróz ur. 1899, córka Jakuba 
BEŁDNO -Jan Gadzin ur. 1889, syn Walentego, Stanisław Oszust ur. 1909, syn Kacpra 
BYTOMSKO - Józef Kowalski ur. 1907, syn Adama 

 



Pozostaje jeszcze kwestia ewntualnego upamiętnienia ofiar tego 

"zimowego" ludobójstwa, które oczywiści pozostawiam do decyzji 

Wysokiej Rady. 

 

Wykaz inwestycji  

 
1. Został zrealizowany projekt jeżdżę z głową w którym wzięło udział 173 dzieci.                       

Zajęcie na stoku Laskowa-Kamionna w terminie 14-27 luty. Wartość projektu 

87.540,00  złotych, w tym dofinansowanie 33.000,00 złotych. 

2. Rozpoczęliśmy prace związane z projektem pn. Remont drogi gminnej Rozdziele-

Laskowa w Rozdzielu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość zadania: 

603.438,92 złotych, w tym dotacja w kwocie 414.079,00 zł.  Wykonawca został 

wyłoniony w ramach przetargu tj. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe 

"LIMDROG” ul. M.B. Bolesnej 87, 34-600 Limanowa. 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. Termin realizacji 30.06.2021r. 

3. Zakończyliśmy realizację zadania pn. „Rozbiórka murowanego budynku 

gospodarczego związana z realizowaną inwestycją pn. Budowa żłobka w miejscowości 

Żegocina na działce 1227”. Wykonawca zadania wyłoniony został w drodze przetargu 

nieograniczonego tj.  Zakładem Handlowo-Usługowy Marcin Piechura z siedzibą                      

w 34-603 Ujanowice, Strzeszyce 68. Wartość projektu: 18.680,00 złotych. 

4. W dniu 26.03.2021r. została podpisana umowa z wykonawcą na Remont kapliczki pod 

Lipami z Figurą Niepokalanej Maryi Panny w miejscowości Rozdziele. Wykonawca 

zadania wyłoniony został w drodze zapytania ofertowego tj. Firma Handlowo-Usługowa 

ROBEX Robert Zelek, 34-602 Laskowa 82 

Wartość oferty: 49.331,31 złotych. Zadanie realizowane jest ze środków dotacji                                           

z 39.000,00 zł w ramach darowizny z Fundacji Orlen. 

 

5. W dniu 26.03.2021r. została podpisana umowa z wykonawcą na Budowę budynku żłobka w 

Żegocinie. Wykonawca zadania wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego tj. 

Firma Budowlana BUDIMAT Mateusz Rzemiński,  Biała Niżna, 33-330 Grybów. Wartość 

oferty: 1.780 000,00 złotych 

Zadanie realizowane jest ze środków dotacji z programu rządowego programu Maluch+ 

 

6. Powiatowy Zarząd Dróg przystąpił do wykonania dokumentacji projektowej drogi powiatowej 

Żegocina – Kamionna w miejscowości Żegocina i Bełdno (od skrętu drogi na cmentarz do 

skrzyżowania w kierunku Kamionnej) 

 



7. Zgłoszona została droga transportu rolnego w Bełdnie – Siandajówka, oraz dwie drogi które nie 

uzyskały dofinansowania w roku poprzednim w Żegocinie. Żegocina – Żarnówka i Żegocina 

Kępiaki. W kolejnym roku chcemy zgłosić dwie drogi w Bytomsku. 

 


