
Informacja międzysesyjna 22.09.2021 r.

1. Ostatnia sesja odbyła się 07 lipca 2021 r.
2. 16 lipca odbyło  się  coroczne  Powiatowe Święto  Policji  zorganizowane

przez  Komendę  Powiatową  Policji  w  Bochni  na  którym  wyróżniono  i
awansowano zasłużonych Policjantów z terenu naszego powiatu

3. 19 lipca odbyła się wideokonferencja z wojewodą małopolskim dotycząca
wprowadzenia nowego programu rządowego Polski Ład, czyli programu
rządowego  mającego  dofinansować  zadania  inwestycyjne  gmin.  W
ramach tego naboru w związku z wytycznymi złożyliśmy trzy wnioski: 
- 5 mln zł na remont dróg gminnych
- 10 mln zł na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjną
- 20 mln zł na budowę oczyszczalni ścieków
Obecnie wszystkie gminy czekają na wyniki tego naboru

4. 19 lipca wspólnie z kierownikiem referatu inwestycji odbyliśmy spotkanie
z  projektantem  parków  linowych.  Po  przeanalizowaniu  różnych
wariantów  technicznych,  projektant  zasugerował  wykonanie  tego
zadania w na istniejącym drzewostanie ponad kortem tenisowym

5. 23  lipca  uczestniczyłem  w  zebraniu  sprawozdawczym  Stowarzyszenia
Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy

6. 24 lipca  odbył  się  Piknik  wakacyjny  w Bytomsku zorganizowany  przez
KGW  Bytomsko  oraz  Panią  Sołtys,  Pana  Radnego  Marcina  Fąfarę.  W
organizacji  pomogli  również  strażacy  z  OSP  Bytomsko.  Organizatorom
bardzo dziękuję za bardzo dobrze przygotowaną imprezę.

7. 23 lipca 2021 r. Szkoła Muzyczna w Żegocinie pozyskała nowy fortepian
do edukacji  instrumentalnej.  Zakupiony instrument pełni  sfinansowany
ze środków własnych Gminy, którego koszt wyniósł 30 tyś zł.

8. 28  lipca  zakończyły  się   półkolonie  letnie,  realizowane  w Centrum
Kultury,  Sportu  i Turystyki.  Przy  wsparciu  Gminy  Żegocina  oraz  Kasy
Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego,  udało  się  zrealizować
wypoczynek  dla  łącznie  100  dzieci  z terenu  naszej  gminy.  W trakcie
każdego  10-dniowego  turnusu,  uczestnicy  odwiedzili  wiele  ciekawych
miejsc. Dziękuję Pani Dyrektor CKSiT za koordynację tych  półkolonii.

9. 1  sierpnia  2021  r.  Mieszkańcy  Gminy  Żegocina  zgromadzili  się  pod
pomnikiem  Stefana  Bohanesa  w Łąkcie  Górnej,  aby  tradycyjnie
upamiętnić kolejną rocznicę Powstania Warszawskiego. 



10. Również  01  sierpnia  Klub  Seniora  „Żegota”  z  Żegociny  wygrał  X
Jubileuszowy  Fes wal  Rosołu  zorganizowany  przez  Zarząd  LGD  Dolina
Raby, który odbył się tym razem w Gdowie. To olbrzymi sukces naszych
Seniorów,  gdyż  rywalizowało  aż  13  Kół  Gospodyń  Wiejskich  z terenu
naszego  LGD-u.  Wyróżnienie  otrzymało  również  KGW  z Łąkty  Górnej,
które  również  reprezentowało  naszą  gminę  na  Fes walu.  Serdecznie
gratuluje wygranej! 

11.W niedzielę 8 sierpnia odbył się Fes wal Sportu i Kultury, zorganizowany 
przy pomocy Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Impreza rozpoczęła się 
Turniejem Sołectw o Tytuł Mistrza Gminy Żegocina, zwyciężyła tym 
razem reprezentacja sołectwa Żegociny, następnie na scenie w pięknym 
godzinnym koncercie zaprezentowała się Strażacka Orkiestra Dęta OSP 
w Żegocinie. Podczas Fes walu była możliwość spisania się u gminnego 
rachmistrza, w ramach Narodowego Spisu Powszechnego oraz 
zaszczepienia się przeciwko COVID-19 w punkcie szczepień w Ośrodku 
Zdrowia w Żegocinie. Można było także skosztować pysznych potraw 
przygotowanych przez KGW Bytomsko oraz KGW Rozdziele. Dziękuję 
CKSiT, Ośrodkowi Zdrowia, Kołom Gospodyń Wiejskich za zorganizowanie
tej imprezy. 

12. W sobotę 21 sierpnia, na basenie w Łąkcie Górnej miały miejsce 
coroczne Otwarte Zawody Pływackie, będące częścią Pikniku kończącego 
tegoroczny sezon kąpielowy. Wydarzenie zostało zorganizowane przez  
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie.

13. 01 września rozpoczął się nowy rok szkolny. W wakacje w przedszkolach 
i szkołach zostały przeprowadzane następujące  remonty: w przedszkolu 
w Żegocinie wymieniono starą instalację elektryczną, zmodernizowano 
instalację CO, pomalowano pomieszczenia sal i korytarza. W Zespole 
Szkół pomalowano wszystkie korytarze oraz klatkę schodową, 
wyremontowano również schody wejściowe do Szkoły Podstawowej od 
strony południowej i północnej. Pojawiły się nowe nakładki asfaltowe 
między salą gimnastyczną a boiskiem sportowym w Żegocinie oraz przy 
przedszkolu w Łąkcie Górnej.   

14. Również 01 września odbyły się skromne ze względu na złą pogodę 
uroczystości patriotyczne pod żegocińskim pomnikiem Poległych za 
Ojczyznę w których uczczono 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej.  

15. 03 września odbyłem spotkanie z sołtysami na którym ustalono 
harmonogram zebrań wiejskich oraz omówiono sprawy bieżące.



Odbyły się już trzy zebrania sołeckie w Rozdzielu, Bytomsku i Bełdnie, 
zebranie w Żegocinie obędzie się jutro o godzinie 18:00 zaś w Łąkcie 
Górnej w najbliższy piątek również o godz. 18:00. Dziękuję sołtysom za 
organizację i prowadzenie zebrań.

16. W  niedzielę  5  września  odbył  się  Piłkarski  Turniej  Charytatywny,
zorganizowany przez KS Beskid Żegocina dla ciężko chorego Dawida, chłopca
z  Łąkty  Górnej  .  Atrakcją  przewodnią  wydarzenia  prowadzonego  przez
naszego  Pana  Przewodniczącego  była  rywalizacja  sportowa  6
młodzieżowych  drużyn  min.  Wisły  Kraków,  Cracovii.  Mnóstwo  atrakcji,
piękna  pogoda,  a przede  wszystkim  chęć  pomocy  Dawidowi  sprawiła,  że
frekwencja podczas Turnieju była ogromna, a dzięki ludziom dobrego serca
udało  się  zebrać  80.633,51  zł  na  rehabilitację  i leczenie.  W  organizację
turnieju włączyło się oprócz Klubu sportowego, wiele organizacji oraz szereg
ludzi,  których  nie  sposób  teraz  wymienić.  Wszystkim bardzo  dziękuję  za
otwarte gorące serca a nasza gmina po raz kolejny pokazała że potrafi się
zjednoczyć w szczytnym celu.

17. 06  września  odbyliśmy  spotkanie  z  przedstawicielami  firmy  Tauron
Spotkanie dotyczyło budowy linii energoelektrycznej 110 Kw. W spotkaniu
uczestniczył  również  wójt  i  sekretarz  gminy  Laskowa.  Wspólnie
podtrzymaliśmy  stanowisko,  aby  na  całej  długości  naszej  gminy  linia
przebiegała ziemią wzdłuż istniejącej linii 15 Kw. Inwestor oznajmił iż nie jest
możliwe techniczne  skablowanie  całej  nowej  linii  110  Kw ze  względu na
ukształtowanie  terenu.  Wspólnie  ustalono,  iż  projektant  po  stronie
inwestora będzie przeprowadzał konsultacje z właścicielami poszczególnych
działek po których będzie przebiegała ta linia. 

18. W niedzielę  12 września,  do Żegociny zawitali  uczestnicy  I Powiatowego
Zlotu  Pojazdów  Zabytkowych  organizowanego  w ramach  Weekendu
z Zabytkami  Powiatu  Bocheńskiego.  Wydarzenie  zorganizowane  przez
Powiat Bocheński we współpracy z Gminą Żegocina zgromadziło na placu GS
prawie prawie 100 zabytkowych pojazdów. 

19. W piątek 10.09.2021r. w parku obok placu „Nivea” w Żegocinie odbył się
wernisaż  i wystawa  prac  pana  Andrzeja  Rębilasa  -  uczestnika  ŚDS
w Żegocinie.  Pan  Andrzej  jest  także  laureatem  wojewódzkiego  etapu
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”.

20. W  Gminnym  Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej  w Żegocinie  otwarto  nowe
poradnie:  chirurgii  urazowo-ortopedycznej  i  poradni  psychologicznej.  W
ostatnim czasie zakupiono nowy aparat USG. 



21.W przestrzeni dziennika podawczego w Urzędzie Gminy Żegocina pojawiła
się stacjonarna, stanowiskowa pętla indukcyjna – urządzenie, które ma za
zadanie  pomóc  osobom  z dysfunkcją  słuchu  podczas  załatwiania  spraw
urzędowych.

22. W sobotę 18 września uczestniczyłem w połączonych uroczystościach – XX-
leciu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy oraz
benefisie Czesława Pączka.  Pan Czesław Pączek został odznaczony Złotym
Krzyżem Zasługi przyznanym postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej  oraz odznaką honorową Zasłużony dla Kultury  Polskiej  przyznaną
przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Aktu dekoracji w
domu  Pana  Czesława  Pączka  dokonał  Dyrektor  Generalny  Małopolskiego
Urzędu  Wojewódzkiego  –  Pan  Szymon  Strzelichowski.  Dalsza  część
uroczystości miała miejsce w CKSiT w Żegocinie, gdzie miałem przyjemność
wręczyć  podziękowania  wszystkim  zasłużonym  członkom  Stowarzyszenia,
dziękując za ich pełną oddania pracę na rzecz naszej Małej Ojczyzny oraz
życzyć dalszych sukcesów w  upowszechnianiu lokalnej tradycji, kultury oraz
historii.

23. Znakomicie spisała się nasza jednostka OSP Bełdno, która reprezentowała
naszą gminę w Powiatowych Zawodach Pożarniczych. Nasi strażacy zajęli 3
miejsce na 9 startujących drużyn z całego powiatu bocheńskiego. Wielkie
gratulacje  dla  całej  jednostki  OSP  Bełdno,  mimo,  że  była  jedną  z
najmniejszych  jednostek,  które  startowały  w  zawodach  to  jednak  dzięki
wspaniałej sportowej rywalizacji stanęła na podium. Wielkie brawa dla OSP
Bełdno  również  kapitana  naszego  Pana  Wiceprzewodniczącego  Pawła
Szymbary

24. Dzisiaj uczestniczyłem w Forum Wójtów w Krakowie w którym uczestniczył
Pan  Wojewoda  Małopolski  Łukasz  Kmita.  Pan  Wojewoda  przedstawił
informacje dotyczące programu rządowego Polski Ład. Wyniki pierwszego
naboru tego programu mają zostać opublikowane ok. 10 października. Pan
Wojewoda  przekazał  również  informacje  dotyczące  tzw.  „powodziówek”
czyli  uszkodzeń  w  infrastrukturze  głównie  drogowej  powstałych  wskutek
złych  warunków  atmosferycznych.  W związku  z  licznymi  podtopieniami  i
gradobiciami występującymi na terenie województwa małopolskiego w tym
roku,  pieniądze  w  pierwszej  kolejności  trafią  do  samorządów,  które
osiągnęły  straty  przekraczające  5%  w  stosunku  do  wielkości  budżetu.  W
związku  że  w  naszej  gminie  nie  było  w  tym  roku  tak  poważnych  strat
pieniądze  trafią  tylko  do  tych  samorządów,  które  osiągnęły  ten  limit
procentowy.   



Inwestycjie zrealizowane w okresie  miedzysesyjnym

1. Poszerzenie drogi do kościoła wraz z remontem drogi Kmiecie-Zagrabie w
Rozdzielu – za kwotę 140 325,00 zł

2. Przebudowa drogi  przy  Szkole  Podstawowej w Żegocinie  – za  kwotę 102
434,60 zł

3. Wykonanie drogi "Rdzawki" w Żegocinie – za kwotę 36 349,27 zł
4. Stabilizacja drogi i  pobocza w Bytomsku "Fafarowa Góra" i  "Węgry" – za

kwotę 19.680,00 zł
5. Remont drogi Janickówka w Łąkcie Górnej – za kwotę 40.425,00 zł 
6. Remont drogi Podkosówka w Łąkcie Górnej – za kwotę 229 646,00 zł
7. Remont drogi gminnej „Kępa” w Żegocinie – 4.390,00 złotych
8. Remont  instalacji  centralnego  ogrzewania  w  Przedszkolu  w  Żegocinie  –

8.259,45 złotych
9. Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach przedszkola w Żegocinie

– 19.600,00 złotych.
10.Malowanie pomieszczeń przedszkola w Żegocinie – 30.504,00 złotych
11.Remont korytarzy w Zespole Szkół w Żegocinie – 44.157,00 złotych
12.Remont  schodów  przy  budynku  Szkoły  Podstawowej  w  Żegocinie  –

62.000,00 złotych
13.Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy – 57.441,00 złotych
14.Dostawa  i montaż pieca gazowego jednofunkcyjnego w budynku Apteki w

Żegocinie – 19.434,00 złotych.
15.Remont uszkodzonych barier mostowych w Rozdzielu: 32.035,35 złotych
16.Remont mostu w Bytomsku – 34.999,65 złotych
17.Rewitalizacja centrum Żegociny – „Żegocina OdNowa” w ramach inwestycji

„Realizacja projektów „BO! Małopolska” – edycja IV – Żegocina OdNowa –
rewitalizacja  centrum  Żegociny.  Doświetlenie  przejść  dla  pieszych  oraz
ukwiecenie drogi wojewódzkiej” – za kwotę 149.950,00 złotych bru o. 

18.Rewitalizacja  terenu  basenu  kąpielowego  w  Łąkcie  Górnej   za  kwotę
250.000,00
W ramach zadania wykonano:
-malowanie elewacji budynku gospodarczego.
-modernizacja boiska do siatkówki plażowej.
-wykonanie nowego ogrodzenie basenu – strona południowa i wschodnia.
-wykonanie parkingu z płyt ażurowych.



-budowa wiaty rekreacyjnej.
-dostawę i montaż wyposażenia: tj. zjeżdżalni, tablicę informacyjna z funkcją
wyświetlania temperatury powietrza i wody, ławki – 6 sztuk, kosze na śmieci
– 6 sztuk.
-wykonano monitoringu obiektu – 4 kamery.

19.Zakupiony został fortepian firmy Kawai model KG-2 dla Szkoła Muzyczna I
stopnia w Żegocinie za kwotę 30.000,00 złotych.

Podpisaliśmy umowy na wykonanie:
1) Remont dróg transportu rolnego z firmą Beata Czyżycka ROAD Prace Ziemno

Drogowe,  z  siedzibą  w  Dobrociesz  114.  W  ramach  zadania  zostaną
wyremontowane trzy drogi na łączną kwotę: 393.011,14 złotych bru o, w
tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 150.000,00 złotych: 
 Remont drogi gminnej „Nadole” w Żegocinie. 
 Remont drogi gminnej "Kępiaki" w Żegocinie. 
 Remont drogi gminnej „Siandajówka" w Bełdnie.
Termin realizacji 15.10.2021r. 

2) Opracowanie  koncepcji  rozbudowy  oczyszczalni  ścieków  –  39.360,00
złotych.  Koncepcję  opracowuje  firma BGI  Project  Consul ng  Sp.  z  o.o.  z
siedzibą ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów Termin realizacji 15.10.2021r.

3) Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w miejscowości
Żegocina- plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Żegocinie – za kwotę
60.810,00 złotych. Termin realizacji 15.10.2021r.

4) Został złożony wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych na
remont drogi Lisówki w Łąkcie Górnej, czekamy na wyniki tego naboru.

Inne informacje:

•Spis Powszechny 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 dobiega końca !
zakończy się on 30 września 2021 r.
Niedokonanie  spisu  lub  jego  odmowa  może  wiązać  się  z  karą.
Dyżury Rachmistrzów w Urzędzie Gminy w Żegocinie:

21 - 24 września w godzinach od 9:00 do 12:00. W ostatnim tygodniu spisu: 27 -
30 września w godzinach pracy Urzędu pon. 7:30 – 16:30, wt-czw. 7:30 – 15:30


