
                                         Informacja międzysesyjna 29.12.2021r 

Zaproszenie na film podsumowujący najważniejsze inwestycje i wydarzenia 

kończącego się roku 

1. Ostatnia sesja odbyła się 09 grudnia (była to sesja nadzwyczajna) w 

związku z czym przedstawię informację międzysesyjną od przedostatniej 

sesji tj. z dn. 29 listopada 2021 r. 

 

2. We wtorek 30 listopada, w auli Zespołu Szkół w Żegocinie miała miejsce 

uroczysta inauguracja programu Gmina Przyjazna Seniorom – 

Ogólnopolska Karta Seniora, do którego w ostatnim czasie przystąpiła 

Gmina Żegocina. Zapraszamy wszystkie firmy z terenu naszej gminy do 

uczestnictwa w tym projekcie. Karta Seniora 60+ umożliwia mieszkańcom 

Żegociny uzyskanie zniżek w instytucjach i firmach zlokalizowanych na 

terenie miejscowości Żegocina i całego kraju. Firmy i instytucje honorujące 

karty mają specjalne oznaczenie: „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę 

Seniora”. Dziękuję P. Sekretarz i P. A. Kukle, które koordynują ten projekt 

 

 

3. Gmina Żegocina otrzyma grant w wysokości 167 460,00 w konkursie 

Cyfrowa gmina. Celem konkursu jest, wsparcie rozwoju cyfrowego 

instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. 

 

4. W grudniu ogłosiłem konkurs na nazwę nowo wybudowanego żłobka w 

Żegocinie. Wpłynęło 16 propozycji nazw nowopowstałego żłobka. Po 

długich obradach, Komisja konkursowa wybrała ofertę zgłoszoną przez 

Przemysława Ptaka – „Kolorowy Świat Malucha”. Zwycięzcy Konkursu 

gratulujemy wygranej, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział. 

 

5. 3 grudnia 2021 roku w Szkole Podstawowej im. św. Mikołaja w Bytomsku 

uczniowie wraz z nauczycielami obchodzili święto Patrona Szkoły. Na ręce 

Pani Dyrektor składam podziękowania za zorganizowanie tego święta. 

 

 

6. Nasza gmina Żegocina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 190. 

000,00 dla 4 szkół podstawowych w ramach projektu Laboratoria 

Przyszłości, dzięki któremu uczniowie będą mogli uczyć się poprzez 

eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. 



7. 16 grudnia odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Programu „Czyste 

powietrze”, które dotyczyło wypełniania wniosków oraz ich rozliczaniu, a 

także o uldze termomodernizacyjnej i o korzyściach wynikających ze 

współpracy z Ekodoradcą ds. termomodernizacji.  

 

8. Klub Sportowy Beskid Żegocina oraz Rodzina zmarłego Jana Kępy po raz 

dziewiąty zorganizowali Memoriał piłkarski im. Jana Kępy, przedwcześnie 

zmarłego zawodnika żegocińskiej drużyny. Dziękuję za zorganizowanie 

tego Memoriału. 

 

  

Gminna Ewidencja Zabytków                                                                                                                 

W chwili obecnej przeprowadzamy gminną ewidencję zabytków w formie 

zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych  z terenu gminy. Zgodnie z art. 

22 ust. 5 ww. ustawy  w gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: 

1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru; 

2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków; 

3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta)  w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

Gminna Ewidencja Zabytków zostanie założona w oparciu o wykaz obiektów 

zabytkowych zawartych w wojewódzkiej ewidencji zabytków (w tym również 

obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa małopolskiego), 

prowadzonej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Z wnioskiem o wpisanie lub wykreślenie z wojewódzkiej ewidencji zabytków 

należy wystąpić do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w Krakowie, 

Delegatura w Tarnowie ul. Konarskiego 15, 33-100 Tarnów. 

 

Informacja międzysesyjna z realizowanych inwestycji 

w okresie  29.11.2021 r.–29.12.2021 r. 

 

1. Zakończył się etap budowy Żłobka w Żegocinie. Wykonawcą tej inwestycji 

była Firma Budowlana BUDIMAT Mateusz Rzemiński, Biała Niżna, 33-330 

Grybów, która wybudowała nasz Żłobek za kwotę 1.780.000,00 złotych 

brutto. Przypominamy, że na ten cel Gmina Żegocina otrzymała 

dofinansowanie w formie dotacji celowej w wysokości 1 642 000 ze środków 



z rządowego programu Maluch+. W budynku na parterze znajdują się 3 sale 

zajęć, przeznaczone dla maksymalnie 56 dzieci (2 sale dla 16 dzieci oraz jedna 

większa sala przewidziana dla 24 dzieci) wraz z zapleczem socjalno–

szatniowym i magazynowym. Przy wejściu zlokalizowano hall główny, 

pomieszczenie socjalne dla pracowników, pomieszczenie dyrektora oraz WC 

dostosowane dla osób niepełnosprawnych, wraz z aneksem porządkowym. 

Bezpośrednio przy hallu została zaprojektowana szatnia dla wychowanków. 

Dalsza część prac to już etap wyposażenia budynku w niezbędne meble i 

akcesoria.  W ramach Malucha + do wykorzystania w 2022 r zostaje kwota 

192 992 zł 

Udało się nam otrzymać dofinasowanie w ramach innego projektu 

obejmującego częściowe wyposażenie budynku jak również zatrudnienie 

kadry obsługującej Żłobek pn. „Utworzenie żłobka w Żegocinie szansą na 

zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców gminy”. 

Kwota dofinansowania to  1.246 680,96 zł. z czego kwota 132 652,80 zł będzie 

przeznaczona na wyposażenie pozostała kwota przeznaczona zostanie na 

wynagrodzenia dla kadry. Planowany termin uruchomienia Żłobka to 01 

września 2022 roku. Wkrótce Państwo Radni w drodze uchwały powołają 

nową jednostkę budżetową a następnie zostanie ogłoszony konkurs na 

stanowisko dyrektora tej placówki. W styczniu rozpocznie się też wstępna 

rekrutacja dzieci. 

2. Zakończono budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2075 K Lipnica 

Murowana – Żegocina. W ramach inwestycji powstał chodnik na długości 155 

metrów wraz z kolektorem deszczowym, poszerzono jezdnię do 6 metrów, 

wybudowano mur oporowy i przebudowano zjazdy. Łącza wartość inwestycji 

450.000,00 złotych, Nasza Gmina partycypowała w kosztach w  wysokości 50 

% tj. 225.000,00 złotych. 

3. Na ukończeniu są prace związane z realizacją zadania pn. Remont wraz z 

modernizacją pomieszczeń Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w 

Żegocinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).  

Wykonane zostały następujący zakres: wymiana okien drewnianych na PCV 

wraz z osadzeniem parapetów, wymiana żeliwnych grzejników na stalowe 

panelowe, malowanie ścian i sufitu, wymiana instalacji elektrycznej wraz 

oprawami. W korytarzu wykonano następujące prace: wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej, osadzenie nadproży nad drzwiami, roboty malarskie, 



wymiana instalacji elektrycznej wraz oprawami. Do wykonania pozostaje 

jeszcze cyklinowanie parkietu. Prace te mają być ukończone w połowie 

stycznia 2022 r. Wartość inwestycji 154.891,32 zł, w tym dofinansowanie 

81.550,00 zł. 

4. Na ukończeniu są prace związane z realizacją zadania pn. Dostawa i montaż 

trybuny sportowej na stadionie piłkarskim w Żegocinie w ramach projektu 

„Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa-MIRS w 2021 roku”. Jutro 

będzie jej odbiór. W ramach zadania została wykonana nowoczesna trybuna 

sportowa posiadająca 252 krzesełek plastikowych, wraz z zadaszeniem 

wykonanym na konstrukcji stalowej z pokryciem z poliwęglanu komorowego. 

Wartość inwestycji 267.800,00 zł, w tym dofinansowanie 104.400,00 zł. 

 

5. Wykonano Remont sal lekcyjnych Szkoły Muzycznej w Żegocinie 

polegający na wykonaniu nowych tynków na ścianach, docieplenie sufitu 

styrodurem, położenie nowego cokołu z płytek wzdłuż remontowanych ścian, 

malowanie ścian, demontaż i montaż grzejników, demontaż i montaż 

kontaktów elektrycznych. Wartość inwestycji 26.000,00 zł brutto. 

6. Dokonano wymiany pieca gazowego w jednym z mieszkań budynku tzw. 

„Domu Nauczyciela”. Wartość inwestycji 9.000,00 zł brutto. 

7. W miejscowości Bełdno dokonano drobnych remontów dróg polegających na 

oczyszczeniu i odmuleniu rowów, przepustów na drogach gminnych Bełdno-

„Podlas”, Bełdno-„Mrowcówka”. Wykonawca : Firma Usługowa Mateusz 

Giza. Wartość inwestycji: 6.500,00 złotych. 

8. Zostały zamontowane 5 lamp ulicznych przy drogach gminnych i budynkach 

użyteczności publicznej. Zaświeciły się tez lampy przy drodze wojewódzkiej 

w Łąkcie Górnej i Żegocinie, czekamy na umowę w m. Rozdziele. 

9. Na ukończeniu mamy już dokumentację projektową na rozbudowę oświetlenia 

drogi powiatowej Żegocina - Bytomsko 

10.  W dniu 28.12.2021r. podpisano umowę na zadanie pn. Odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych położonych na terenie Gminy Żegocina w okresie  od 

01.01.2022r. do 31.12.2022r. Zawarcie umowy było następstwem 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego w którym zostały złożone dwie oferty 

następujących firm: 

 



 

Nr Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Wartość 

1. TRASZKAN S.F.Z. SROKA sp. j.,  

Zegartowice 105, 32-413 Zegartowice 

 

1.122.603,84 złotych 

2. Ekombud sp. z o.o. , Partyzantów 24 D,  

32-700 Bochnia 

 

1.337.958,00 złotych 

 

Wartość najkorzystniejszej oferty wyniosła 1.122.603,84 złotych brutto i 

stanowi ona szacunkową wartość za usług określoną jako iloczyn szacunkowej 

ilości odpadów komunalnych wskazanej przez Zamawiającego tj. odpadów 

niesegregowanych w ilości 473 ton, odpadów selektywnie zebranych 

(segregowanych) w ilości 537 ton,  oraz wskazanej przez Wykonawcę ceny 

jednostkowej za odebranie 1 tony odpadów segregowanych tj. 1002,24 zł, 

odpadów niesegregowanych tj. 1235,52 zł.  

W związku z powyższym podjęliśmy decyzję o nie podnoszeniu cen za odbiór 

odpadów komunalnych a ich wysokość pozostanie na takim samym poziomie 

jak do tej pory. Po półroczu dokonamy analizy finansowej i podejmiemy 

decyzje czy nadal utrzymamy wysokość z I półrocza czy będziemy zmuszeni 

minimalnie zwiększyć kwotę 

 

11. Otrzymaliśmy darowiznę 20 tyś. zł. od firmy Canpack, producenta min. 

opakowań metalowych dla przemysłu spożywczego oraz chemicznego. 

Darowizna zostanie przeznaczona na remont sali gimnastycznej w Łąkcie 

Górnej tj. cyklinowanie i malowanie parkietu oraz wymiana oświetlenia na 

lampy energooszczędne. Bardzo dziękuję naszym mieszkańcom Łąkty Górnej 

za przekazanie tej darowizny tj. Panom Aleksandrowi Szymańskiemu 

członkowi zarządu firmy Canpack oraz Panu Patrykowi Krawczykowi 

koordynatorowi tego przedsięwzięcia. 

 

12. Dobiega końca realizacja  III etap remontu dróg gminnych w ramach funduszu 

sołeckiego. Zakończono remont następujących dróg: 

Remont drogi gminnej do Sarotów w Rozdzielu: 39.499,58 zł 

Remont drogi gminnej „Nagórze-Góry” w Żegocinie: 38.105,26 zł 

Remont drogi gminnej „Podprzylasek” w Łakcie Górnej: 73.657,62 zł 

Remont drogi gminnej „Madejówka-Dębiny” w Łakcie Górnej: 23.274,58 zł 

Remont drogi gminnej „Wieś-Kępy-Juszczyk” w Bełdnie: 52.098,62 zł 

Natomiast jutro zostanie wykonany Remont drogi gminnej do Johanów w 

Rozdzielu: 69.249,62 złotych  i Remont drogi gminnej „Cmentarz” w 

Żegocinie: 7.192,60 zł. 



Łączna wartość inwestycji to 301.898,37 złotych.   

 

10. W dniu 16.12.2021r. obyliśmy przetarg na zadanie pn. „Zimowe 

utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Żegocina w sezonie 2021/2022, w 

ramach którego wyłonione następujące firmy: 

• Część 1 zamówienia: Firma Handlowo-Usługowa „BOLMAX” S.C. M. 

Grabiasz, R. Grabiasz , Łąkta Górna 350, 32-731 Żegocina  

Część I dotyczy: Bytomsko (odśnieżanie): (Nagórze, Depcok, Piech, Krawczyk, 

Stawki, Podlas- Prytko-Fąfara (Pańskie), Podlas- Majdan- Surma- Dzięgiel, 

Młyn, Działy (Strączek, Rozum), Żarnówka, Węgry- Fąfarowa Góra- Groń, 

Jakubczyk, Żarnówka (Fąfara), Górecki, Żegocina: Kępiaki- Piwowarczyk 

(Krawczyk), Szkoła- przedszkole, Kędziory – Żarnówka, Brzeg  

 

• Część 2 zamówienia: Firma Handlowo-Usługowa „BOLMAX” S.C. M. 

Grabiasz, R. Grabiasz , Łąkta Górna 350, 32-731 Żegocina  

Część II dotyczy: Żarnówka – osiedle - Dział (Krawczyk, Perczak), Krawczyki, 

Przedszkole – Janickówka, Witkówka, Brzeziny, Podkosówka - Skrzydłówka 

(Kuce, Pitry, Orły, Florek, Rogóż, Wałach, Krawczyk), Rola, Madejówka 

(Krawczyk, Dudek), (Granice Rogóż), Kamionki- Madejówka, Mrozy – 

oczyszczalnia, Parking, Konice – Lisówki, Kępa – Kowalczyk, Lisówki – Wrony 

– Knap, Lisówki, Dział (Czamara, Steczko, Palej, Dudzic), Sikornice, Zagrody 

(Cebula – Szmyd – Bujak - Golemiec – Janas), Pod przylasek. 

 

• Część 3 zamówienia: Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa TrakDrew 

Stanisław Jelonek, Bełdno 34, 32-731 Żegocina  

Część III dotyczy:  Bełdno (odśnieżanie) Wieś od drogi powiatowej- centrum wsi, 

Konice (Granice), Wieś – Zastawie, Wieś - Kępy – Juszczyk, Wieś – Stawiska, 

Wieś – Szkoła, Podlas, Siandajówka, Połom, Marzec, Żegocina - Podlas- Potoki, 

Nowa Wieś, Nagórze- Podlesie, Koło Cmentarza 

 

• Część 6 zamówienia: Firma Handlowo-Usługowa Trans-Krusz Paweł 

Frączek, Rozdziele 236, 32-731 Żegocina 

Część XI dotyczy: Bełdno – Żegocina (Usuwanie samej śliskości/usuwanie 

śliskości przy odśnieżaniu) - Wieś od drogi powiatowej - centrum wsi, Konice 

(Granice), Wieś – Zastawie, Bełdno – Siandajówka - Podlas – Podlesie – Potoki, 

Wieś - Kępa – Juszczyk – Połom, Żegocina - Ośrodek Zdrowia – Górczyna, 

Nagórze – Góry, Przysłop, Wiktorówka - Górczyna, Podlesie, Nowa Wieś, 

Ośrodek zdrowia, do cmentarza, Żarnówka (Fąfara), Kępiaki, Szkoła – 

Przedszkole, Brzeg, Patrówka, Łąkta Górna - Lisówki – Sikornice, Lisówki – 

Konice, Podkosówka, Brzeziny, Kuce, Janickówka, Przedszkole, Witkówka, 

Cebula (lotnisko), Łąkta Górna (Żarnówka osiedle) - Bytomsko (Figura), 

Kamionki, Madejówka, Bytomsko – Nagórze, Podlas- Prytko – Fąfara – Młyn, 

Podlas - Majdan 



 

Z uwagi na błędy formalne odrzucono ofertę złożoną dla części 4 i 5 i ogłoszono 

nowe postępowanie przetargowe, które odbędzie się w dniu 30. 12.2021r.  

Informacja na temat firm świadczących usługę zimowe utrzymania dróg zostanie 

zamieszczona po jutrzejszym przetargu. 

 

 - Zgłosiliśmy na 2022 rok trzy drogi transportu rolnego w m. Bytomsko 

 - W tym roku ogłaszamy przetarg na budowę PSZOK kwota 390 tyś 

dofinansowanie a 174 tyś zł wkład własny, 

- W ramach naboru Polski Ład – 2 edycja, który wczoraj został ogłoszony przez 

Prezesa Rady Ministrów będziemy zgłaszać 3 zadania. 

Na zakończenie pragnę serdecznie podziękować 

- Wysokiej Radzie za przyjęcie jednogłośne budżetu na 2021 rok 

- Przewodniczącemu RG i wiceprzewodniczącym oraz wszystkim Radnym za 

bardzo dobrą współpracę dziękuję  P. E. Bukowiec za sprawne kierowanie Biurem 

Rady. Ponadto dziękuję: 

- P. Sekretarz, P. Skarbnik, Kierownikowi Referatów Inwest-Bud.- Janowi 

Bujakowi, P. Głównej księgowej Marii Wełnie, kierownikowi USC  P. mec. Marii 

Pławeckiej-Stańdo, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, Sołtysom, 

Kierownikom Jednostek Organizacyjnych, Dyrektorom Szkół i Przedszkoli, 

Księżom Proboszczom Parafii Żegocina i Łąkta Górna oraz ks. Katechetom, 

Druhom Strażakom oraz wszystkim członkom organizacji pozarządowych, którzy 

pomagali i wspierali nasz Urząd, dziękuję też wszystkim Mieszkańcom 

wspierającym nasze działania. 

                       Na Nowy 2021 rok składam wszystkim Mieszkańcom, Państwu 

Radnym, Pracownikom Urzędu Gminy w Żegocinie najlepsze życzenia 

Noworoczne, obyśmy wszyscy w Nowym Roku byli zdrowi i szczęśliwi. 

 


