
                             Informacja międzysesyjna 03.02.2022 r.

1. Ostatnia sesja odbyła się 29 grudnia 2021 r 
2. 30  grudnia  odbył  się  odbiór  trybuny  sportowej.  Dzięki

otrzymanej  dotacji  w ramach  programu  „Małopolska
infrastruktura  rekreacyjno-sportowa,  udało  się  wybudować
zadaszoną trybunę na stadionie piłkarskim w Żegocinie. Trybuna
posiada 252 krzesełka plas kowe w kolorze żółtym i niebieskim,
czyli  w barwach  Klubu  Sportowego  „Beskid  Żegocina”,
zadaszenie wykonane jest na konstrukcji  stalowej z pokryciem
z poliwęglanu  komorowego.  Przy  realizacji  zadania
wykorzystane  zostały  materiały  i urządzenia  posiadające
stosowne  atesty  techniczne  oraz  spełniające  obowiązujące
normy jakości. Wartość inwestycji wynosi 267.800,00 zł, w tym
dofinansowanie  104.400,00  zł.  W  odbiorze  uczestniczył  Pan
Przewodniczący  Rady  Grzegorz  Gołąb  oraz   przedstawiciele
klubu sportowego. Wykonawcą była  firma „Wamat” z Mielca

3. 05  stycznia  uczestniczyłem  w  Urzędzie  Gminy  Limanowa  w
spotkaniu  dotyczącym  budowanej  wieży  widokowej  na
Kamionnej.  W  spotkaniu  wzięli  udział  wójtowie  z  gmin
z  Limanowej,  Laskowej  i  Trzciany  oraz  właściciel  gruntu  na
którym  ma  być  usytuowana  wieża.  Celem  spotkania  było
przeprowadzenie  negocjacji  z  właścicielem  gruntu  w  sprawie
wysokości  kwoty  dzierżawy  oraz  czasu  trwania  umowy.
Wynegocjowana  cena  to  700  zł/m-c powiększona  o  wskaźnik
inflacji,  jednak  nie  większy  niż  4%  w  skali  roku,  zaś  umowa
obowiązywała będzie przez 29  lat.  Teraz będę prosił  Państwa
Radnych  aby  na  najbliższej  sesji  wprowadzić  te  wartości  do
WPF-u, dzięki czemu będziemy mogli podpisać akt notarialny. 

4. 6  stycznia  odbył  się  już  po  raz  trzeci  Orszak  Trzech  Króli  w
którym wzięli udział nasi mieszkańcy. Orszaki wyruszyły z trzech
stron  tj.  Bełdna,  Bytomska  i Rozdziela. Organizatorami
wydarzenia byli: Parafia pw. Św. Mikołaja w Żegocinie, Centrum
Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie, Szkoła Podstawowa im.



Św.  Kingi  w Żegocinie.  Chciałem  też  jeszcze  raz  podziękować
wszystkim którzy  włączyli  się  w to  wydarzenie:  Dyrektorom i
Nauczycielom   ze  szkół  podstawowych,  sołtysom  sołectw:
Bełdno,  Bytomsko,  Rozdziele,  Żegocina,  druhom  strażakom
z OSP  Bełdno,  Bytomsko,  Rozdziele,  Żegocina,  aktorom,
Strażackiej Orkiestrze Dętej z Żegocinie

5. 8  stycznia  2022  roku  odbyła  się  26   Studniówka  w historii
Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie.

6. 10  stycznia  odwiedził  naszą  gminę  nowy  wicemarszałek
województwa  małopolskiego  Józef  Gawron,  który  zastąpił  na
tym stanowisku Pana Tomasza Urynowicza,  Pani  wiceminister
Józefa Szczurek-Żelazko oraz Radny Powiatowy Józef Mroczek,
w  spotkaniu  uczestniczył  również  Pan  Przewodniczący  Rady
Gminy.  Omawiano  szereg  problemów  związanych   głównie
z  funkcjonowaniem  naszej  gminy,  omówiono  również
zagadnienia  związane  z  aktualnymi  i  przyszłymi  naborami
wniosków obsługiwanymi przez Urząd Marszałkowski.

7. 11  stycznia  SRGiWP  w  Żegocinie  zorganizowało  spotkanie
z  naszymi  lokalnymi  przedsiębiorcami  dotyczącego  zmian
podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Prelegentem był  Pan
mec. Z Kancelarii Prawniczej z Bochni

8. 14 stycznia odbyło się zdalne spotkanie tzw. Konwent Starosty
dotyczący  powołania   powiatowego  ekodoradcy,  który
współpracował  będzie  z  gminnymi  ekodoradcami  min.  w
opracowaniu  różnego  rodzaju  wniosków  aplikacyjnych  jak
również  koordynacji  wspólnych  działań,  wszystkie  gminy
wyraziły chęć nawiązania takiej współpracy 

9. 14  stycznia  TVP  Kraków  nagrywała  odcinek  ciekawego
programu  „Szlak  przydrożnych  kapliczek”.  Cykl  opowiada
o szlakach  przydrożnych  kapliczek  Małopolski,  Śląska
i Podkarpacia.  Tematem  jednego  z lutowych  odcinków  będzie
Kaplica  pod  Lipami  w Rozdzielu.  O  historii  tego  pięknego



miejsca opowiadał Pan Jan Paruch. O dokładnej dacie i godzinie
emisji poinformujemy wszystkich Państwa.

10. 14 stycznia odbył się Gminny Zarząd OSP w Żegocinie, na
którym  przedstawiono  harmonogram  pracy  Zarządu  oraz
przyjęto rezygnację Komendanta Gminnego Pana Mikołaja Gizy,
który  złożył  pisemną  rezygnację  z  tej  funkcji.  Na  kolejnym
Zarządzie,  który  odbył  się   18  stycznia,  Zarząd  jednogłośnie
wybrał nowego Komendanta Gminnego w osobie Pana Janusza
Stańdo,  któremu  serdecznie  gratuluję,  dziękuję  również  Panu
Mikołajowi  Gizie,  który  krótko  pełnił  funkcję  Komendanta
Gminnego ale z powodów osobistych i zawodowych zdecydował
o swojej rezygnacji 

11.  16 stycznia odbyło się wspólne kolędowanie z zespołem
muzycznym  w Kościele  parafialnym  w Żegocinie,  dziękuję
organizatorom za piękny koncert kolęd.

12.  Podczas ferii zimowych trwających od 17 do 28 stycznia,
Centrum Kultury  zorganizowało   wycieczki  dla dzieci  z  terenu
naszej  gminy.  Dzięki  wsparciu finansowemu Gminy  wycieczki
były  darmowe,  a  uczestnicy  odwiedzili  ciekawe  miejsca  min.
w Krakowie,  Niepołomicach,  Wadowicach czy Bochni.  Z takiej
formy wypoczynku skorzystało 80 dzieci w wieku szkolnym.

13.  17  stycznia  odbyło  się  Walne  Zebranie  Członków  Unii
Miasteczek  Polskich  w  Otrębusach,  którego  członkiem  jest
również nasza gmina.

14. 23 stycznia odbyła się uroczysta Msza Święta odprawiona
w kościele  pw.  Św.  Jakuba  w Rozdzielu  z  okazji  Dnia  Babci  i
Dziadka.  To  właśnie  dla  babć  i dziadków,  na  zakończenie
nabożeństwa  uczniowie  SP  w Rozdzielu,  przedstawili  krótki
program  artystyczny,  Po  części  artystycznej,  zgromadzeni
obejrzeli  przedstawienie  „Opowieść  wigilijna”  w wykonaniu
Teatru lalek „Bajka”. Dziękuję dzieciom biorącym udział w części
artystycznej  oraz  Radnemu  Markowi  Pajorowi  za  pomoc  w
organizacji tego przedsięwzięcia.



15.  Drugie też piękne wydarzenie odbyło w Łąkcie Górnej. 30
stycznia  podczas  Mszy  Świętej  o godz.  11:00  Kołu  Gospodyń
Wiejskich  w Łąkcie  Górnej  oficjalnie  zostało  nadane  imię  Św.
Marty.  Z tej  okazji  została  również  poświęcona  chorągiew
z wizerunkiem Św. Marty. Święta Marta jest patronką gospodyń
domowych, kucharek czy hotelarzy. Uroczystościom towarzyszył
przepiękny  występ  chóru  CANTABILE  z  Łużnej.  Dziękuję
wszystkim  osobom  zaangażowanym  w  to  przedsięwzięcie  a
szczególnie  naszej  Pani  Radnej  Zofii  za  pomysłowość  i
zaangażowanie.

16. 31  stycznia  zostało  zorganizowane  spotkanie  z
organizacjami  pozarządowymi,  sołtysami,  dyrektorami  szkół  i
parafiami  dotyczącymi  przygotowania  całorocznego
harmonogramu  uroczystości  kościelnych,  patriotycznych  i
kulturalno-rozrywkowych  realizowanych  w  naszej  gminie.
Obecny był również Pan Przewodniczący Rady.  Powstał bogaty
kalendarz,  którego  realizacja  będzie  jednak  uzależniona  od
sytuacji pandemicznej w kraju.

17. We  wtorek  1  lutego,  na  moje  naszą  gminę  odwiedzili
wyjątkowi goście. Z wizytą przybył Wojewoda Małopolski Łukasz
Kmita,  Poseł  na  Sejm Józefa  Szczurek-Żelazko,  Poseł  na  Sejm
Wiesław  Krajewski  oraz  Radny  Województwa  Małopolskiego
Piotr Dziurdzia.
Wizyta  rozpoczęła  się  w  Urzędzie  Gminy  Żegocina,  podczas
której poruszono wiele tematów dotyczących bieżących potrzeb
naszych Mieszkańców. Mówiono między innymi o konieczności
rozbudowy szkoły  podstawowej  w Łąkcie Górnej,  rozbudowie
sieci  wodociągowo-kanalizacyjnych,  przebudowie  oczyszczalni
ścieków, remontach dróg gminnych czy zakupu nowego wozu
strażackiego dla OSP Żegocina.  Następnie, goście udali się na
wizytację  w  terenie,  odwiedzając  kolejno  żłobek  „Kolorowy
Świat  Malucha  w  Żegocinie”,  Szkołę  Podstawową  w  Łąkcie
Górnej  –  jako  miejsca  planowanej  rozbudowy,  wymagającą



pilnego remontu drogę w przysiółku „Lisówki” w Łąkcie Górnej
oraz remizę OSP w Żegocina, gdzie omawiano potrzebę kupienia
nowego  wozu  strażackiego.  Wizyta  była  okazją  do  wymiany
zdań, a także przedstawienia naszych najważniejszych potrzeb i
oczekiwań.  Wierzymy,  że wizytacja oraz konstruktywny dialog
przyniosą  wymierne  korzyści,  z  których  skorzystają  wszyscy
Mieszkańcy Gminy Żegocina.

Inne informacje:
•  Dodatek  osłonowy –  gminy  realizują  zadania  związane  z
przyjmowaniem  wniosków  i  wypłatą  dodatku  osłonowego
mieszkańcom.  Osoby  zamieszkałe  na  terenie  Gminy  Żegocina
wnioski o dodatek osłonowy mogą składać w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej  w Żegocinie pokój  nr  7 I  piętro.  Wniosek
można złożyć w wersji  elektronicznej, musi on być podpisany
podpisem  elektronicznym  lub  uwierzytelniony  z
wykorzystaniem profilu zaufanego, lub w wersji  papierowej 
Dodatek  osłonowy  przysługuje  osobie  prowadzącej
jednoosobowe  gospodarstwo  domowe,  której  dochód  nie
przekracza 2100 zł  i  osobie w wieloosobowym gospodarstwie
domowym,  w  którym  wysokość  przeciętnego  miesięcznego
dochodu  nie  przekracza  1500  zł  na  osobę.  Dla  wniosków
złożonych do dnia 31.07.2022r. liczą się dochody za rok 2020.
Wnioski można składać do 31.10.2022r. Wnioski złożone do 31
stycznia  bieżącego  roku,  po  pozytywnej  weryfikacji,  będą
wypłacane  w  dwóch  równych  ratach,  wnioski  złożone  od
01.02.2022r . (jeżeli wnioskodawca spełni warunek dochodowy)
będą wypłacane jednorazowo.
• zwrot podatku akcyzowego dla rolników
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na
olej  napędowy używany  do produkcji  rolnej  powinien zbierać
faktury VAT, w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.
należy  złożyć  odpowiedni  wniosek  do  wójta  w  zależności  od



miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub
ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w
okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
Pieniądze wypłacane będą w terminach: 1 - 30 kwietnia 2022 r.
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

•Strategia Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022–2030
Zawiadamiam  Mieszkańców   o  rozpoczęciu  konsultacji
społecznych  projektu  dokumentu  Strategii  Rozwoju  Gminy
Żegocina  na  lata  2022–2030.  Konsultacje  mają  na  celu
zapoznanie  grupy  docelowej  z  projektem  dokumentu  pn.
Strategia  Rozwoju  Gminy  Żegocina  na  lata  2022–2030  oraz
zebranie  uwag,  opinii  i  propozycji  dotyczących  zapisów
dokumentu.  Konsultacje  społeczne  przeprowadzone  są  w
terminie od dnia 18.01.2022 r. do dnia 22.02.2022 r.

•13 lutego w naszej gminie odbędzie się impreza charytatywna -
Gramy  dla  Dawida,  11-letniego  mieszkańca  naszej  gminy
walczącego  z  nowotworem  mózgu.  Jest  to  trzecia  edycja  tej
akcji wcześniej zbieraliśmy środki dla Piotra, później dla Krzysia
teraz pomocy potrzebuje Dawid. Głównym organizatorem akcji
jest  stowarzyszenie  Żegocina  OdNowa,  ale  oprócz
stowarzyszenia  zaangażowanych  jest  wiele  osób  instytucji  i
organizacji.  Serdecznie  zapraszam  Państwa  i  wszystkich
Mieszkańców w imieniu organizatorów do wzięcia udziału w tej
szczytnej akcji.

                   Realizowane inwestycjie w okresie międzysesyjnym

1. Zakończono  remont  sali  gimnastycznej  Szkoły  Podstawowej  w
Łąkcie Górnej dotyczący cyklinowania parkietu za kwotę 15.000,00
zł bru o, oraz zamontowano nowe oświetlenie ledowe za kwotę



5.000,00  złotych.  Zadanie  zrealizowane  w  100  %  w  ramach
otrzymanej darowizny. Wkrótce nastąpi odbiór tych prac.

2. Podpisano umowę na zadanie pn.  „Rozbudowa sieci oświetlenia
ulicznego w miejscowości Żegocina wzdłuż drogi powiatowej Nr
2075 K Lipnica Murowana  – Żegocina” wartość zadania 25.400,00
złotych. 
W dniu 02.02.2022 r. obyliśmy przetarg na zadanie pn. „Usuwanie
azbestu  z  gospodarstw  domowych  z  terenu  Gminy  Żegocina”.
Zadanie obejmuje odebranie wyrobów zawierających azbest (płyty
eternitowe  faliste  i  płaskie)  złożonych  na  terenie  posesji
mieszkańców  gminy  Żegocina  wraz  z  ich  transportem  i
unieszkodliwieniem  na  przystosowanym  składowisku  Projekt
realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Obecnie trwa
ocena złożonych ofert.
W ramach postępowania  złożono następujące oferty:

Nr
ofert
y

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres Wykonawcy

Nazwa
kryterium I:

Cena (60%)

Nazwa
kryterium
II:  Termin
płatności
(40%)

1. ŚRODOWISKO  I  INNOWACJE  Sp.  z
o.o., 
ul. Złota 59; 00-120 Warszawa, 02-
674 Warszawa

128.044,80
zł

30 dni

2. Paź  Bogusław  Auto  Złom  Usługi
Pogrzebowe “EDEN”, Świniary Stare
B/N, 27-670 Łoniów

156.750,00
zł

30 dni

3. RADOSŁAW  ROKOSZ  FIRMA
REMONTOWO  -  BUDOWLANA



RAGAR,  Osiedle  Tysiąclecia  35  lok.
16, 31-610 Kraków

127.737,00
zł

30 dni

4. REVOL Sp. z o.o. sp. k. , Senatorska
21, 
93-192 Łódź

152.668,80
zł

30 dni

5. AKS-POL  S.C.  SKORCZYŃSCY
KRYSTIAN  SKORCZYŃSKI,  IRENA
SKORCZYŃSKA, 
ul. Fryderyka Chopina 3 lok. 24, 33-
100 Tarnów

118.195,20
zł

30 dni

6. FHU  “AZ-best”  Ewa  Zoń,  Gajowa
56d, 33-395 Chełmiec

112.347,00
zł

30 dni

7. Logistyka Odpadów Sp.  z  o.  o.,  ul.
Szklana 20, 40-085 Bielsko-Biała

132.354,00
zł

30 dni

8. DELTA  Tomasz  Wejman,  ul.
Kurowska 118, 
24-130 Końskowola

116.964,00
zł

30 ni

3. Ogłoszony  został  przetarg  dla  zadania  pn.  „Budowa  Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  w  Gminie
Żegocina  w  formule  zaprojektuj–wybuduj”.  Termin  składania
ofert do 03.02.2022 r.
Zadanie  realizowane  będzie  w  ramach  dotacji  z  Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa Małopolskiego działanie
5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałania 5.2.2
Gospodarka odpadami – SPR
Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  koncepcji  oraz
wielobranżowej dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych
decyzji,  pozwoleń  i  uzgodnień,  dokonanie  zgłoszeń  do
odpowiednich organów administracji architektoniczno-budowlanej



na  prowadzenie  robót  budowlanych,  a  następnie,  na  podstawie
opracowanej  dokumentacji  zrealizowanie  planowanego
zamierzenia  inwestycyjnego  oraz  uzyskanie  pozwolenia  na
użytkowanie.

4. W drodze postępowania przetargowego zostały  wyłonione firmy
odpowiedzialne  za  zimowe  utrzymanie  dróg.  Szczegółowy
Harmonogram znajduje się na stronie internetowej gminy, wraz z
nr tel. do wykonawców odpowiedzialnych za poszczególne drogi.


