
Informacja międzysesyjna 30.03.2022 r.

1. Ostatnia sesja odbyła się 23 lutego 2022 roku
2. 24  lutego  uczestniczyłem  w tradycyjnych Zapustach  zorganizowanych  przez  Klub  Seniora

Żegota z Żegociny. Jednym z celów statutowych Klubu jest podtrzymywanie tradycji i kultury
oraz obrzędów ludowych i przekazywanie ich młodemu pokoleniu.

3. 25 lutego odbyła się  narada w PSP w Bochni  z udziałem Wójtów i Burmistrzów z terenu
naszego powiatu, na którym podsumowano szczegółowo pracę PSP w Bochni w rozbiciu na
poszczególne gminy.

4. 25  lutego  Poseł  Wiesław  Krajewski  otworzył  w  Bochni  swoje  Biuro  Poselskie.  Biuro
zlokalizowane  jest  w  Bochni  na  ul.  Kazimierza  Wielkiego  22.  Dyżury  poselskie  będą  się
odbywać w każdy czwartek w godz. 9:00 -13:00.

5. W niedzielę  27 lutego rozstał  rozegrany  XXIII  Turniej  Piłki  Nożnej  o Puchar Wójta  Gminy
Żegocina. Do udziału zgłosiło się  8 drużyn a turniej zorganizowany był przy pomocy KS Beskid
Żegocina i CKSiT w Żegocinie

6. 03 marca został ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka Kolorowy Świat Malucha
w Żegocinie.  Do konkursu zgłosiło się troje kandydatów, jednak nie spełnili  oni  wymagań
formalnych w związku z czym został ogłoszony ponowny konkurs na to stanowisko.

7. 03 marca odbyło się w gminie Dobra kolejne spotkanie Forum Gmin Beskidu Wyspowego tym
razem z udziałem Marszałka Witolda Kozłowskiego, ogłoszono terminarz imprez pn. Odkryj
Beskid Wyspowy oraz Fes wal Beskidzkie Rytmy i Smaki. Złaz na Kamionnej odbędzie się 10
lipca  ,  zaś  Beskidzkie  Rytmy  i  Smaki  odbędą  się  25  czerwca  na  placu  GS  w  Żegocinie.
Zachęcamy wszystkich Mieszkańców i Gości do włączenia się w akcję zdobywania szczytów
Beskidu Wyspowego. 

8. 05 marca odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Bytomsko
9. 09  marca  odbyło  się  robocze  spotkanie  z  przedstawicielami  firmy  Road,  która  wygrała

przetarg na budowę i  remont dróg gminnych w ramach dofinasowania  z  Polskiego Ładu,
ustalono wstępnie że prace w 2022 roku rozpoczną się w czerwcu.

10. 11 marca odbyło się spotkanie na ujęciu wody w  Bełdnie w sprawie wstępnego omówienia
projektu  budowy  filtrów  powolnych  na  ujęciu  wody,  wkrótce  rozpoczną  się  prace
inwestycyjne 

11. 11  marca mięliśmy Dzień  Sołtysa,  jeszcze  raz  naszym Sołtysom składam podziękowania  i
wyrazy uznania za ich pracę na rzecz społeczności sołeckiej i gminnej.

12. 12 marca odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Rozdziele
13. 14 marca w Delegaturze UW w Tarnowie odbyło się spotkanie z Panem wojewodą Łukaszem

Kmitą dotyczącego kryzysu na Ukrainie oraz pomocy imigrantom, Pan wojewoda zaapelował
do samorządowców o pomoc i wsparcie w zapewnieniu warunków do osiedlania się. Nasza
gmina wykazała  46 miejsc noclegowych,  30 w CKSiT oraz 16 w Hotelu Hexe,  do tej  pory
jeszcze  nie  dotarli  do  nas  Uchodźcy  do  miejsc  zbiorowego  zakwaterowania  (oprócz
Schroniska w Rozdzielu), ale jest to miejsce wyznaczone przez Pana Starostę). 

14.  Zestawienie danych dotyczących uchodźców wg. stanu na dzień 30.03.2022 r.
1) Liczba uchodźców przebywających na terenie gminy:
- ogółem –  96,  w tym dzieci  44:

- w domach prywatnych –  62 , w tym, 28 dzieci,
w tym w poszczególnych miejscowościach:

Bełdno - 0
Bytomsko - 0



Łąkta Górna -  33 ,   
Rozdziele - 0     
Żegocina -  25 ,       

- w obiektach zbiorowego zakwaterowania – 34 (Schronisko Młodzieżowe w Rozdzielu)

w tym w poszczególnych miejscowościach:
Bełdno - 0
Bytomsko - 0
Łąkta Górna - 0
Rozdziele – 34,    16 dzieci

2) Liczba wydanych numerów PESEL: ogółem - 91
3) Złożone wnioski:
- o 300 zł – 69 osób na łączną kwotę 120.700,00 zł
- o 40 zł – 2 osoby (213 świadczeń) na łączną kwotę 8.520,00 zł

15. 16 marca w Nowym Wiśniczu odbyło się spotkanie Klastra Energii w którego skład wchodzi
nasza gmina. Tematem było omówienie potencjalnych naborów w ramach dofinasowań do
odnawialnych źródeł energii. Większość gmin z Klastra Energii wyraziło chęć uczestniczenia w
projekcie  i  pozyskania  dofinansowania  do  urządzeń  fotowoltaicznych  na  budynkach
mieszkalnych  oraz  budynkach  użyteczności  publicznej,  pomp  ciepła  oraz  ewentualnej
budowy biogazowni. W tej chwili będzie prowadzona kampania informacyjna oraz wstępne
zapisy  mieszkańców  chętnych  do  założenia  instalacji  fotowoltaicznych.  Nie  znane  są
natomiast jeszcze wysokości dofinansowań.

16. 17  marca  na  zaproszenie  ks.  Bp.  Andrzeja  Jeża  uczestniczyłem  w  Dniu  skupienia
organizowanym corocznie dla samorządowców z diecezji tarnowskiej. Tematem przewodnim
była obecna sytuacja na Ukrainie.

17. 19 marca odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP KSRG w Łąkcie Górnej.
18. 20  marca  uczestniczyłem w zebraniu  Spółki  Wodnej  Bełdno.  Tematem przewodnim była

rozbudowa filtrów na ujęciu wody. Pani Prezes przedstawiła również sprawozdanie finasowo-
rzeczowe z funkcjonowania Spółki 

19. 21 marca odbyło się spotkanie w Bełdnie dotyczące możliwości nabycia działki w centrum wsi
ok.  6  arów  na  potrzeby  budowy  placu  zabaw.  W  spotkaniu  uczestniczył  Pan
Wiceprzewodniczący Paweł Szymbara, Sołtys wsi Agnieszka Grabowska, Pan Kierownik oraz
Pani  Inspektor z  Referatu Inwestycji  oraz właściciel  działki.  W wyniku negocjacji  cenowej
ustalono kwotę 29 tyś zł.  Zakup tej działki pozwoli ocalić istniejący parking oraz stworzyć
obok publiczny plac zabaw Bełdnie 

20. 22 marca również w Bełdnie uczestniczyliśmy w spotkaniu przy przydrożnej kapliczce w celu
omówienia zakresu jej ewentualnego remontu, również uczestniczył w tym spotkaniu Pan
Wiceprzewodniczący. 

21. 23  marca  wspólnie  z  Panią  Dyr.  CKSiT  uczestniczyliśmy  w  spotkaniu  w  Łąkcie  Górnej  z
Zespołem Ludowym, spotkanie prowadziła p. Radna Zofia Grabska. Ustalono, iż Zespół będzie
się  od  najbliższego  tygodnia  spotykał  się  na  systematycznych  próbach  pod  opieką
Choreografa a CKSiT będzie koordynowało działania Zespołu. Zapraszamy wszystkie chętne
osoby do wstępowania w szeregi Zespołu.

22. Odbyłem  spotkanie  z  dyrektorami  szkół  i  przedszkoli  odnośnie  przygotowań  placówek
oświatowych na przyjęcie dzieci z Ukrainy do szkół.



23. W piątek w Gierczycach Wicewojewoda Ryszard Pagacz  podpisał umowy z przedstawicielami
samorządów z powiatów bocheńskiego i brzeskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg. Wspólnie z Panią Skarbnik podpisaliśmy umowę dla Gminy Żegocina na kwotę 570 275
zł na remont drogi Lisówki w Łąkcie Górnej. Całość zadania to kwota 877. 337, 67 zł. Zadanie
to będzie realizowane w 2022 roku ( cześć z dofinansowania) oraz drugi etap w 2023 roku
(poszerzenie i stabilizacja zakrętu na Mogile).

24. W sobotę 26 marca odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP KSRG Żegocina.  Było to ostatnie
zebranie sprawozdawcze na terenie  naszej  gminy. Dziękuję  wszystkim strażakom z Gminy
Żegocina  za  organizację  zebrań  sprawozdawczych,  Zarządom  gratuluje  uzyskanych
absolutoriów  dziękuję  za  wyjazdy  do  akcji  ratowniczo-gaśniczych,  wyjazdy  gospodarcze,
posługę  podczas  uroczystości  patriotycznych  i  kościelnych  oraz  zaangażowanie  w  akcje
charytatywne  i  inne.  Złożone  zostały  wnioski  w  ramach  Małopolskie  OSP  na  zakup
samochodu dla jednostki  OSP KSRG w Żegocinie  na kwotę 50 tyś zł,  remont remizy OSP
Bytomsko na kwotę 60 tyś zł, również jednostka OSP Rozdziele złożyła wniosek do WFOŚu na
zakup quada. 

25. 29  marca w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła w Łąkcie Górnej odbył
się turniej piłki nożnej. O nagrody ufundowane przez firmę Canpack rywalizowali uczniowie z
kl.  IV.  Turniej  ten  był  również  okazją  do  podziękowania  firmie  Canpack  za  przekazaną
darowiznę na rzecz szkoły w wysokości 20 tyś zł, dzięki temu wycyklinowano i pomalowano
parkiet  oraz  linie,  jak  również  wymieniono  oświetlenie  Sali  gminastycznej  na  lampy
energooszczędne ledowe. Serdecznie dziękuję Zarządowi fimy Panu Patrykowi Krawczykowi
za koordynację i pomoc w uzyskaniu darowizny, dziękuję też Panu Hubertowi Krawczykowi z
Łąkty Górnej za bezpłatny montaż lamp na hali.

26. Również 29 marca  odbyło  się  Gminne  Zebranie  Zarządu  OSP.  Spotkanie  dotyczyło  spraw
bieżących oraz możliwości pozyskania dofinasowania do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
w ramach projektu ustawy,  która wkrótce będzie procedowana w sejmie oraz organizacji
eliminacji  turnieju  gminnego  „Młodzież  zapobiega  pożarom”  w  szkołach,  jak  również
planowanych ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych na obiektach „Zamvinexu” w Łąkcie Górnej.

27. W okresie międzysesyjnym dwa razy zwoływałem zespół Zarządzania Kryzysowego w Związku
z wojną na Ukrainie.

28. Włączyliśmy  się  w  akcję  "Posprzątaj  z  nami  Małopolskę  organizowaną  przez  Urząd
Marszałkowski  Województwa  Małopolskiego  oraz  Zespół  Parków  Krajobrazowych
Województwa  Małopolskiego.  Akcja  ma  przede  wszystkim  zwrócić  uwagę  na  problem
pozostawiania  śmieci  na  terenach  rekreacyjnych  i  turystycznych:  w  lasach,  parkach
krajobrazowych i na szlakach zielonej Małopolski. 
Do akcji włączyło się ponad 80 gmin, powiatów i innych instytucji samorządowych, 200 szkół
oraz  50  stowarzyszeń,  a  deklarowana  ilość  uczestników  to  ponad 35  000  wolontariuszy:
uczniów, przedszkolaków, mieszkańców, pracowników gmin, członków Ochotniczych Straży
Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, harcerzy oraz aktywistów.
 tym  roku  postanowiliśmy  włączyć  społeczność  szkolną  oczyścić  miejsca  publiczne  oraz
wzdłuż dróg gminnych. Ilość śmieci  wyrzucanych poraża i  przeraża,  tylko w tym tygodniu
zebraliśmy kilkadziesiąt dużych opon od samochodów ciężarowych i sprzętu rolniczego na
dzikich wysypiskach śmieci min. na kamieniołomie.

29. Rozpoczęły się wypłaty na konta Mieszkańców tzw. Dodatki osłonowe, które obsługuje u nas
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

                   Realizacja inwestycji i zadań w okresie międzysesyjnym



1. W  marcu  zrealizowaliśmy  projekt  pn.  Nauka  jazdy  na  nartach  dla  uczniów  szkół
podstawowych z terenu Gminy Żegocina. W zajęciach udział  wzięło 92 osoby ze szkół
podstawowych z  klas  IV  –  VIII  z  terenu gminy  Żegocina.  Zajęcia  odbyły  się  na  stoku
narciarskim Kamionna -Laskowa. Zadanie było dofinansowane z Ministerstwa Sportu i
Turystyki.  Całe zadanie kosztowało 55.538,00 zł a dofinasowanie wynosiło 14.000,00 zł

2. Złożony został wniosek o dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa windy zewnętrznej
przy  budynku  Urzędu  Gminy  Żegocina”  do  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie
w  Bochni,  przeszedł  ocenę  formalną  i  został  przekazany  przez  Zarząd  Powiatu
Bocheńskiego  do  dalszej  oceny  przez  niezależnego  eksperta  z   PEFRON.  Ogłoszenie
wyników planowane jest na miesiąc czerwiec br. Szacunkowa wartość  inwestycji wynosi
370.760,43  złotych,  w tym dotacja  (35  %)   w wysokości  129.766,15  złotych.  Istnieje
również możliwość uzyskania 35 % umarzalnej pożyczki na realizację niniejszej inwestycji.

3. W  ramach  ogłoszonego  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Małopolskiego
konkursu pn. „Kapliczki Małopolski_2022” złożyliśmy dwa wnioski na:
Remont  i  konserwacja  przydrożnej  kapliczki  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy
w  Bełdnie.  Całkowity  koszt  ww.  zadania  wynosi  36.079,92  z  czego  wnioskowana
wysokość  pomocy  finansowej   wynosi  21.647,95  zł.  oraz  Remont  i  konserwacja
przydrożnej kapliczki Matki Bożej Różańcowej  w Bytomsku. Całkowity koszt ww. zadania
wynosi  27.136,06  zł  z  czego  wnioskowana  wysokość  pomocy  finansowej   wynosi
16.281,63 zł.

4. W  ramach  ogłoszonego  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Małopolskiego
konkursu  pn.  „Małopolskiej  Infrastruktury  rekreacyjno  –  sportowej  –  MIRS  2022”
złożyliśmy  wniosek  na  realizacje  zadania  pn.  Przebudowa  istniejącego  boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Łąkcie Górnej. Całkowity koszt inwestycji
wynosi 540.758,33 zł, z czego wnioskowana kwota pomocy wynosi 250.000,00 zł.

5. W ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
złożyliśmy dwa wnioski:
I  Rozbudowa  Szkoły  Podstawowej  w  miejscowości  Łąkta  Górna.
Całkowity  koszt  ww.  zadania  został  oszacowany  na  kwotę  7.350.000,00  zł,  z  czego
wnioskowana wysokość pomocy finansowej  wynosi 5.000.000,00 zł.
II  Modernizacja  infrastruktury  drogowej  wraz  z  rozwojem  infrastruktury  sportowo-
rekreacyjnej,  turystycznej  oraz  kulturalnej  na  terenie  Gminy  Żegocina.
Całkowity  koszt  ww.  zadania  został  oszacowany  na  kwotę  4.350.000,00  zł,
z czego wnioskowana wysokość pomocy finansowej  wynosi 4.000.000,00 zł.

6. W dniu 25.03.2022 r. zastała zawarta umowa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg na realizacje zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 580373 K  na odcinku I – w km
od 0+000 do 0+230, na odcinku II – w km 0+245 do 1+250 w miejscowości Łąkta Górna.
Całkowity  koszt  ww.  zadania  wynosi  1.029.364,79   z  czego  dofinansowanie  wynosi
570.275,00 zł.

7. W dniu 14.03.2022r. z uwagi na wysokie oferty unieważniliśmy drugie już  postępowanie
przetargowe  na  zadanie  pn.  „Budowa  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów
Komunalnych (PSZOK)  w  Gminie Żegocina w formule zaprojektuj–wybuduj”. Wartość



jaka  jest  zabezpieczona  w  budżecie  gminy  wynosi:  528.888,93  złotych  bru o.  W
niniejszym postępowaniu złożono 4 następujące oferty:

a. Gordon & Great Consul ng, Wierzchosławice - 2.492.600,00 zł
b. Firma Budowlana BUDIMAT Mateusz Rzemiński, Grybów - 700.000,00 zł
c. Firma Handlowo- Usługowa „WEMAR’’ Lipnicki Mariusz Żegocina - 762.600,00 zł
d. Przedsiębiorstwo  Budownictwa  i  Robót  Ziemnych  Wiesław  Szostak,  Marszowice  

987.690,00 zł

8. W  dniu  29.03.2022r.  z  uwagi  na  wysokie  oferty  unieważniliśmy  postępowanie
przetargowe na  zadanie  pn.  Rewitalizacja  niecki  basenu kąpielowego w miejscowości
Łąkta  Górna.  Wartość  jaka  jest  zabezpieczona  w budżecie  gminy  wynosi:  150.000,00
złotych bru o. W niniejszym postępowaniu złożono 2 następujące oferty:
a. BGJ PROFI Sp. z o.o., ul. ks. Michała Mostnika 8, Szczecin- 205.744,56 zł
b. STANEPOXYD Stanisław Świtalski, Danków 29, 42-165 Lipie -226.510,67 zł

9. W  dniu  24.03.2022r.  rozstrzygnęliśmy  przetarg  na  zadanie  pn.   Budowa  wraz
z remontem dróg gminnych na terenie Gminy Żegocina w ramach Rządowego Funduszu
Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wybranym wykonawcą jest znana nam z
zeszłorocznych inwestycji  firma „ROAD” Prace Ziemno-Drogowe z Porąbki  Iwkowskiej.
Wartość inwestycji wynosi  4.869.662,10 złotych bru o, w tym:
-   95 % dotacji  w wysokości  4.626.178,99 złotych,  -    5  %  wkładu własny  gminy  w
wysokości  243.483,11  złotych.  Planowany  termin  realizacji:  30.06.2023r.   Zakres
inwestycji  obejmuje  wykonanie   łącznie  13,5  km  nowej  nawierzchni
asfaltowej/betonowej.

10. W najbliższym terminie  planujemy ogłosić  postępowania  przetargowe na następujące
zadania:
- Zakup i dostawa wyposażenia dla Żłobka w Żegocinie
- Remont drogi gminnej „Lisówki” w miejscowości Łąkta Górna
-  Trzeci  przetarg  na  „Budowa  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych
(PSZOK)  w  Gminie Żegocina w formule zaprojektuj–wybuduj”.
- Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej.


