
Informacja międzysesyjna 19.05.2022 r. 

1. Ostatnia sesja odbyła się 30 marca 2022 r. 

2. 31 marca Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie 

zorganizował "Dzień otwarty" dla uczniów klas ósmych z terenu gminy 

Żegocina oraz z gmin ościennych. Dla swoich gości przygotowano wiele 

atrakcji oraz przedstawiono ofertę edukacyjną. Oferta Zespołu Szkół im. 

Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie jest bardzo atrakcyjna, a szkoła oferuje 

nie tylko nowoczesne i skuteczne metody nauczania, ale także dobrą i 

przyjazną atmosferę oraz bezpieczeństwo. Zapraszamy serdecznie 

ósmoklasistów do skorzystania z oferty naszej szkoły. 

3. Również w czwartek 31 marca w CKSiT odbyło się zebranie sprawozdawcze 

Klubu Seniora "Żegota". Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania z 

działalności statutowej. Pomimo utrzymania stanu epidemicznego w 2021 

roku, Zarządowi udało się w okresie złagodzenia obostrzeń zorganizować dla 

swoich członków kilka ciekawych imprez. Zebrani po dyskusji udzielili 

absolutorium Zarządowi oraz złożyli wnioski (m. in. w sprawie organizacji 

tradycyjnych Sobótek) oraz uchwalili plan pracy na 2022 rok 

4. 3 kwietnia w Kościele parafialnym w Łąkcie Górnej odbyło Oratorium Drogi 

Krzyżowej - Ślad Losu. Była to muzyczna ilustracja Drogi Krzyżowej. 

Oratorium wykonali chórzyści i muzycy zespołu Misericordies, którzy wraz z 

orkiestrą wykonali czternaście stacji. O oprawę świetlną całego wydarzenia, 

która wprowadziła niezwykły nastrój zadbał nasz Pan Wiceprzewodniczący 

Zbigniew Michura. Dziękuję ks. Proboszczowi Januszowi Czajce i wszystkim 

zaangażowanym osobom za to piękne duchowe wydarzenie.  

5. 04 kwietnia na prośbę ks. Proboszcza z Żegociny odbyłem wizytę wspólnie z 

ks. Proboszczem u ks. Biskupa Andrzeja Jeża dotyczącą dalszych losów 

budynku tzw. „Domu parafialnego” w Żegocinie. Ks. Proboszcz nadmienił, iż 

w tej chwili nie stać parafii na jego remont a budynek niestety niszczeje. Ks. 

Biskup poinformował, iż budynek ten nie może zostać sprzedany, natomiast 

wyraża zgodę na długoterminowe bezpłatne użyczenie, ale nie do celów 

komercyjnych tylko jako obiekt służący integracji społeczności lokalnej.  

6. 05 kwietnia spotkałem się na górze Kamionna z wójtami z którymi mamy 

zamiar budować wieżę widokową. Tematem spotkania w terenie było 

wytyczenie drogi dojazdowej do jej budowy. Powstała i została 

zaakceptowana pewna koncepcja, natomiast w tej chwili trwają prace 

związane ze złożeniem dokumentacji pozwolenia na budowę wieży. 



7. 12 kwietnia wspólnie z kierownikiem referatu inwestycji uczestniczyliśmy w 

spotkaniu z przedstawicielami ZDW w Łąkcie Górnej na przystanku k. 

kościoła. Nasz mieszkaniec zwrócił się do nas i do Zarządcy drogi z prośbą o 

przestawienie przystanku zlokalizowanego przed jego domem na jego 

prywatnej posesji. Powstała pewna koncepcja jednak musi ona zostać 

zaakceptowana przez Inżynierię Ruchu Drogowego. Nie ma natomiast zgody 

zarządcy drogi na wybudowanie nowych przystanków w rejonie Madejówki 

ze względów techniczno-inżynieryjnych.  

8. We wtorek 5 kwietnia, podpisałem umowę z firmą ROAD Beata Czyżycka na 

inwestycję pn. "Budowa wraz z remontem dróg gminnych". Całość 

inwestycji po przetargu wynosi 4.869.66,10 zł. Realizacja zadań podzielona 

jest na dwa lata z terminem realizacji do 5 sierpnia 2023 roku.  

9. Zespół Ludowy „Łąkta” oraz Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie 

ogłosili nabór do Zespołu ludowego dzieci od 7. roku życia, młodzieży oraz 

dorosłych. Uczestnictwo w zespole to nie tylko duma z dbania o naszą 

lokalną kulturę, to także dobra zabawa, miło spędzony czas, wyjazdy i 

wycieczki. Próby Zespołu odbywają się w każdy czwartek o godzinie 19:00 w 

remizie OSP w Łąkcie Górnej, zapraszamy serdecznie. 

10. 5 kwietnia 2022 roku, w sali gimnastycznej SP w Bytomsku zorganizowano 

gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w których 

wzięło udział 24 uczniów z wszystkich szkół w gminie. Dziękuję Pani Dyrektor 

Lucynie Nowak za pomoc w organizacji turnieju, strażakom pracującym w 

komisji konkursowej oraz Gminnemu Zarządowi OSP za organizację turnieju. 

11. 10 kwietnia 2022 r odbyła się Niedziela Palmowa w Gminie Żegocina na 

której zgodnie z tradycją zorganizowaliśmy wspólnie z naszymi parafiami 

tradycyjny konkurs palm. Piękne palmy zdobiły nasze kościoły, cieszę się 

bardzo, że ta piękna tradycja nadal jest kontynuowana i przekazywana z 

pokolenia na pokolenie. Po głównych mszach świętych odbyły się tradycyjne 

konkursy palm. Wszystkim tym którzy zdobili nasze kościoły pięknymi 

palmami oraz zwycięzcom na najwyższe palmy, serdecznie dziękuję i 

gratuluję.  

12. W sobotę i niedzielę 10-11 kwietnia, w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki 

wystawiono spektakl „Misterium Męki Pańskiej – Cena Naszego Zbawienia”. 

Przedstawienie w każdym dniu zgromadziło na widowni ponad 200 osób, 

Serdecznie dziękuję organizatorom, aktorom (też naszym radnym), Paniom 

reżyserkom, ks. Proboszczowi za ogromne zaangażowanie i wiele godzin 

spędzonych na próbach. 

13. OSP KSRG Żegocina otrzymało promesę na WÓZ STRAŻACKI  



Wspólnie z Prezesem OSP KSRG Żegocina Tomaszem Janiczkiem  

odebraliśmy w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie promesę Ministra 

Spraw Wewnętrznych  potwierdzającą dofinansowanie. W uroczystości 

przekazania promesy uczestniczył Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, 

Poseł na Sejm Wiesław Krajewski, st. bryg. Piotr Filipek 

Małopolski Komendant PSP, Wicarszałek Województwa Łukasz Smółka 

Wysokość dofinansowania wyniosła 400.000,00 zł. i obejmuje zakup 

nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Słowa 

podziękowania należą się przede wszystkim Panu Posłowi Wiesławowi 

Krajewskiemu, który był bardzo mocno zaangażowany i pomógł nam 

zrealizować to przedsięwzięcie. 

14. W naszej gminie przybywa lamp ulicznych. W ostatnim czasie doświetlona  

została niebezpieczna droga powiatowa Żegocina - Bytomsko, 

zamontowane zostało 5 nowych energooszczędnych lamp typu LED oraz 

postawiono trzy słupy oświetleniowe. Zaświeciła się też górna część lamp na 

przełęczy Widoma przy drodze wojewódzkiej 965, dzisiaj ma zostać zostanie 

uruchomiona dolna część oświetlenia przy szkole w Rozdzielu. Zaświeciły się 

też dwa przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej 965 w Łąkcie Górnej 

i Żegocinie. Dwie lampy hybrydowe zostały również zamontowane na placu 

zabaw w Rozdzielu. Cały czas sukcesywnie w miarę możliwości finansowych 

będziemy dokładać lamp ulicznych w miejscach najbardziej 

niebezpiecznych, jak również w miejscach użyteczności publicznej, 

poprawiając tym samym bezpieczeństwo. 

15.  Otrzymaliśmy dofinansowanie dla naszej Gminy na zadanie pn. 

"Przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 

Podstawowej w Łąkcie Górnej" w ramach MIRS- Małopolska Infrastruktura 

Sportowo- Rekreacyjna. Wysokość dofinansowania wynosi 148 680,00. Po 

znaczących podwyżkach towarów jest to zbyt niska kwota dofinansowania 

na realizację tego zadania, stąd  prośba do państwa radnych o sfinansowanie 

naszego wkładu z zaciągniętego kredytu. Jeżeli natomiast nasz wniosek 

złożony w ramach inwestycji strategicznych znajdzie dofinasowanie, wtedy 

to zadanie nie będzie wymagało od nas zaciągnięcia kredytu na wkład 

własny do tego zadania. 

16.  21 kwietnia odbył się kolejny konkurs na dyrektora Żłobka w Żegocinie, tym 

razem troje kandydatów spełniło wymagania formalne i komisja 

konkursowa dopuściła całą trojkę do drugiego etapu czyli rozmowy 

kwalifikacyjnej która wyłoniła nowego dyrektora. Jednak jeszcze nie 

podpisaliśmy umowy o pracę z nową Panią Dyrektor, wkrótce to jednak 



powinno nastąpić i zapewne na kolejnej sesji przedstawię Państwu nowego 

Dyrektora tej placówki. 

17.  27.04.2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żegocinie odbyło się 

spotkanie Bibliotekarzy z Bibliotek Publicznych powiatu bocheńskiego. 

Spotkanie miało charakter szkoleniowo-integracyjny. Zaproszonym gościom 

zostało zaprezentowane zbiory biblioteczne jak również była okazja pokazać 

najpiękniejsze miejsca naszej gminy. Dziękuję Pani kierownik Gminnej 

biblioteki za zorganizowanie tego spotkania.  

18. Również 27 kwietnia podpisałem akt notarialny zakupu działki przy basenie 

w Łąkcie Górnej i dzięki temu działka stałą się własnością gminy. 

19.  28 kwietnia na prośbę dyr. szkoły muzycznej z Żegociny Pana Tomasza 

Cudejko, spotkaliśmy się z Panią burmistrz Nowego Wiśnicza. W związku z 

likwidacją szkoły muzycznej w Sobolowie duża część uczniów z Nowego 

Wiśnicza i okolic, chce się przepisać do naszej szkoły w Żegocinie, jednak 

nasza szkoła nie ma wystarczająco dużej pomieścić dużej grupy nowych 

uczniów, dlatego dyrektor zaproponował utworzenie szkoły filialnej z 

Żegociny z siedzibą w Nowym Wiśniczu. Pani burmistrz ma nam przedstawić 

opinię rady gminy i jeżeli będzie ona pozytywna to wtedy ja zwrócę się do 

Wysokiej Rady o wyrażenie zgody na utworzenie tej filii.  

20.  W piątek 29 kwietnia, w auli Zespołu Szkół w Żegocinie odbyło się 

zakończenie roku szkolnego klas maturalnych połączone z wręczeniem 

uczniom realizującym innowację pedagogiczną w Klasie Straży Granicznej, 

certyfikatów jej ukończenia. 

21.  03 maja odbyły w Żegocinie odbyły się gminne  się  uroczystości patriotyczne 

upamiętniające 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody 

rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, a w liturgię uświetnioną 

przez poczty sztandarowe i orkiestrę dętą włączyli się przedstawiciele władz 

samorządowych oraz radni. Po Mszy nastąpił uroczysty przemarsz pod 

budynek Urzędu Gminy Żegocina, gdzie miała miejsce dalsza część 

uroczystości, na której obecne były poczty sztandarowe. Następnie 

nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odśpiewanie Hymnu. Następnie 

zgromadzeni mogli wysłuchać koncertu pieśni patriotycznej w wykonaniu 

Strażackiej Orkiestry Dętej z Żegociny. 

22.  04 maja rozpoczęły się egzaminy maturalne. Do egzaminów w Zespole Szkół 

w Żegocinie przystąpiło 19 tegorocznych absolwentów. Tradycyjnie 

uczniowie zmierzą się najpierw z językiem polskim następnie matematyka i 

język nowożytny na poziomie podstawowym. Wszyscy maturzyści muszą też 



przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie 

rozszerzonym.  

23. 11 maja uczestniczyłem w Radzie Społecznej Szpitala Powiatowego w 

Bochni, której jestem członkiem. Bilans finansowy szpitala jest na plusie 

natomiast największym zadaniem inwestycyjnym jest utworzenie nowego 

ZOLu (Zakładu opiekuńczo leczniczego). 

24. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie organizuje półkolonie letnie 

na które zapraszamy dzieci z terenu naszej gminy w wieku 7-16 lat, na 

półkolonie letnie. 

Półkolonie odbędą się w dwóch terminach (do wyboru), w godzinach 8.30 – 

14.30. I turnus: 27 czerwca - 6 lipca, II turnus: 11-20 lipca. W tym roku w 

pierwszej kolejności będą zapisywane dzieci, które nie uczestniczyły w 

półkoloniach w roku ubiegłym. Półkolonie są dofinansowane z budżetu 

Gminy Żegocina. 

25. 12 maja spotkałem się z naszymi sołtysami a tematem spotkania była 

realizacja funduszu sołeckiego w 2022 roku, powstał też wstępny 

harmonogram zebrań wiejskich (sierpień i wrzesień 2022), omawiano też 

bieżące problemy sołectw.  

26.  13 maja w nowej hali sportowej w Kamienicy odbył się Finał Województwa 

Małopolskiego w piłce ręcznej dziewcząt - Igrzyska Dzieci. Do tych finałów 

zakwalifikowały się dziewczęta ze szkoły podstawowej z Żegociny. Po 

eliminacjach gminnych, powiatowych, rejonowych dziewczęta doszły do 

finałów wojewódzkich w których uległy tylko szkole z Krakowa i zdobyły tytuł 

Wicemistrzów Małopolski. Gratuluję dziewczętom oraz ich opiekunowi Panu 

Wiesławowi Wolakowi. 

27.  16 maja pracownicy Urzędu Gminy Żegocina, sołtysi, pracownicy CKSiT oraz 

uchodźcy wyruszyli w wybrane miejsca w naszej gminie, aby posprzątać je z 

pozostawionych śmieci. Wszystko to odbyło się w ramach akcji 

zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

wspólnie z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego  

„Posprzątaj z nami Małopolskę!”, do której przystąpiła nasza gmina. 

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji i przypominamy, że 

dbanie o czystość środowiska i otoczenia to obywatelski obowiązek każdego 

z nas.  

28. 17 maja odbył się konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 

Świętej Kingi w Żegocinie. Do konkursu zgłosiła się tylko jedna kandydatka 

obecna Pani Dyrektor. 12 osobowa komisja konkursowa pozytywnie oceniła 



kandydatkę i na kolejną 5 letnia kadencję dyrektorem szkoły podstawowej 

w Żegocinie będzie Pani mgr Anna Rogala 

29.  18 maja uczczono kolejną rocznicę urodzin przy pomniku św. Jana Pawła II, 

w Szkole Podstawowej w Łąkcie Górnej.  

Inne informacje: 

- Sprawa uchodźców: na terenie naszej gminy: na obecną chwile mamy w 

zbiorowym zakwaterowaniu w CKSiT w Żegocinie 29 osób, w Schronisku 

Młodzieżowym w Rozdzielu 25 osób, w domach prywatnych 42 osoby. Łącznie 

na terenie naszej gminy przebywa 96 osób. 

-  Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku istnieje obowiązek złożenia deklaracji 

dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności 

Budynków (CEEB) . Obowiązek ten spoczywa na wszystkich 

właścicielach/zarządcach budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym 

także budynków gospodarczych, jak i obiektów usługowych. Za nie zgłoszenie 

źródła ciepła do Centralnej ewidencji grożą kary administracyjne od 500 zł do 

5000 zł. Pozostały już tylko 2 miesiące! Deklarację można złożyć przez Internet 

przy pomocy profilu zaufanego/e-dowodu, bądź w wersji papierowej w Urzędzie 

Gminy w Żegocinie osobiście, lub drogą pocztową. 

- w związku ze zniesieniem obostrzeń Covidowych CKSiT oraz nasze organizacje 

pozarządowe , koła gospodyń wiejskich pozarządowe, szkoły i przedszkola 

organizują wiele ciekaw imprez integracyjnych i rozrywkowych 

13-14 sieprnia po dwóch latach przerwy chcemy zorganizować dwudniowe 

Urodziny Żegociny. Szukamy sponsorów 

Informacja międzysesyjna z realizowanych inwestycji  

Zrealizowane zadania: 

1. Rewitalizacja stadionu piłkarskiego w miejscowości Żegocina poprzez 

wymianę siatki ogrodzeniowej  w ilości 895 m2 - 19.500,00 złotych 

2. Wykonanie przystanku autobusowego koło szkoły w Żegocinie - przy 

drodze wojewódzkiej nr 965 Zielona -Limanowa – 22.000,00 złotych.- fundusz 

sołecki 

3. Wykonanie przystanku autobusowego w Łąkcie Górnej - przy drodze 

wojewódzkiej   nr 965  



4. Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy w 

Żegocinie w ramach inwestycji pn. Modernizacja budynku Urzędu Gminy 

Żegocina – 33.406,80 złotych. 

5. Przebudowa drogi gminnej Rozdziele-Laskowa – II etap – 40.170,00 

złotych. 

6. Remont drogi gminnej w miejscowości Bełdno poprzez odtworzenie 400 

mb pobocza – 6.734,25 złotych. 

7. Remont drogi gminnej „Cmentarz-Dział” w miejscowości Żegocina  

poprzez dostawę    wraz z rozścieleniem i wyrównanie klińca na odcinku 700 mb 

drogi – 12.546,00 zł. 

8. W dniu 07.04.2022r. rozpoczął się drugi etap prac na zadanie pn.: 

Rewitalizacja niecki basenu kąpielowego w miejscowości Łąkta Górna podpisano 

umowę na kwotę 117.650,00 złotych brutto. Rewitalizacja niecki basenu 

kąpielowego o wymiarach 13,00 x 25,10 metra i wysokości od 1,00 do 2,00 metra 

i dwóch terenowych prysznicy w miejscowości Łąkta Górna. 

9. W dniu 05.04.2022r. w związku z ogłoszonym przetargiem na zadanie pn. 

Budowa wraz z remontem dróg gminnych na terenie Gminy Żegocina podpisano 

umowę  na kwotę 4.869.662,10 złotych brutto. Zadanie jest realizowane w 

ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 

Wybrany wykonawcą jest znana nam z zeszłorocznych inwestycji firma „ROAD” 

Prace Ziemno-Drogowe z Porąbki Iwkowskiej. Wartość inwestycji wynosi  

4.869.662,10 złotych brutto, 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.   

10. W dniu 13.04.2022r. podpisano umowę na zadanie pn. Opracowanie 

koncepcji przebudowy drogi gminnej Łąkta Górna „Lisówki” na kwotę 11.193,00 

złotych. 

11. W dniu 16.05.2022r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 6.440,00 

złotych  na odbiór foli rolniczych  w ilości 8 ton. Zadanie realizowane w ramach 

otrzymanej dotacji z NFOSiGW w wysokości 4.000,00 złotych, w tym wkład 

własny gminy 2.400,00 złotych. Termin realizacji do 31.05.2022r.   

 



Stanowisko ds. zamówień publicznych: 

12. W dniu 26.04.2022r. w ramach podpisanego porozumienia z OSP Żegocina 

w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania przetargowego 

ogłoszony został przetarg na zadanie pn. „Dostawa średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Żegocinie”. 

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta. 

1. “WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ” 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Leszczyńska 22, 43-300 BIELSKO-BIAŁA  

998 760,00 zł 

 

13. W dniu 18.05.2022r. ogłoszone zostało trzecie już postępowanie 

przetargowe na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK)  w  Gminie Żegocina w formule zaprojektuj–wybuduj”. 

Dwa poprzednie zostały unieważnione z uwagi na zbyt wysokie ceny.  

14. W dniu 18.05.2022r. z uwagi na wysokie oferty unieważniliśmy 

postępowanie przetargowe na zadanie pn. Remont drogi gminnej  nr 580373K 

„Lisówki”   w miejscowości Łąkta Górna na odcinku I - w km od 0+000 do 0+230, 

na odcinku II - w km od 0+245  do 1+250. Wartość jaka jest zabezpieczona w 

budżecie gminy wynosi: 1.070.275,00 złotych brutto. W niniejszym 

postępowaniu złożono 2 następujące oferty: 

1. PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE LIMDROG Sp. z o.o. 

1.544.053,19 

2. Beata Czyżycka ROAD Prace Ziemno-Drogowe, Porąbka Iwkowska

 1.400.966,03  

W dniu  18.05.2022r.  ogłoszone zostało drugie postępowanie na przedmiotową 

inwestycję. Zakres zadania został jednak zmniejszony tj. zrezygnowano z 

umocnienia rowu betonowymi korytkami. Termin przetargu 3 czerwca 2022r. 

15. W najbliższym terminie planujemy ogłosić postępowania przetargowe na 

następujące zadania: 

15.1 Zakup i dostawa wyposażenia dla Żłobka w Żegocinie 



15.2 Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łąkcie 

Górnej. 


