
Informacja międzysesyjna 14.09.2022 

 

1. Ostatnia sesja odbyła się 29 czerwca 2022 r. 
2. 29 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie, w którym pełnię funkcje 

wiceprezesa. Stowarzyszenie to nie korzysta z dotacji z naszej gminy, natomiast realizuje wiele 
ciekawych przedsięwzięć oraz udziela niskooprocentowanych pożyczek wzajemnych głownie 
dla naszych mieszkańców do kwoty 40 tyś zł 

3. Kolejne 4 kamery monitoringu zostały zainstalowane w centrum Żegociny. Monitoringiem 
objęto plac św. Floriana, parking i wejście na cmentarz parafialny. Dwie kamery zostały 
zainstalowane na stadionie Beskidu Żegocina. Łącznie centrum Żegociny monitoruje obecnie 
10 kamer. Dzięki temu bardzo poprawiło się bezpieczeństwo oraz zdecydowanie spadła ilość 
aktów wandalizmu. 

4. Powstała pierwsza gra terenowa "Quest jest to wyprawa po wsi Żegocina", przygotowana 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy. Quest "W gościnnej 
Żegocinie", podobnie jak setki innych questów, jest dostępny bezpłatnie w bazie questów w 
Polsce, znajdujących się w portalu internetowym www.questy.org,pl. Zachęcamy 
mieszkańców i gości do skorzystania z tej atrakcji turystycznej. Dziękuję stowarzyszeniu za 
przygotowanie tej ciekawej gry promującej tereny naszej gminy. 

5. 30 czerwca na zaproszenie Pana Przewodniczącego uczestniczyłem w zebraniu spółdzielni 
mieszkaniowej Przybyszówka, na którym min. poinformowałem mieszkańców osiedla o 
utrudnieniach związanych z remontem drogi i chodnika w kierunku  oś. Przybyszówka oraz o 
zamiarze budowy placu zabaw. 

6. 3 lipca na placu przy remizie OSP w Rozdzielu odbył się Piknik Rodzinny „Bezpieczne wakacje” 
zorganizowany przez Grupę Rajdowo-Wyścigową „Rozdziele” przy wsparciu Rady Sołeckiej 
Rozdziela oraz OSP Rozdziele. Akcja przede wszystkim miała promować bezpieczne 
zachowania, zarówno na drodze, podczas wakacji, jak i w życiu codziennym. Dziękuję grupie 
Rajdowej z Rozdziela za ciekawą akcję promującą bezpieczeństwo. 

7. 06 lipca zorganizowałem spotkanie z prezesem GS w związku z likwidacją sklepu spożywczego 
w Rozdzielu Dolnym. Likwidacja sklepu związana jest z jego nierentownością, Zarząd GS podjął 
też decyzję o sprzedaży działki na której znajduje się sklep. Zaniepokojeni tym faktem 
mieszkańcy wraz z naszym radnym Panem Markiem Pajorem zwrócili się do mnie z propozycją 
zakupu tej działki przez Gminę, która stanowi integralną część centrum wsi Rozdziela Dolnego. 
W związku z brakiem środków finansowych w tym roku budżetowym i braku decyzji ze strony 
Państwa Radnych,  zwróciłem się do P. Prezesa, aby Spółdzielnia nie sprzedawała tego gruntu 
w tym roku, a o jej ewentualnym zakupie w nowym roku budżetowym zadecyduje Wysoka 
Rada, wkrótce będę Państwa prosił o zajęcie stanowiska w tej sprawie. 

8. W sobotę 9 lipca w Bytomsku odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez Koło Gospodyń 
Wiejskich z Bytomska, a współfinansowany przez Gminę Żegocina. Na terenie przy remizie OSP 
zorganizowano wiele atrakcje dla najmłodszych. Bardzo cieszy mnie fakt, że sołectwa naszej 
Gminy organizują tego typu wydarzenia integracyjne dla Mieszkańców. Podziękowania należą 
się organizatorom KGW Bytomsko, strażakom z OSP Bytomsko, Pani Sołtys, Panu Radnemu 
Marcinowi Fąfarze oraz wszystkim uczestnikom tego tradycyjnego już Pikniku. 

9. Również 9 lipca Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy 
zorganizowało w Kinie "Żegotka" wieczornicę  poświęconą   25. rocznicy wielkiej powodzi, 
która dokładnie 9 lipcu 1997 roku nawiedziła naszą gminę oraz wiele wsi i miast Polski, 
przynosząc ogrom zniszczeń. Prowadzący wieczernicę Prezes Stowarzyszenia Pan Tadeusz 
Olszewski wygłosił wykład poświęcony powodziom na przestrzeni dziejów Polski, ze 



szczególnym uwzględnieniem powodzi, które wiele razy dotknęły Żegocinę i okolice. Swoją 
opowieść wzbogacał archiwalnymi zdjęciami i filmami oraz zapiskami z kroniki Parafii Żegocina.  
Mogliśmy zobaczyć też film nakręcony w Żegocinie tuż po powodzi pokazujący ogrom zniszczeń 
na terenie naszej gminy. Serdecznie dziękuję Panu Olszewskiemu za przypomnienie tych 
tragicznych wydarzeń w dziejach naszej gminy. 

10. 10 lipca Gmina Żegocina wraz z Gminami: Laskowa, Trzciana i Limanowa zorganizowały IX 
edycję Złazu Turystycznego na górze Kamionna. Na szczycie uczestnicy wzięli udział w polowej 
Mszy sw., a później mogli posilić się ciepłym posiłkiem . Odbyły się także tradycyjne konkursy 
z nagrodami ufundowanymi przez organizatorów. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
przybycie i wytrwanie do końca mimo niesprzyjającej pogody. Dziękujemy CKSiT oraz 
współorganizatorom, Panu Czesławowi Szynalikowi oraz Panu Stanisławowi Przybylskiemu za 
prowadzenie wydarzenia.  

11. 15 lipca odbyła się dyskusja nad wyłożonym do publicznego wglądu projektem studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego naszej gminy. W dyskusji wzięło 
udział kilkudziesięciu mieszkańców naszej gminy a na wszystkie pytania zadawane przez 
mieszkańców odpowiadał Pan Miłosz Banasiewicz z firmy która opracowywała projekt 
studium. 

12. 22 lipca uczestniczyłem w uroczystości 103-rocznicy powołania Policji w Bochni. Serdecznie 
dziękuję Panu Komendantowi Jerzemu Polczykowi za sprawne kierowanie Powiatową Policją, 
podziękowania składam również Panu Mariuszowi Mardoszowi Kierownikowi Posterunku 
Policji w Nowym Wiśniczu oraz Panu Rafałowi Mordarskiemu kierownikowi posterunku Policji 
w Trzcianie. 

13. 24 lipca na bocheńskim rynku odbył się festiwal zorganizowany w ramach Małopolskiego 
Festiwalu Smaku. Wśród 9 Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu bocheńskiego, udział wzięło KGW 
z Bytomska. Wydarzenie było okazją do degustacji regionalnych potraf, a także stanowiło 
oficjalne otwarcie wyremontowanego bocheńskiego rynku. 

14. 25 lipca odbył się II konkurs na dyrektora Publicznego Przedszkola w Żegocinie. Przypomnę ze 
do I konkursu nie zgłosił się żaden kandydat, do drugiego zgłosiła się tylko jedna kandydatka, 
która spełniła wymogi formalne i uzyskała pozytywną opinie komisji podczas konkursu, 
natomiast niestety później nie podjęła tej funkcji. W porozumieniu z kuratorium oświaty 
powierzyłem to stanowisko na 12 m-cy obecnej Pani Dyrektor. 

15. 26 lipca uczestniczyłem wspólnie z pracownikami w szkoleniu z przedstawicielem BGK a 
szkolenie dotyczyło realizacji inwestycji w ramach programu Inwestycji strategicznych 

16. 28 lipca mięliśmy awanse zawodowe nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego przed 
komisją z naszej gminy oraz przedstawicielami organu sprawującego nadzór pedagogiczny 
awans uzyskało dwóch nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia. 

17. 01 sierpnia jak co roku nasza Gmina wspólnie ze szkołą Podstawową w Łąkcie Górnej 
upamiętniła kolejną 78 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przed pomnikiem 
Stefana Bohanesa w Łąkcie Górnej zgromadzili się przedstawiciele władz samorządowych, 
Dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych, delegacje, druhowie strażacy, a także 
Mieszkańcy. Punktualnie o godzinie 17:00 zawyły syreny, po czym wszyscy zgromadzeni 
zaśpiewali Hymn Narodowy. Po przemówieniach swój wykład historyczny wygłosił Pan 
Dominik Guzik – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Po tym nastąpiło składanie wieńców 
oraz zniczy przez przybyłe delegacje i mieszkańców. Dziękuję wszystkim uczestnikom  
obchodów, pocztom sztandarowych ze szkół jak i przedstawicieli Rady Gminy, sołtysowi wsi 
Łąkta Górna, którzy swoją obecnością wyrażają szacunek i pamięć o poległych w walkach za 
naszą wolność. 



18. Od 01 sierpnia 2022r. nastąpiła zmiana organizacji ruchu w związku z zamknięciem drogi 
powiatowej 2074K w miejscowości Żegocina ,przysiółek potoki. Zarządca drogi, czyli PZD  w 
Bochni wyznaczył objazdy.  

19. 03 sierpnia wspólnie z CKSiT zorganizowaliśmy na stadionie Beskidu Żegocina, Kino Plenerowe 
z prelekcją filmu „Mały Książę”. Kino okazało się być bardzo fajną atrakcją na które przyszło 
prawie pół tyś osób 

20. 08 sierpnia uczestniczyłem w komisji konkursowej na Dyrektora PUP w Bochni z racji pełnienia 
funkcji członka Powiatowej Rady Rynku Pracy zostałem powołany na członka komisji 
konkursowej.  

21. 10 sierpnia uczestniczyłem po raz pierwszy w negocjacjach poprzetargowych (wcześniej takich 
negocjacji nie przeprowadzano) a związane były te negocjacje z budową szkoły w Łąkcie 
Górnej. Kwota po przetargu przekraczała nasze możliwości finansowe. Do negocjacji zostały 
zaproszone wszystkie cztery firmy biorące udział w postepowaniu przetargowym, w wyniku 
których udało się uzyskać zadawalającą nas kwotę, dzięki czemu będziemy wkrótce mogli 
podpisać umowę na budowę tego obiektu. 

22. 11 sierpnia na prośbę Komendanta Powiatowego Policji w Bochni uczestniczyłem wspólnie z 
Panem Przewodniczącym i Państwem Radnymi, Panem Sołtysem w spotkaniu, które dotyczyło 
oceny stanu bezpieczeństwa na terenie naszej gminy i ewentualnej reaktywacji Posterunku 
Policji w Żegocinie. Wg statystyk nasza gmina jest jedną z najbezpieczniejszych w powiecie 
bocheńskim, wypełniliśmy ankiety dot. naszej oceny bezpieczeństwa na terenie gminy i 
ewentualnej reaktywacji Posterunku w Żegocinie. Ostateczną decyzję dotyczącą reaktywacji 
Posterunku w Żegocinie podejmie Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie. 

23. 13-14 sierpnia odbyły się 729. Urodziny Żegociny, po 2 latach przerwy spowodowanej 
pandemią powróciliśmy do największego święta naszej gminy. Frekwencja zarówno w sobotę 
jak i w niedzielę była ogromna. Sobotnie świętowanie rozpoczęło się Turniejem Sołectw o Tytuł 
Mistrza Gminy Żegocina (Otwarte Zawody Pływackie zostały przeniesione ze względu na złe 
warunki atmosferyczne). W zawodach wystartowały 4 sołectwa: Bytomska, Łąkty Górnej, 
Rozdziela i Żegociny. Po zaciętej walce o 1. miejsce, drużyna z Żegocina obroniła tytuł Mistrza 
Gminy. Następnie odbyła się cześć sceniczna z gwiazdą wieczoru zespołem Enej. Drugi dzień 
urodzin to również wiele atrakcji scenicznych w koncert gwiazdy Eleni. Zakończeniem urodzin 
była zabawa taneczna z DJ Piotrek prowadzona przez naszego radnego Pana Piotra Kępę. 
Serdecznie dziękuję Mieszkańcom i Gościom za dobrą zabawę, wszystkim artystom, orkiestrze 
dętej z Żegociny, dziękuję Pani Sekretarz i Pani Skarbnik, Panu Przewodniczącemu RG, dziękuję 
pracownikom CKSiT wraz z Panią Dyrektor w sposób szczególny dziękuję naszym wspaniałym 
Sponsorom (ponad 70 firm wsparło urodziny), dziękuję KGW Bytomsko za pomoc kulinarną, 
Firmie Eventlight Pana Zbigniewa Michury, dziękuję Radnemu Piotrowi Kępie za prowadzenie 
zabawy i wszystkim Państwu Radnym za przybycie, prowadzącej dwa dni Urodzin Konferansjer 
Pani Małgorzacie Mikołajek i wszystkim zaproszonym gościom. 

24. 29 odbyłem spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli dotyczącego przygotowania placówek 
oświatowych do nowego roku szkolnego i przedszkolnego. 

25. 30 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie Publicznego Żłobka „Kolorowy Świat 
Malucha”. Uroczystego poświęcenia dokonał ks. Proboszcz Bogusław Pasierb, następnie 
odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości. Całkowity koszt projektu 
wyniósł 2 065 733,83 zł z czego dofinansowanie wyniosło 1 602 000, 00 zł, a wkład własny 
gminy to 463 733,83 zł. Dodatkowo Gmina Żegocina otrzymała drugie dofinansowanie na 
utworzenie i funkcjonowanie miejsc żłobkowych w ramach projektu pn. Utworzenie żłobka w 
Żegocinie szansą na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców gminy. Całkowita 



wartość projektu wynosi 1 246 680,96 zł. dzięki czemu rodzice dzieci nie zapłacą żadnych opłat 
za pobyt dzieci w tej placówce. Dziękuje wszystkim, którzy pomagali przy budowie tej placówki. 

26. Rozpoczęły się zebrania wiejskie na których tematem przewodnim jest podział środków w 
ramach Funduszu Sołeckiego. Jest to też okazja do wymiany poglądów i wsłuchania się w 
potrzeby naszych mieszkańców. 03 sierpnia odbyło się zebranie w Bełdnie, 04 w Bytomsku a 
11 w Rozdzielu. Dziękuję sołtysom za organizację zebrań w których uczestniczy ze mną  również 
Pan Przewodniczący oraz Radni. Kolejne zebranie wiejskie odbędzie się w najbliższą niedzielę 
w Łąkcie Górnej o godz. 17:00, następne będzie w następnym tygodniu w Żegocinie też o godz. 
17:00. 

27. 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2022/2023 w naszych szkołach będzie się uczyło: 

 

Lp. Szkoła 

Klasy Razem              

 
 

N-l 
Pełny  
etat 

(l.os.) 

N-l 
    Część 

etatu 
(l.os) 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12.   
1 SP Żegocina 37 30 23 33 26 34 35 25 243 16 14 

2 SP Bytomsko 9 17 10 10 10 14 17 10 97 12 12 

3 OP Bytomsko         50   

4 SP Rozdziele 16 14 8 17 6 9 9 9 88 11 13 

5 OP Rozdziele         33   
6 SP Łąkta Górna 27 25 25 27 26 30 14 13 187 16 6 

7 ZS LO 19 25 28 28     100 17 3 

8 ZS BS 23 8 22      53   

9 SM         268 18 21 

10 PP Żegocina         114 9 5 

11 PP Łąkta Górna         101 7 4 

ogólna liczba uczniów             1334 106 78 
12  P. Żłobek         56 8 2 

 

28. 01 września zmarł nasz wieloletni kierowca autobusu szkolnego, pracownik naszej gminy Pan 
Kazimierz Giza, który nieprzerwanie pracował jako kierowca od 1973 roku. W związku z jego 
śmiercią zorganizowaliśmy chwilowo transport zastępczy dowozu uczniów do szkoły, z 
wyznaczeniem objazdu autokaru w związku z remontem mostu na „Potokach” 

29. 1 września jak co roku uczciliśmy kolejną 83 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, w której 
wzięli udział, przedstawiciele Stowarzyszeń, Dyrektorzy szkół oraz Mieszkańcy gminy Żegocina. 
W uroczystości wzięły udział również poczty sztandarowe szkół z terenu gminy w tym sztandar 
i delegacja Rady Gminy. Uroczystości pod pomnikiem rozpoczął odśpiewany Hymn 
Państwowego, następnie odczytano apel pamięci. Dziękuję przybyłym delegacjom, które 
złożyły symboliczne kwiaty oraz znicze, a wspólnie z Proboszczem Parafii Żegocina ks. 
Bogusławem Pasierbem modlono się w intencji poległych w walkach za wolność Ojczyzny. 

30. 5 września uczestniczyłem w Dębnie w spotkaniu z Piotrem Uścińskim Sekretarzem Stanu w 
Ministerstwie Stanu i Technologii. Spotkanie dotyczyło procedowanej ustawie dot. zmian w 



planowaniu przestrzennym. Zmiany dotyczą głównie wdrożeniu tzw. Planów ogólnych we 
wszystkich gminach do końca 2026 roku. 

31.  W niedzielę 11 września odbył się II Powiatowy Zlot Pojazdów Zabytkowych organizowany w 
ramach Weekendu z Zabytkami Powiatu Bocheńskiego. Kilkadziesiąt motoryzacyjnych 
klasyków można było przez ponad godzinę podziwiać na placu Gminnej Spółdzielni w 
Żegocinie. Zlot zgromadził wielu mieszkańców, którzy z podziwem oglądali pojazdy i słuchali 
ciekawych opowieści ich właścicieli. Dziękuję KGW Bytomsko za przygotowanie poczęstunku 
dla uczestników, Klubowi Seniora „Żegota” za wystawę rękodziela, dziękuję druhom strażakom 
z OSP Żegocina za zabezpieczenie placu i czuwanie nad bezpieczeństwem, dziękuję głównemu 
Organizatorowi - Starostwu Powiatowemu w Bochni. 

Inne Informacje 

Dodatek węglowy (został przekazany do gmin, które mają się zająć obsługa tego programu. W 
naszej gminie jednostką odpowiedzialną za obsługę tego programu jest GOPS. 
Dodatek w wys. 3 tys. zł przysługuje gospodarstwu domowemu, które spełnia jednocześnie 
następujące warunki: a) głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego 
wnioskodawcy musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon 
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, b) wskazane przez 
wnioskodawcę źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym, brykietem lub peletem 
zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego, c) wskazane przez wnioskodawcę źródło 
ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków . 
Gminy muszą zweryfikować, które gospodarstwa są uprawnione do otrzymania dodatku. W 
każdym przypadku złożenia kilku wniosków o wypłatę dodatku węglowego na jeden adres 
zamieszkania, gmina ma obowiązek wykorzystać wszystkie dostępne w jej zasobach 
informacje, zgromadzone m.in. w ramach udzielania innych świadczeń opiekuńczych, 
socjalnych, w tym dodatku osłonowego, jak również informacje dostarczane przez samych 
mieszkańców na potrzeby złożenia deklaracji dot. wywozu odpadów. W tej chwili 
procedowana jest ustawa (czeka na podpis Prezydenta) wprowadzająca zmiany w 
rozpatrywaniu wniosków pod kątem ich zgodności ze stanem rzeczywistym jak również 
najprawdopodobniej zostanie wydłużony termin wypłat świadczeń z 30 do 60 dni 
 
Czyste Powietrze NFOŚiGW opublikował wyniki pierwszego, rocznego rankingu gmin w 
priorytetowym „Czyste Powietrze”, wskazuje 625 gmin, które uzyskały dodatkowe fundusze 
na intensywne i skuteczne działania (nagroda finansowa) wśród nich znalazła się nasza gmina. 
Łączna kwota 16 mln zł zostanie rozdzielona pomiędzy te samorządy gminne, które w rankingu 
osiągnęły najwyższą wartość wskaźnika. Przyjęto, że środki będą skierowane do ok. 30% 
wszystkich gmin, które zawarły porozumienie ws. wdrażania programu „Czyste Powietrze” do 
31 marca 2022 r. Nasza Gmina Żegocina jako jedyna z powiatu bocheńskiego została 
nagrodzona i otrzyma 25 600 zł pozycja 521. Dziękuję naszemu Ekodoradcy Panu Wojciechowi 
Greli za skuteczność w obsłudze programu a naszym mieszkańcom za fakt skorzystania z niego. 
 
Samochód dla OSP Żegocina – jutro odbędzie się uroczyste powitanie nowego wozu dla OSP 
KSRG Żegocina, ok. godz. 19:00 powitamy w naszej gminie nowy wóz strażacki dla jednostki z 
Żegociny w imieniu własnym i Pana Prezesa Tomasza Janiczka serdecznie zapraszamy 
mieszkańców na to wydarzenie. 
 
 
 



 
 

Inwestycje realizowane w okresie  międzysesyjnym 
 
1. Dostawa wyposażenia budynku żłobka w Żegocinie tj.  mebli, sprzętu AGD, sprzętu 

multimedialnego, pomocy dydaktycznych, wyposażenie kuchennego, rolet okiennych – 
272.771,41 zł 
Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków krajowych z programu MALICH + 
oraz  środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na 
rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Rewitalizacja stadionu piłkarskiego w Żegocinie – 94.975,76 zł 
3. Montaż drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Gminy na parterze budynku – 20.481,43 zł 
4. Montaż drzwi zewnętrznych w budynku „Domu Nauczyciela” w Żegocinie – 4.689,07 zł 
5. Montaż pieca gazowego w budynku Przedszkola w Żegocinie – 23.862,00 zł 
6. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łąkta Górna – 102.769,70 zł 
7. Wykonanie zatoczki wraz z czyszczeniem zamulonych rowów przy drogach gminnych w 

Bytomsku – 26.000,00 zł 
8. Montaż 4 szt. klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku Żłobka w Żegocinie – 19.434,00 zł 
9. Montaż 2 szt. klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku Przedszkola w Łąkcie Górnej – 

12.841,20 zł 
10. Zakup płyt betonowych na drogę nr 26 w miejscowości Bytomsko. 
11. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bytomsko „Węgry”– 163.415,34 złotych. 
12. Rozbudowa sieci wodociągowej - przekroczenie drogi powiatowej wodociągiem (koło Szkoły 

Podstawowej) w Bytomsku - 26.713,63 zł. 
13. Remont dróg asfaltowych w miejscowości Bytomsko – zakup remonter – 12.000,00 zł. 
14. Opracowanie koncepcji przebudowy drogi gminnej „Lisówki” – ostry łuk drogi o długości 100 

mb – 11.193,00 zł 
Zakup i montaż 3 szt. luster drogowych w ramach funduszu sołeckiego Łąkta Górna. 

15. Ofosowanie dróg gminnych  w miejscowości Bełdno w ramach funduszu sołeckiego – 8.000,00 
złotych 

16. Zakup działki pod plac zabaw nr 144/1 i 144/2 w miejscowości Bełdno o łącznej powierzchni 6,24 
ara - 30.571,82 zł 

 

Zadania zrealizowane w ramach Polskiego Ładu – I edycja: 

17. Remont parkingu w miejscowości Łąkta Górna polegający na wykonaniu nowej nawierzchni 
bitumicznej na powierzchni 2.650m2 -382.610,00 zł 

18. Remont drogi gminnej „Brzeziny” w miejscowości Łąkta Górna polegającej na wykonaniu 
nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 909 mb - 191.516,00 zł 

19. Remont drogi gminnej „Pitry” w miejscowości Łąkta Górna polegającej na wykonaniu nowej 
nawierzchni bitumicznej na odcinku 444 mb 124.094,00 zł 

20. Remont drogi gminnej „Kuce” w miejscowości Łąkta Górna polegającej na wykonaniu nowej 
nawierzchni bitumicznej na odcinku 251 mb 72.419,00 zł 



21. Remont drogi gminnej „Kamionki” w miejscowości Łąkta Górna polegającej na wykonaniu 
nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 297 mb - 59.054,00 zł 
 

Zadania w trakcie realizacji: 
22. Ofosowanie dróg gminnych w ramach środków funduszu sołeckiego w Łąkcie Górnej – 

20.588,80 zł 
23. W dniu 13.09.2022r. podpisaliśmy umowę na realizację inwestycji pn.  Przebudowa dróg 

transportu rolnego w miejscowości Bytomsko – 318.776,97 złotych, w tym: 
1) Przebudowa drogi transportu rolnego "Majdan" w miejscowości Bytomsko polegająca na 

wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 320 mb                               i nawierzchni 
tłuczniowej na odcinku 200 mb– 139.232,43 złotych 

2) Przebudowa drogi transportu rolnego "Pańskie" w miejscowości Bytomsko polegającej na 
wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 460 mb– 143.272,09 zł 

3) Przebudowa drogi transportu rolnego "Depcak" w miejscowości Bytomsko polegającej na 
wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 110 mb – 36.272,45 zł. 

4) Termin realizacji 30.10.2022r. 
24. Wyłoniony został w ramach przetargu i późniejszych negocjacji wykonawca zadania pn. 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Łąkta Górna wraz z wyposażeniem. 
Wartość robót budowlanych wynosi 7.630.000,00 złotych. 
Zadanie realizowane w ramach następujących źródeł finansowych: 
 z RFPL (Rządowego Funduszu Polski Ład): 6.000.000,00 zł, 
 z RFIL (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych): 1.350.000zł, 
 z budżetu gminy: 280.000,00 zł. 
Umowa będzie podpisana w najbliższym tygodniu. Planowany termin realizacji to październik 
2022-marzec 2024r.  
Wybrany Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „GP -TERM” Małgorzata 
Gajek & Bogdan Gajek z Bochni 

25. Remont drogi gminnej „Lisówki” na I odcinku – w km od 0+000 do 0+230, na II odcinku – w 
km 0+245 do 1+250 w miejscowości Łąkta Górna.  
Łączny koszt inwestycji wynosi: 927.615,51 złotych. 
Kwota dofinansowania: 530.362,00 złotych. 
Wkład własny wynosi 397.253,51 złotych. 
Termin realizacji: I odcinek do 31.12.2022r., II odcinek do  maja 2023r. 

26. Podpisaliśmy umowę na zadanie pn. dostawa i montaż 7 sztuk opraw oświetleniowych oraz 
podwieszenie przewodu na istniejących słupach do oświetlenia dróg gminnych, w tym: 
- uzyskania warunków przyłączenia od TAURON, 
- uzyskanie pisemnych zgód właścicieli działek,  
- wykonanie mapy do celów projektowych, 
- zatwierdzenie projektu rozbudowy w TAURON, 
- dostawa i montaż lamp oświetleniowych.  
Lampy zamontowane zostaną przy:  
- drodze „Janickówka” – 1 lampa  (działka ewidencyjna drogi nr 1437  – w pobliżu domu nr 
117), 
- drodze „Konice” – 3 lampy ( działka ewidencyjna drogi nr 1213  – w pobliżu domu nr 88, 60, 
410), 
- drodze „Witkówka” – 3 lampy  (działka ewidencyjna drogi nr 1462  – w pobliżu domu nr 160, 
394, 336) 
Zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Łąkta Górna w wysokości 
36.800,00 zł 
Termin realizacji 30.09.2022r. 

27. Podpisaliśmy umowę na zadanie pn. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego oraz dostawa 
i montażem 3 sztuk opraw oświetleniowych,  



w tym: montaż rozdzielni pomiarowej wraz z  podwieszeniem przewodu na istniejących 
słupach, w tym: 
- uzyskania warunków przyłączenia od TAURON, 
- uzyskanie pisemnych zgód właścicieli działek,  
- wykonanie mapy do celów projektowych, 
- zatwierdzenie projektu rozbudowy w TAURON, 
- dostawa i montaż 3 lamp oświetleniowych.  
Lampy zamontowane zostaną przy drodze Rozdziele – Laskowa (od schroniska do szkoły w 
Rozdzielu) 
Wartość zadania: 12.000,00 zł 

28. Podpisaliśmy umowę na zadanie pn. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego oraz dostawa 
i montażem 6 sztuk opraw oświetleniowych,  
w tym: montaż rozdzielni pomiarowej wraz z  podwieszeniem przewodu na istniejących 
słupach, w tym: 
- uzyskania warunków przyłączenia od TAURON, 
- uzyskanie pisemnych zgód właścicieli działek,  
- wykonanie mapy do celów projektowych, 
- zatwierdzenie projektu rozbudowy w TAURON, 
- dostawa i montaż 3 lamp oświetleniowych.  
Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego. Wartość zadania 29.520,00 zł. 
Oprawy oświetleniowe zostaną zamontowane przy drodze gminnej miejscowości 
„Wiktorówka” i „Górczyna” w Żegocinie – po 3 sztuki. 

29. Złożyliśmy wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Remont drogi gminnej 
K580402 w km od 0+000 do 0+750 w miejscowości Żegocina droga k. cmentarza. Kosztorys 
inwestorski to 519 561,90 zł     
 

Zadania  w trakcie realizacji  I edycji Polskiego Ładu.  
30. Remont drogi gminnej nr K 580363 „Fąfarowa Góra” w km 0+210-0+460 w miejscowości 

Bytomsko polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni betonowej jezdni na odcinku 225 mb – 
57.087,99 złotych. 

31. Remont drogi gminnej K 580363 „Fąfarowa Góra” w km 0+000-0+127 w miejscowości Bytomsko 
polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku 133 mb – 32.459,05 
złotych. 

32. Remont drogi gminnej „Dzięgiel” w miejscowości Bytomsko polegającej na wykonaniu nowej 
nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku 210 mb – 71.666,29 zł. 

33. Remont drogi gminnej „Rola” w miejscowości Rozdziele polegającej na wykonaniu nowej 
nawierzchni bitumicznej na odcinku 490 mb - 109.000 zł 

34. Remont drogi gminnej „Najbarówka”  w miejscowości Rozdziele polegającej na wykonaniu nowej 
nawierzchni bitumicznej na odcinku 200 mb - 48.000 zł 

35. Remont drogi gminnej „Bacówka” w miejscowości Rozdziele polegającej na wykonaniu nowej 
nawierzchni bitumicznej na odcinku 485 mb - 90.000 zł 

36. Remont drogi „Kościół -Góry” w miejscowości Rozdziele – w ramach funduszu sołeckiego 
polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej - 60.588,80 zł 

37. Remont drogi gminnej „Połom” w miejscowości Bełdno polegającej na wykonaniu nowej 
nawierzchni bitumicznej  jezdni na odcinku 395 mb – 116.377,14 złotych. 

38. Remont drogi gminnej „Juszczyki-Remiza” w miejscowości Bełdno polegającej na wykonaniu 
nowej nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku 85 mb – 108.736,93 złotych.  

39. Remont drogi gminnej „Przybyszówka” w miejscowości Żegocina polegającej na wykonaniu nowej 
nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku 383 mb – 395.321,47 zł 

40. Remont drogi gminnej „Brzeg” w miejscowości Żegocina polegającej na wykonaniu nowej 
nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku 420 mb – 267.830,41 zł 

41. Remont drogi gminnej „Ciupagówka” w miejscowości Żegocina polegającej na wykonaniu nowej 
nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku 137 mb – 45.206,95 zł. 



42. Remont drogi gminnej „Nowa Wieś”-Nożkiewicz w miejscowości Żegocina polegającej na 
wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku 33 mb – 8.958,19 zł 

43. Remont drogi gminnej „Nagórze Góry”-Dudziak, Świerczek w miejscowości Żegocina polegającej 
na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku 83 mb – 23.677,97 zł 

44. Remont drogi gminnej „Podlesie”-skrzyżowanie drogi w miejscowości Żegocina polegającej na 
wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku 20 mb – 5531,29 zł 

45. Remont drogi gminnej „Łącznik Żegocina-Bełdno-Podlesie” w miejscowości Żegocina polegającej 
na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku 623 mb – 346.054,77 zł 

 
46. Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na 27 zadań finansowanych w ramach II edycji 

Polskiego Ładu, które chcemy wykonać w okresie październik 2022 do grudzień 2023r.  
 

 
Numer 
części 

przetargu Nazwa zadania Miejscowość 
Planowane koszty 

realizacji 

1. 

Remont mostku Odroniec Rozdziele 554 672,39   

Remont mostku Adamska Żegocina 222 331,61   

Remont drogi Zamrażalnia- Piech Łąkta Górna 475 308,60   

Remont Drogi  do dz. 1375/5 Łąkta Górna 12 366,81   

Droga Frączek Rozdziele 29 530,12   

Wymiana balustrad nad potokiem w 
Żegocinie most przy GS Żegocina 48 186,27   

RAZEM I 1 342 395,80   

2. Rów melioracyjny „Kowalówka” Żegocina 273 025,93   

RAZEM II 273 025,93   

3. 

Remont drogi nr d.32 – Puto- Maciek Bełdno 46 620,69   

Remont drogi Janickówka Łąkta Górna 61 655,25   

Remont drogi „Pod Błaskówką” Rozdziele 120 416,99   

Remont drogi Podlas – Zbyrowski Żegocina 119 281,59   

Plac przed Elmarem Żegocina 96 196,11   

RAZEM III 444 170,63   

4. 
Remont toalety gminnej Żegocina 54 397,39   

Remont remont OSP Bytomsko Bytomsko 78 285,61   

RAZEM IV 132 683,00   

5. Remont Boiska Łąkta Górna Łąkta Górna 540 758,33   

RAZEM V 540 758,33   



6. 

Plac zabaw pod Przybyszówką Żegocina 143 052,94   

Plac zabaw przy szkole w Bytomsku Bytomsko 97 494,15   

Plac zabaw w Bełdnie Bełdno 114 720,38   

Plac zabaw Łąkta Górna Łąkta Górna 4 489,50   

RAZEM VI 359 756,97   

7. Remont boiska w Rozdzielu Rozdziele 563 817,68   

RAZEM VII 563 817,68   

8. Remont kortu tenisowego w Żegocinie Żegocina 165 792,29   

RAZEM VIII 165 792,29   

9. Przystanki Droga wojewódzka 10 szt. Roz.Żeg. Łąkta 220 000,00   

RAZEM IX 220 000,00   

10. 
Przystanki drogi powiatowe 8 szt 

Byt. Bełd. Łąk. 
Rozdz. Żeg 76 212,28   

RAZEM X 76 212,28   

11. 

Kosze na śmieci 50 szt 
wszystkie 
sołectwa 16 605,00   

Witacze powiatówki i droga wojewódzka 
– 8 szt 

Bytomsko, 
Bełdno, Łąkta 
Górna 86 100,00   

Tabliczki oznaczenia sołectw - 80 szt. 
wszystkie 
sołectwa bez Żeg. 16 547,20   

RAZEM XI 119 252,20   

12. Rampa skate park Żegocina 125 467,43   

RAZEM XII 125 467,43   

RAZEM I-XII: 4 363 332,54   

 
 
 
 
 

 


