
Informacja międzysesyjna wójta gminy Żegocina 

1. Ostatnia sesja odbyła się 29 grudnia 2022 r. 

2. Pożegnanie p. Bożeny Orzeł 44 lata pracowała w Urzędzie Gminy Żegocina 

a przez wiele pełniła funkcję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Żegocinie. Wielkie słowa podziękowana dla Pani Bożeny za 

niełatwą pracę na rzecz lokalnej społeczności głównie w sprawach 

socjalnych. 

Nowym Kierownikiem została Pani Katarzyna Łyszczarz, która wygrała 

konkurs na to stanowisko, serdecznie Pani Kasi Gratuluję i życzę owocnej 

pracy i współpracy. 

3. Podziękowania dla Radnych za przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia 

do punktowej zmiany w Planie Miejscowego Zagospodarowania 

Przestrzennego  Gminy 

4. 30 grudnia odbyła się Rada Powiatowa Szpitala w Bochni, której jestem 

członkiem. Pan Dyrektor Szpitala oraz Główna Księgowa złożyli obszerne 

sprawozdanie z działalności szpitala za 2022 rok. Stan finansowy szpitala 

jest dobry, zakupione zostały nowe urządzenia medyczne oraz 

profilaktyczne. Jednak najważniejszą inwestycją jest budowa ZOL-u, który 

wraz z hospicjum powstaje przy ul. Karolina w Bochni. Obiekt ma być 

gotowy w ciągu najbliższego roku. W budynku zaplanowano miejsce dla 

około 100 pacjentów w tym 24 hospicyjnych. Obecnie Oddział 

Opiekuńczo-Leczniczy znajduje się w budynku Szpitala Powiatowego w 

Bochni i dysponuje zaledwie 22 miejscami. Całe zadanie  pochłonie blisko 

18 mln zł 

5. 02 odbył się pogrzeb byłego sekretarza gminy Pana Jana Kępy, który pełnił 

funkcję sekretarza 22 lata 

6. 5 stycznia odbyło się w Raciechowicach spotkanie dotyczące planów 

budowy wodociągu przesyłowego ze zbiornika w Dobczycach. Chęć 

uczestnictwa w projekcie wyraziło 8 gmin a trasa przebiegu obejmowała 

by gminy Wiśniowa, Jodłownik, Raciechowice, Łapanów, Trzciana, 

Żegocinę, Lipnicę Murowaną oraz Iwkową. W pierwszym spotkaniu 

uczestniczył wicewojewoda Ryszard Pagacz. W Raciechowicach byli też 

obecni przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji w Krakowie z wiceprezesem zarządu Pawłem Senderkiem. 

Właśnie wiceprezes zapewnił, że potencjał Zakładu Uzdatniania Wody 

Raba, jest na tyle duży, że kilkakrotnie przewyższa zapotrzebowanie 



zainteresowanych gmin. Kolejne spotkanie robocze zainteresowanych 

gmin odbyło się 16 lutego w Łapanowie. 

7. 06 stycznia przy udziale CKSiT oraz Parafii Żegocina ulicami Żegociny 

przeszedł Orszak Trzech Króli.  

Serdecznie dziękuję wszystkim Mieszkańcom, którzy odpowiedzieli na 

nasze zaproszenie do udziału w Orszaku Trzech Króli. Cieszę się, że ten 

piękny zwyczaj znalazł już stałe miejsce w kalendarzu wydarzeń naszej 

parafii i gminy. Serdecznie podziękowania składam  za pomoc w 

organizacji: Sołtysom, Królom, osobom niosącym gwiazdy oraz flagi, 

Kapelom Orszakowym, Konferansjerowi, Zespołowi Muzycznemu z 

Żegociny, druhom-strażakom z OSP Bytomsko, OSP Rozdziele oraz OSP 

Żegocina, Dyrektorom Szkół Podstawowych oraz głównym organizatorom 

czyli Parafii Żegocina oraz CKSiT w Żegocinie. 

8. 08 stycznia odbyło się Noworoczne spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich 

w Bytomsku. Był to czas podsumowań mijającego roku w którym KGW z 

Bytomska działało bardzo prężnie, przeprowadziło wiele  

bezinteresownych inicjatyw na rzecz naszej Gminy, Parafii czy Sołectwa 

Bytomsko. Serdecznie dziękuję wszystkim Paniom i Panom - członkom 

Koła za życzliwość i bezinteresowną pracę. 

9. 14 stycznia odbyła 27 studniówka w historii Liceum Ogólnokształcącego w 

Żegocinie. W części oficjalnej dziękowano nauczycielom, wychowawcy za 

właściwą i dobra atmosferę w szkole. Dziękowano również samym 

rodzicom za trud włożony w wychowanie. Wychowawcą klasy jest Pani 

mgr Renata Król-Nowak. Dziękuję Rodzicom Maturzystów za zaproszenie. 

10. W niedzielę 15 stycznia odbył się Karnawałowy Bal Przebierańców dla 

dzieci oraz rodziców, na którym było mnóstwo atrakcji dla najmłodszych 

Mieszkańców naszej gminy min. – fotobudka, konkursy z nagrodami i wiele 

innych. Serdecznie dziękuję Pani  Dyrektor CKSiT Magdalenie Adamskiej-

Urban wraz z pracownikami Centrum oraz Pani Kierownik Gminnej 

Biblioteki Małgorzacie Bury za przygotowanie balu. 

 

11. 16 stycznia Klub Sportowy Beskid Żegocina zorganizował WZC 

Stowarzyszenia na którym wybrany został nowy Zarząd. Było to bowiem 

zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu. Po 4 letniej kadencji Walne 

Zgromadzenie Członków wybrało nowy 7 osobowy Zarząd a Prezesem 

Klubu został Marian Kępa. Gratuluję serdecznie nowo wybranemu 

Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. Przed nimi wiele wyzwań i pracy, ale liczę 



na dobrą współpracę zarówno wewnątrz Klubu jak i z naszą Gminą. 

Serdecznie dziękuję za współpracę ustępującemu Zarządowi z prezesem 

Wojciech Ziółkowski na czele. 

 

12. 17 stycznia odbył się XVI Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek, został  

on zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Świętej Kingi w Żegocinie. 

Dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom za 

kultywowanie śpiewania kolęd i pastorałek.  

 

13.  18 stycznia odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Tauron, a 

spotkanie dotyczyło projektowanej linii 110 KW przez naszą gminę. 

Inwestorzy złożyli zastrzeżenia i wnioski do projektu studium, które nie 

zostały uwzględnione przez nas w tym dokumencie planistycznym. 

Poinformowaliśmy inwestora, iż w związku z zatwierdzeniem zgodności 

uzgodnień w studium przez Pana Wojewodę i wejście tego dokumentu w 

życie, nie będzie już możliwości dokonywania żadnych modyfikacji 

studium dla tej inwestycji. Projektanci inwestora zaproponowali również 

stworzenie punktowej zmiany PZP w obszarach przebiegu linii oraz 

zobowiązali się do pokrycia kosztów opracowania projektu. Nasze 

stanowisko w tej sprawie jest nie zmienne od samego początku a polega 

ono na dopuszczeniu  skablowania linii 110 KW ziemią zgodnie z zapisami 

w studium. 

 

14.  19 stycznia w Urzędzie Gminy Dobra odbyło się spotkanie Forum Gmin 

Beskidu Wyspowego, podczas którego podsumowano 13 lat akcji Odkryj 

Beskid Wyspowy. Osobom zasłużonym w jego organizację i promocję 

wręczono Złote Rysie Odkrywcy Beskidu Wyspowego. Omówiono także 

program tegorocznej edycji akcji. W tym roku nasza gmina Żegocina 

wspólnie z gminami Laskowa, Limanowa i Trzciana będzie organizować w 

ramach akcji Odkryj Beskid Wyspowy wyjście na górę Kamionną 16 lipca 

2023 roku. 

 

15. 21 stycznia grupa ponad 40 mieszkańców Gminy Żegocina udała się 

autokarem do Ptaszkowej, by wspomnieć wspaniałego człowieka ks.  

Antoniego Porębę. W styczniu bowiem przypada 20 rocznica śmierci ks. 

prałata Antoniego Poręby - proboszcza żegocińskiej parafii w latach 1982 

- 2003. W pamięci mieszkańców Żegociny pozostanie jako pracowity, 



oddany służbie Bogu i ludziom kapłan i wielki społecznik. W ciągu 

dwudziestu lat pracy duszpasterskiej w Żegocinie dokonał bardzo wiele, 

zarówno dla parafii, jak i wsi oraz całej gminy.  Miał także bardzo duży 

udział w zbudowaniu najpierw kaplicy, a potem kościoła parafialnego w 

Łąkcie Górnej i utworzeniu tam parafii. Jego staraniem został uratowany 

od zniszczenia, przeniesiony z Królówki do Rozdziela i odrestaurowany 

drewniany, zabytkowy kościółek z XVI wieku. Dbał też o  kościół w 

Żegocinie. Przeprowadził w nim remont, odnowił wnętrze, wyremontował 

organy i zabytkowy obraz Matki Boskiej. Zbudował także nową plebanię i 

Dom Parafialny, wybudował także ogrodzenie na cmentarzu. Od początku 

swojego pobytu w Żegocinie bardzo aktywnie działał na rzecz poprawy 

warunków życia mieszkańców gminy. Był jednym z inicjatorów i założycieli 

takich instytucji jak: Spółdzielnia Mleczarska w Żegocinie i Stowarzyszenie 

Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie. Przewodził 

także komisji zajmującej się realizacją Funduszu Pożyczek Wzajemnych. 

Był członkiem Kapituły Fundacji Hajfer Projekt International w Warszawie. 

Aktywnie działał także w Krakowskim Banku Spółdzielczym, będąc 

Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Był też inicjatorem 

powstania liceum ogólnokształcące w Żegocinie. Pomagał też ubogim i 

chorym, wspierał także finansowo różne przedsięwzięcia. To człowiek 

wielce zasłużony dla Ziemi Żegocińskiej. 

16.  Również 21 stycznia po dwóch latach przerwy związanej z pandemią, 

zorganizowano Gminny Opłatek Strażacki. Tym razem gospodarzem 

uroczystości było OSP Bytomsko. Wydarzenie zgromadziło w remizie 

druhów-strażaków z terenu Gminy Żegocina wraz z Młodzieżową Drużyną 

Pożarniczą OSP Bytomsko, a także zaproszonych gości, wśród których byli 

min. Starosta Bocheński Adam Korta. Spotkanie rozpoczął i poprowadził 

Druh oraz Radny wsi Bytomsko Ignacy Rożnowski. Po tym nastąpiły 

okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości. Nie zabrakło w nich 

słów uznania w kierunku wszystkich strażaków gotowych nieść pomoc 

nawet kosztem narażania własnego życia i zdrowia. Była to też doskonała 

okazja do podsumowań, wymiany zdań i pomysłów oraz tak potrzebnej 

nam wszystkim integracji społecznej, zwłaszcza w środowisku strażaków. 

Dziękuję jednostce OSP Bytomsko oraz KGW Bytomsko za przygotowanie 

tej uroczystości. 

17.  Również od 21 stycznia przez cały tydzień trwało świętowanie Dnia Babci 

i Dziadka we wszystkich placówkach oświatowych na terenie naszej gminy, 

starałem się być na większości tych wzruszających uroczystości na których 



wnuczki i wnukowie dziękowali swoim Dziadkom oraz składali życzenia. 

Babciom i Dziadkom raz jeszcze składam życzenia zdrowia i wszelkiej 

pomyślności, a dzieciom oraz wychowawcom gratuluję pięknych i 

wzruszających programów artystycznych. 

18.  26 stycznia uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji rewizyjnej 

19.  27 stycznia uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu SPZŻ im. Czesława 

Blajdy, na którym omówione zostały współpracy z gminą oraz 

przedstawiono plan pracy na najbliższy rok. 

20.  Również 27 stycznia Koncert Noworoczny w wykonaniu uczniów i 

nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Żegocinie nas którym uczniowie i 

nauczyciele Szkoły Muzycznej I stopnia w Żegocinie, wystąpili w pięknym 

koncercie w którym mogliśmy usłyszeć nie tylko kolędy czy pastorałki, ale 

również muzykę filmową oraz inne piękne utwory muzyki poważnej.  

Koncert zakończył wspólny występ chóru szkolnego ze szkół filialnych tj. 

Lipnicy Murowanej, Laskowej i Pasierbca oraz oczywiście Żegociny. 

Serdecznie dziękuję Panu Dyrektorowi oraz wszystkim nauczycielom za 

przygotowanie uczniów do koncertu. Dziękuję dzieciom i młodzieży, która 

tak licznie wzięła udział w tym pięknym Koncercie Noworocznym. 

21.  28 stycznia odbyło się kolejne spotkanie zorganizowane przez CKSiT w 

Żegocinie w ramach  Klubu Podróżnika. Gościem spotkania był 

mieszkaniec Żegociny Pan Maciej Cybulski, z wykształcenia informatyk z 

zamiłowania podróżnik i fotograf. Tym razem podróżowaliśmy z Panem 

Maciejem koleją Transsyberyjską od Moskwy przez Syberię do Mongolii. 

Dzięki pięknej prezentacji przeplatanej komentarzem autora, można było 

zobaczyć  zmieniające się krajobrazy i kulturę mieszkańców Eurazji od 

Bajkału, po Pustynię Gobi. Po prezentacji można było podziwiać wystawę 

fotograficzną z wyprawy Pana Macieja. Serdecznie dziękuję za tą piękną 

podróż Panu Maciej Cybulski . Już dzisiaj zapraszamy na kolejne spotkanie 

Klubu Podróżnika do Centrum Kultury w Żegocinie, tym razem zwiedzimy 

Maroko z podróżnikiem Panem Krzysztofem Krygierem. 

22.  03 lutego  wspólnie z  Dyrektorem Szkoły Muzycznej I stopnia w Żegocinie 

Panem Tomaszem Cudejko odwiedziliśmy Pana Jana Batora.  

Przyjechaliśmy by podziękować Panu Janowi za bezpłatnie przekazane 

skrzypce 1/2 na potrzeby szkoły muzycznej. Pan Jan z wykształcenia jest 

Lutnikiem. Buduje i naprawia szyjkowe instrumenty strunowe. Serdecznie 

dziękuję Panu Janowi za wspieranie naszej szkoły muzycznej, gratuluję 

Panu Dyrektorowi i całej społeczności szkolnej. 



23.  04 lutego odbył się XXIV Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Żegocina. 

Do turnieju piłkarskiego zgłosiło się siedem drużyn, które rozegrały 21  

spotkań. Serdecznie dziękuję wszystkim drużynom za udział a za pomoc w 

organizacji turnieju dziękuję Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w 

Żegocinie wraz z Panią Dyrektor oraz jej pracownikami, dziękuję KS  Beskid 

Żegocina   pomoc techniczną. 

24.  11 lutego miałem zaszczyt uczestniczyć w pięknej uroczystości – 

tradycyjnych Jubileuszach Pożycia Małżeńskiego. Złote i srebrne gody 

świętowało 19 par z gminy Żegocina, w tym 5 z 50-letnim stażem 

małżeńskim, a 14 ze stażem liczącym 25 lat. 

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 14:00 w kościele parafialnym w 

Żegocinie mszą świętą. Dalsza część uroczystości miała miejsce w CKSiT. Wraz 

z innymi zaproszonymi gośćmi: Panią Poseł na Sejm RP Józefą Szczurek-

Żelazko  i Panem Przewodniczącym Rady Gminy Grzegorzem Gołębiem  

pogratulowałem dostojnym Jubilatom pięknych jubileuszy, wytrwałości a 

także świadectwa, jakie dają swoją postawą wszystkim młodym 

małżeństwom. Wręczyłem także medale od Prezydenta RP Andrzeja Dudy 

wszystkim złotym jubilatom, a srebrnym dyplomy. Za przygotowanie 

uroczystości dziękuję Kierownik USC w Żegocinie Pani Marii Pławeckiej-

Stańdo, za pomoc Pani Ewa Szewczyk  oraz Pani Karolina Kaczmarczyk . 

Dziękuję również Zespołowi Regionalnemu „Łąkta” za piękny występ oraz 

Kapeli w składzie: Dyrektor SM w Żegocinie Tomasz Cudejko wraz z synami: 

Adamem i Piotrem Cudejko za uświetnienie uroczystości. Dziękuję 

pracownikom CKSiT a także księżom Proboszczom z Żegociny i Łąkty Górnej 

za obecność. 

25. 13 lutego w Centrum Sztuki Mościce odbyło się wydarzenie informacyjne 

„4 lata dla Małopolski. Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”. 

Podczas spotkania szczegółowo omówiono założenia programu Fundusze 

Europejskie dla Małopolski 2021-2027 oraz przedstawiono wstępny 

harmonogram naborów. 

26.  14 lutego na moje zaproszenie odbyłem spotkanie z gminami 

partnerskimi z którymi będziemy budować wieżę widokową na górze 

Kamionna. Cele spotkania było omówienie treści aktu notarialnego, który 

w najbliższy piątek będziemy chcieli podpisać notarialnie z właścicielem 

gruntu na którym ma stanąć ten obiekt. Wójt Gminy Limanowa ogłosił 

bowiem przetarg na budowę tej wieży i jeżeli uda się nam wyłonić 

wykonawcę tej inwestycji to wkrótce rozpoczną się prace budowlane. 



 

27. 16 lutego w CKSiT w Żegocinie odbyły się Żegocińskie Zapusty 

zorganizowane przez Klub Seniora „Żegota” oraz Centrum Kultury, Sportu 

i Turystyki, a dofinansowane przez Gminę Żegocina z Inicjatywy 

Obywatelskiej. Wydarzenie było okazją do przypomnienia sobie dawnych 

obrzędów i obyczajów związanych z końcem karnawału. W niezwykle 

humorystycznej części artystycznej zaprezentowali się członkowie Klubu 

Seniora „Żegota” oraz Grupy Teatralnej „Odeon” z Żegociny. Wszystkim 

skocznie przygrywała Kapela z Rozdziela. Nie zabrakło także konkursu na 

najlepszą nalewkę i najsmaczniejszego pączka. Serdecznie dziękuję 

organizatorom: członkom Klubu Seniora Żegota z Panią Prezes Anną 

Mrugacz na czele, Dyrektor CKSiT Pani Magdaleną Adamską-Urban wraz z 

wszystkimi Pracownikami, Grupie Teatralnej „Odeon”,  KGW z Bytomska, 

Łąkty Górnej i Rozdziela oraz wszystkim przybyłym gościom. 

 

28.  17 lutego nastąpił odbiór prac związanych z budową kolejnych 9 nowych 

przystanków powstało wzdłuż drogi wojewódzkiej 965 w Łąkcie Górnej, 

Żegocinie i Rozdzielu. W odbiorze uczestniczyli sołtysi Tadeusz Stary, 

Tomasz Janiczek  i Paweł Frączek oraz radni Grzegorz Kokoszka i Robert 

Jędrzejek , Tomasz Janiczek oraz Kierownik Referatu Inwestycji  Jan Bujak 

wraz Wykonawcą. 

 Przystanki są podświetlane baterią słoneczną, dzięki czemu poprawiło się 

bezpieczeństwo ich  użytkowania nocą. To też kolejna wspaniała lekcja 

historii o naszej gminie, poprzez zamieszczenie na każdym przystanku 

galerii zdjęć ludzi, wydarzeń i publikacji związanych z naszą gminą o 

charakterze historycznym. Możemy zobaczyć jak kiedyś wyglądała nasza 

gmina, ludzi w niej pracujących na roli czy też w zakładach pracy. Podziwiać 

możemy domy, budynki gospodarcze i wiele innych obiektów i ciekawych 

miejsc związanych z gminą Żegocina. Dzisiaj  

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy podzielili się z nami 

prywatnymi, archiwalnymi zdjęciami naszej gminy, dzięki czemu możliwe 

było utworzenie ciekawej galerii na każdym z przystanków. 

29. W dniach 18-19 lutego w sali gimnastycznej SP w Żegocinie odbyły się 

Turnieje o Puchar Wójta Gminy Żegocina drużyn dziecięcych w różnych 

kategoriach wiekowych. Bardzo się cieszę że w Klubie Beskid Żegocina 

trenuje ponad 100 dzieciaków a turniej był okazją do zaprezentowania 

swoich umiejętności piłkarskich. Wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni 



złotymi medalami, dodatkowo każda drużyna otrzymała dyplom. 

Serdecznie dziękuję zawodnikom oraz trenerom za miłą, sportową 

atmosferę, a także rodzicom dzieci za ich poświęcenie związane z 

dowozem dzieci na treningi i turnieje, za wspieranie ich w tej pięknej pasji 

Dziękuję KS Beskid Żegocina oraz Pani Kamili Mirowskiej za pomoc w 

organizacji turnieju 

30.  18 lutego OSP Bełdno rozpoczęło cykl zebrań sprawozdawczych na 

terenie naszej gminy. W dzisiejszym zebraniu uczestniczyło wielu 

strażaków OSP Bełdno w skład którego wchodzą również Panie. Zebranie 

rozpoczęły odczytane sprawozdania finansowe i merytoryczne, następnie 

przedstawiono sprawozdanie komisji rewizyjnej oraz jednogłośnie 

udzielono absolutorium Zarządowi. W dyskusji poruszono kilka ważnych 

dla tej jednostki spraw oraz podkreślano duże zaangażowanie 

Mieszkańców w funkcjonowanie OSP Bełdno oraz Pań należących do tej 

jednostki. Przypomnijmy że funkcję prezesa jednostki sprawuje Pan 

Mikołaj Giza, naczelnika Pan Józef Grabiarz, natomiast jego zastępcą jest 

Pan Krzysztof Furtak. Funkcję skarbnika pełni Pan Zbigniew Krawczyk a 

sekretarzem Paweł Szymbara. Dziękuję wszystkim Ochotnikom z Bełdna za 

wszelką dobroć i gotowość bojową oraz pomoc w akcjach charytatywnych. 

 

31.  21 lutego uczestniczyłem w Forum wójtów na którym spotkaliśmy się z 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz z Przedstawicielami spółki 

Tauron Dystrybucja (ostatnie awarie) 

 

32. W dniach 13-17 lutego młodzież Zespołu Szkół z Żegociny uczestniczyła w 

bezpłatnym wyjeździe do Strasburga. Wyjazd był możliwy dzięki 

współpracy z Panem Posłem do Parlamentu Europejskiego Profesorem 

Ryszardem Legutko. Bardzo dziękuję Panu Profesorowi za zaproszenie 

oraz zasponsorowanie przez Jego Biuro Poselskie pobytu w Strasburgu. 

Dziękuję również Panu Markowi Suberlakowi, który odpowiadał za 

organizację wyjazdu. Pobyt ten oprócz walorów edukacyjnych takich jak 

choćby wizyta w Parlamencie Europejskim była dla młodzieży także okazją 

do pogłębienia integracji między uczniami. 

 

33.  W lutym zakończyły się zajęcia zorganizowane przez CKSiT dla dzieci z 

terenu Gminy Żegocina w czasie ferii zimowych 2023. Podczas 6 dni zajęć, 

ponad 50 uczestników odbyło mnóstwo ciekawych warsztatów oraz 

wycieczek, a były to: warsztaty plastyczne, warsztaty z robotyki, zajęcia 



fitness, zajęcia z j. angielskiego, teatrzyki edukacyjne, wycieczka do kina 

oraz niezwykle ciekawa wycieczka do Muzeum Iluzji. Dzięki środkom z 

budżetu Centrum Kultury oraz dofinansowaniu z budżetu Gminy Żegocina, 

wszystkie zajęcia były darmowe. 

Dziękuję uczestnikom za udział, a opiekunom i instruktorom za ciekawe 

zajęcia, dziękuję też Pani Dyrektor CKSIT wraz z pracownikami za 

zorganizowanie ferii. 

 

 

 

Inne informacje     

            
   Od miesiąca lutego 2023r GOPS realizuje program „Opieka 

Wytchnieniowa – edycja 2023r”. Do programu zgłosiło się 16 osób tj. 2 

dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 14 osób dorosłych z 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem 

równoważnym.  Koszt realizacji zadania w 2023r to 111.120,00 zł w całości  

finansowane z Funduszu Solidarnościowego. 

 
 

Rozstrzygnięto wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w 2023 roku 

 

 

Turystyka i krajoznawstwo: 

1. Stowarzyszenie Klub Seniora „Żegota”w Żegocinie- Seniorski Nordic Walking 

po Dolnym Śląsku – 3.400,00 zł 

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im Czesława Blajdy-

Zorganizowanie „V Młodzieżowego Rajdu Pieszego im. Czesława Blajdy”- 

1.110,00 zł 

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowe, pielęgnowania polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

1. Koło Gospodyń Wiejskich Łąkta Górna-Integracja międzypokoleniowa poprzez 

kultywowanie łąkieckich tradycji kulinarnych i rodzinnych- 10.000,00 zł 

2. Koło Gospodyń Wiejskich Bytomsko-Piknik Rodzinny- 6.000,00 zł 



3. Koło Gospodyń Wiejskich Rozdziele- Rozwój świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej- „Bezpieczne Wakacje”- 6.000,00 zł 

4. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im Czesława Blajdy- Wydanie 

dziesiątego numeru „Kroniki Ziemi Żegocińskiej”- 4.840,00 zł 

5. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im Czesława Blajdy- 

Zorganizowanie IX Pleneru Malarskiego- Żegocina 2023- 1.200,00 zł 

 

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego 

Przypominamy że już tylko do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni 

wniosek do wójta, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód 

zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego  w cenie 

oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  

faktury VAT .Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi: 

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła 

Dotacje będą  wypłacane w terminach:   3 - 28 kwietnia 2023 r.  w przypadku 

złożenia wniosku w pierwszym terminie przelewem na rachunek bankowy 

podany we wniosku. 

 

Sprzedaż preferencyjna  węgla przez Gminę Żegocina dla Mieszkańców Gminy 

w 2023 roku 

Gmina Żegocina kontynuuje realizację dystrybucji węgla dla naszych 

mieszkańców, w ramach II tury przyjmowania wniosków w roku 2023. 

Realizowana jest również dostawa na pozostałe zamówienia na brakujący węgiel  

za 2022 rok. 

Na stronie internetowej  poinformowano mieszkańców, że z przyczyn 

logistycznych termin przyjmowania wniosków na preferencyjny zakup węgla na 

II turę w 2023 roku został wyznaczony do końca lutego czyli do dnia 28 lutego 

2023 r. 

Cena węgla nie uległa zmianie i nadal wynosi 1800 zł brutto za tonę. Koszt 

transportu węgla ze składu opałowego do gospodarstwa domowego leży po 



stronie odbierającego i wynosi około 100 zł. Aktualnie na dzień dzisiejszy do 

Gminy w 2023 roku dostarczono 9 transportów węgla tj: 180 ton węgla we frakcji 

„orzech” oraz 51 tony węgla we frakcji „ekogroszek”, co daje łącznie 231 ton 

węgla. 

 

 

 

Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych w 2023 roku 

Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, będą mogły otrzymać zwrot 

podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w bieżącym roku. Dodatek gazowy 

przysługuje tym gospodarstwom domowym, których dochód nie przekracza: 

- 2 100 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, 

- 1 500 zł w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego. 

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje 

dochód z 2021 roku. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 

grudnia 2023 r. – dochód z 2022 roku. 

Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia pierwszego wniosku o 

refundację. 

Wysokość dodatku gazowego będzie wynosiła tyle, co podatek VAT. Dodatek 

gazowy będzie przyznawany w formie zwrotu równowartości VAT za gaz dla tych 

gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują 

urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi wpisane bądź zgłoszone do 

centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Urządzenia grzewcze 

zasilane paliwami gazowymi muszą być zgłoszone lub wpisane do CEEB do 21 

grudnia 2022 r. 

Dodatek do gazu – gdzie złożyć wniosek i do kiedy? 

Wniosek o zwrot podatku VAT składa się w Gminie właściwej ze względu na 

miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Wnioski należy składać 

wójtowi, nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Do wniosku 

należy dołączyć także dokument potwierdzający zapłacenie faktury. 

 



Zadania inwestycyjne zrealizowane w okresie międzysesyjnym: 

1. W dniu 17 lutego 2023 r. odbyły się odbiór inwestycji pn. Modernizacja 

infrastruktury drogowej poprzez dostawę i montaż dziewięciu 

przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 965 Zielona-

Limanowa w miejscowości Łąkta Górna, Żegocina i Rozdziele. 

Łączna wartość inwestycji wyniosła 260.550,90 złotych brutto i została 

sfinansowana w całości z otrzymanej dotacji z programu Polski Ład Fundusz 

Inwestycji Strategicznych. 

Pierwotnie planowano wykonać 10 przystanków, z uwagi jednak na 

konieczność przeniesienia jednej zatoki autobusowej w miejscowości Łąkta 

Górna, zrezygnowano z wykonania jednego z nich. Przystanek ten zostanie 

wykonany po uzyskaniu stosownych pozwoleń. 

 

Zamówienia Publiczne: 

1. Wyłoniony został w ramach przetargu i późniejszych negocjacji wykonawca 

zadania pn. Przebudowa drogi "Lisówki" w miejscowości Łąkta Górna na 

odcinku ok. 100 mb. 

Zakres inwestycji obejmuje w szczególności: umocnienie skarpy koszami 

siatkowo-kamiennymi, frezowanie nawierzchni, mechaniczne profilowanie i 

zagęszczenie podłoża z poszerzeniem jezdni do 5,00 m, budową poboczy. 

Wartość robót budowlanych wynosi 464.940,00 złotych brutto.  

Inwestycja jest finansowania ze środków własnych gminy. 

Umowa będzie podpisana w najbliższym tygodniu. Planowany termin 

realizacji to kwiecień 2023 r.  

Wybrany Wykonawca to: Ł-TEAM BUDOWNICTWO Łukasz Łagosz z 

siedzibą Rozdziele 261, 32-731 Żegocina. 

W ramach prowadzonych negocjacji z Wykonawcami udało się zmniejszyć 

koszty inwestycji o kwotę 20.770,71 złotych. 

 

Uwagi: 

Po wykonaniu niniejszej inwestycji firma „BUD-DRÓG” Usługi Budowy                                               

i Modernizacji Dróg Łagosz Marek przystąpi do wykonania II etapu  

inwestycji pn. Remont drogi gminnej „Lisówki” w miejscowości Łąkta 

Górna na odcinku ok. 250 mb (tj. odcinek drogi od DW 965 do istniejącego 

mostku). 

Wartość robót budowlanych wynosi 397.253,51 złotych brutto.  

Umowa na to zadanie była podpisana w dniu 21.06.2022 r.   

Termin realizacji do 21 maja 2023r. 

 



2. W dniu 21.02.2023 r. przeprowadziliśmy przetarg na zadanie pn. „Zakup i 

dostawa sprzętu IT dla potrzeb Urzędu Gminy Żegocina w ramach 

projektu „Cyfrowa Gmina”  

Nasz Gmina otrzyma na tą inwestycję grant w wysokości 167.460,00 złotych 

brutto w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  

Otrzymane dofinansowanie stanowi 100% wartości projektu. 

W ramach inwestycji zaplanowano zakup sprzętu informatycznego (w tym 

serwera, SWITCH i usb, szafy RACK, kanałów elektroinstalacyjnych, 

podzespołów sieciowych; laptopów, oprogramowania oraz licencji. 

Całość planowanych działań pozwoli na podniesienie poziomu odporności                                                  

na zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni, zmodernizuje kluczowe 

komponenty systemu teleinformatycznego Urzędu. 

Projekt realizowany będzie maksymalnie do 30.06.2023 r. 

W tej chwili trwa ocena złożonych ofert.  

 

Fundusze zewnętrzne: 

1. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. Remont drogi transportu 

rolnego droga Rola - Nizowa w km 0+000 – 0+192 na działce nr 149 w 

miejscowości Rozdziele, droga Tomasówka w km 0+000 – 0+580 na działce 

nr 282 w miejscowości Rozdziele oraz droga Podworzec- Klepaczówka w km 

0+000 – 0+322 na działce nr 314 w miejscowości Rozdziele.  

Ww. wniosek złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Małopolskiego w ramach dofinansowania budowy/modernizacji dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych ze środków budżetu województwa 

związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Szacunkowa wartość 

projektu wynosi 698.551,66 złotych, a wartość dofinansowania 349.275,79 

złotych 

2. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. Przebudowa istniejącego 

boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Bełdno. Ww. wniosek złożono w 

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w ramach 

przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu 

Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolska infrastruktura 

rekreacyjno – sportowa – MIRS” w 2023 r. Szacunkowa wartość projektu 

wynosi 577.741,22 zł a wartość dofinansowania 288.870,00 złotych. 

3. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Już pływam”. Ww. wniosek 

złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w 

ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na 

2023. Szacunkowa wartość projektu wynosi 22.800,00 zł, a wartość 

dofinansowania 11.400,00 złotych. 



4. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania na utworzenie 56 miejsc 

żłobkowych w ramach programu „MALUCH+” 2022–2029. Zawnioskowano 

o dofinansowanie z środków KPO       o 2.008272,00 złotych, co stanowi 100% 

wartości kosztów zadania. 

5. Na przyszły weekend (tj.3-5.03.2023 r.) zaplanowano realizacje projektu 

„Jeżdżę z głową„. Projekt złożony w Ministerstwie Sportu i Turystyki w 

Warszawie nie otrzymał dofinansowania wobec czego podjęto decyzję o 

realizacji przedmiotowego projektu przy współudziale kosztowej w rodzicami. 

 

 

 


