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WSTĘP

Raport o stanie Gminy Żegocina opracowano za podstawie art. 28aa ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Raport ma na celu przedstawienie dokładnego i rzetelnego obrazu

ogólnej sytuacji Gminy Żegocina. Jest prezentacją wszystkich podjętych w 2018 roku przez samorząd działań

administracyjnych i gospodarczych.

Raport przedstawia szeroki zakres danych obrazujących funkcjonowanie Gminy Żegocina, stanowiąc jednocześnie

źródło oceny jej kondycji i możliwości dalszego rozwoju w przyszłości. Raport obejmuje w szczególności realizację polityk,

programów, strategii i uchwał Rady Gminy. Jest przedstawiany przez Wójta Radzie co roku do dnia 31 maja,

Przygotowanie raportu jest pierwszym etapem dłuższej procedury rozpatrzenia raportu przez Radę, na dalsze

etapy składają się: debata nad raportem oraz przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.



RAPORT ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

➢Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żegocina na lata 2016-2010

➢Gminny Program wspierania Rodziny na lata 2017-2020

przyjęty Uchwałą Nr. XXVII/191/2017 Rady Gminy Żegocina dnia 26. 09.2017 r.

➢Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Żegocina na lata 2015-2021

przyjęta Uchwałą Nr. XXIV/167/2017 Rady Gminy Żegocina  dnia 25.05.2017 r.

➢Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Żegocina na lata 

2016-2021 przyjęty Uchwałą Nr. XXV/101/2016 Rady Gminy Żegocina dnia 24.05.2016 r. 

➢ Projekt w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego „Aktywna

Żegocina” przyjęty Uchwałą Nr. XXXVII/257/2018 Rady Gminy Żegocina dnia 28.06.2018 r. 

➢ Statut poszczególnych jednostek organizacyjnych

➢ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zapobieganie narkomanii na rok 2018

➢ Inne 



1. CHARAKTERYSTYKA GMINY ŻEGOCINA

➢ Gmina Żegocina położona jest na pograniczu Beskidu Wyspowego

i Pogórza Wielicko -Wiśnickiego. Jest najdalej na południe wysuniętą

i najwyżej położoną gminą powiatu bocheńskiego.

➢ Zlokalizowana jest przy drodze wojewódzkiej nr 965, łączy dwa miasta

powiatowe: Bochnię i Limanową.

➢ Powierzchnia gminy obejmuje obszar 38 km 2 , a w jej skład wchodzi pięć

miejscowości:Bełdno, Bytomsko, Łąkta Górna, Rozdziele

i Żegocina.

➢ Gmina posiada dobrą infrastrukturę gospodarczą, jest zgazyfikowana,

posiada wodociągi, kanalizację, dobrze rozwiniętą sieć dróg.



STATYSTYKA LUDNOŚCI GMINY ŻEGOCINA – STAN NA DZIEŃ 31.12.2018 R. 



STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI



STAN I STRUKTURA OSÓB BEZROBOTNYCH W ŻEGOCINIE W 2018 R.



NAPŁYW OSÓB BEZROBOTNYCH  Z GMINY ŻEGOCINA DO PUP W BOCHNI W 2018 R. 



ODPŁYW OSÓB BEZROBOTNYCH GMINY ŻEGOCINA Z EWIDENCJI PUP W BOCHNI 
W 2018 ROKU.



RAPORT CEIDG ZA 2018 ROK-

podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą

LICZBA  ZAREJESTROWANYCH  PODMIOTÓW NA DZIEŃ 

31.12.2017  - 271

LICZBA  ZAREJESTROWANYCH  PODMIOTÓW  W  2018 R.  - 20

LICZBA  WYKREŚLONYCH  PODMIOTÓW  W 2018 R. – 9

ZWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - 20

LICZBA PODMIOTÓW NA 31.12.2018  - 302  



WOJCIECH WRONA

OBJĘCIE KADENCJI  - 20.11.2018 R.

2. WÓJT GMINY



3. RADA GMINY

SKŁAD RADY GMINY-KADENCJA  2018-2023

GOŁĄB GRZEGORZ - Przewodniczący Rady Gminy

MICHURA ZBIGNIEW - W-ce Przewodniczący Rady Gminy  

SZYMBARA PAWEŁ  - W-ce Przewodniczący Rady Gminy     

Komisja Rewizyjna
Komisja Skarg, Wniosków 

i Petycji 

Komisja Budżetowo-Rolna

i Rozwoju Wsi 

Komisja Oświaty, Kultury, 

Ochrony Zdrowia i Opieki 

Społecznej 

Kokoszka Grzegorz-

Przewodniczący

Janiczek Tomasz -

Przewodniczący

Rożnowski Ignacy -

Przewodniczący

Grabska Zofia -

Przewodnicząca

Janiczek Tomasz Jędrzejek Robert Fąfara Marcin Kępa Piotr

Janiczek Paweł Pławecki Bartłomiej Grzegorz Gołąb Michura Zbigniew

Nożkiewicz Adam Jędrzejek Robert Pławecki Bartłomiej

Pajor Marek
Szymbara Paweł



4. URZĄD GMINY  

STRUKTURA ZATRUDNIENIA 

WÓJT Wojciech Wrona

SEKRETARZ Joanna Pyrz

SKARBNIK Małgorzata Matras

KIEROWNIK USC/RADCA PRAWNY Maria Pławecka Stańdo

GŁÓWNY KSIĘGOWY Maria Wełna

INSPEKTORZY 12

PODINSPEKTORZY 4

PRACOWNIK GOSPODARCZY 3

OGÓŁEM LICZBA ZATRUDNIONYCH 24



WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŻEGOCINA

1.Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie

2.Gminna Biblioteka Publiczna w Żegocinie 

3.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie 

4.Przedszkole Publiczne w Żegocinie 

5.Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej 

6.Zakład Gospodarki Komunalnej w Żegocinie z/s w Łąkcie Górnej

7.Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Żegocinie 

8.Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie

9.Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Żegocinie 

10.Szkoła Podstawowa im. Św. Mikołaja w Bytomsku

11.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej

12.Szkoła Podstawowa im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu 

13.Gminny Zespół Opieki Zdrowotnej w Żegocinie

14.Szkoła Muzyczna I Stopnia w Żegocinie

15.Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie



5. BUDŻET GMINY



STRUKTURA 
WYDATKÓW 

BUDŻETOWYCH

SUMA: 36.146.890,34



STRUKTURA 
DOCHODÓW 

BUDŻETOWYCH 

SUMA: 
30.523.197,21



BUDŻET GMINY ŻEGOCINA NA KONIEC 2018 R.

DOCHODY 30.523.197,21

PRZYCHODY 7.749.234,82

WYDATKI 36.146.890,34

ROZCHODY 1.895.614,18

Szczegółowe informacje dotyczące budżetu zostały zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Żegocina
za 2018 r.



6. INWESTYCJE

Sprawozdanie z realizacji inwestycji 2018 rok

NAZWA ZADANIA WYKONANIE

1 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Żegocina, Rozdziele, Łąkta Górna i Bytomsko 971 824,77

2 Zakup i montaż lampy bakteriologicznej SUW Żegocina 3 628,50

3 Rozbudowa sieci wodociągowej w Bytomsku 141 427,22

4 Instalacje odnawialnych źródeł energii /dokumentacja/ 10 466,07

5 Dofinansowanie remontu dróg powiatowych w Bytomsku i  Żegocinie 91 192,49

6 Dofinansowanie do budowy chodnika w Łąkcie Górnej - Łapanów 7 675,00

7 Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bełdnie 26 893,08

8 Remont drogi gminnej Górczyna w Żegocinie i Bełdno Wieś 2 352,00

9 Remont drogi gminnej Podkosówka w Łąkcie Górnej 1 176,00

10 Remont drogi gminnej Nadole Żegocina 1 176,00

11 Remont drogi gminnej Bacówka w Rozdzielu 1 176,00

12 Montaż windy w budynku UG- dokumentacja 9 840,00



13 Dofinansowanie zakupu samochodu 5 000,00

14 Zakup agregatu OSP Bełdno 25 000,00

15 Dotacja celowa na zakup agregatu OSP Łąkta Górna 23 500,00

16 Wymiana grzejników w SP Rozdzielu 16 000,00

17 Remont dachu w SP Bytomsko 72 878,91

18 Remont instalacji elektrycznej w SP Żegocina 48 320,02

19 Remont dachów Szkole Podstawowej w Łąkta Górna i wymiana rynien 43 835,00

20 Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Łąkcie Górnej 1 759 007,56

21 Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Żegocinie 302 573,83

22 Rozbudowa Oddziału Przedszkola  Publicznego w Rozdzielu 93 766,00

23 Projekt placu zabaw w PP Żegocina 2 570 ,00

24 Budowa żłobka w Żegocinie-dokumentacja 1 300,00

25 Przebudowa oczyszczalni ścieków  - dokumentacja 57 735,00

26 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Łąkta Górna -Witkówka 13 938,36



27 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Łąkta Górna i Rozdziele 282 233,69

28 Budowa kanalizacji sanitarnej w Bytomsku, Łąkta Górna i Żegocina 3 314 969,78

29 Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 3 712,50

30 Likwidacja niskiej emisji – wymiana źródeł ogrzewania 1 230,00

31 Likwidacja niskiej emisji – wymiana źródeł ogrzewania 214 997,79

32
Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez wykonanie nawierzchni brukowej 

placu i dojścia do siłowni plenerowej w Łąkcie Górnej
92 099,97

33 Program OSA w Rozdzielu- budowa siłowni 3 770,00

34 Utwardzenie placu siłowni w Bytomsku 13 000,00

35 Zagospodarowanie parku rekreacyjnego i przestrzeni publicznej w Żegocinie 250 679,90

36
Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez wykonanie parkingu przy boisku 

sportowym i placu zabaw w Żegocinie
373 146,11

SUMA 8 284 384,00



Na terenie Gminy Żegocina funkcjonują następujące stowarzyszenia i kluby sportowe:

1.Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości,

2.Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy, 

3.Stowarzyszenie Patrioci Lokalni,

4.Stowarzyszenie Klub Seniora „ Żegota”,

5.Stowarzyszenie Z Nurtem Sanki,

6.Klub Sportowy „Beskid” Żegocina,

7.Uczniowski Klub Sportowy  Victoria.

Działają także trzy  Koła Gospodyń Wiejskich, tj. w Rozdzielu, Bytomsku i Łąkcie Górnej.

7. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI



Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego
Wysokość przyznanych 

środków publicznych ( zł )
Dział

1. Klub Sportowy  „ Beskid Żegocina”
Prowadzenie drużyn dziecięcych , młodzieżowych oraz 

seniorskich w rozgrywkach ligowych
33 000,00 sport

2. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Victoria”
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo 3 000,00 sport

3. Stowarzyszenie Patrioci Lokalni Rodzinny Rajd Rowerowy Beskidem Wyspowym 2 500,00 turystyka

4.

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Ziemi Żegocińskiej Im. Czesława 

Blajdy

Plener malarski  - Łąkta Górna 2018 1 100,00 tradycja

5.

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Ziemi Żegocińskiej Im. Czesława 

Blajdy

III Młodzieżowy Rajd Pieszy im. Czesława Blajdy 1 000,00 turystyka

6. Stowarzyszenie Patrioci Lokalni Młodzieżowa liga letnia  Gminy Żegocina 2 500,00 tradycja

7.
Stowarzyszenie Klub Seniora „ 

Żegota”
Melodie z „ Melodią” kontynuacja II 3 000,00 tradycja

8. Stowarzyszenie Z Nurtem Sanki Z tradycją w codzienność 4 000,00 tradycja

9. Stowarzyszenie Z Nurtem Sanki
Spotkanie z seniorami „ Co opowiadali nasi 

dziadkowie”
400,00 tradycja

SUMA  50.500,00



8. OPIEKA SPOŁECZNA

➢ Ważnym ogniwem polityki społecznej państwa jest pomoc społeczna. Została ona powołana do udzielania pomocy osobom

i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie pokonać jej przy wykorzystaniu własnych środków,

możliwości i uprawnień.

➢ Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym, przez podejmowanie działań zmierzających do

usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Pomoc społeczna na terenie Gminy Żegocina stawia sobie

za cel wsparcie osób w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach

odpowiadających godności człowieka.

➢ Skuteczność działań społecznych jest uwarunkowana kompleksowym podejściem do problemów społecznych,

profesjonalizmem służb świadczących pomoc i współpracę międzyinstytucjonalną, szeroką dostępnością usług doradczych,

opiekuńczych, terapeutycznych, kompensacyjnych, interwencyjnych, pracy socjalnej.



➢ Na pomoc społeczną składają się osoby, instytucje i procedury służące rozwiązywaniu problemów społecznych, wszystko

wymaga zorganizowanego, grupowego wysiłku – władz, samorządów lokalnych, instytucji powołanych do pomagania,

środowiska lokalnego i rodziny.

➢ W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żegocinie jest zatrudnionych 7 osób tj. kierownik ośrodka, główny księgowy,

dwóch specjalistów pracy socjalnej, opiekunka domowa, inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

inspektor ds. świadczeń wychowawczych Oprócz wyżej wymienionych osób (pracujących na umowę o pracę), zatrudniony jest

radca prawny i psycholog (umowa zlecenie).





PONIESIONE WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH ROZDZIAŁACH

Nazwa zadania Dotacja Środki  zewnętrzne Środki  własne Wykonanie

Domy  Pomocy  Społecznej 85.248,07 85.248,07

Składki na ubezp. zdrowotne 9.645,50 9.645,50

Zasiłki i pomoc w naturze 45.000,00 54.739,50 99.739,50

Zasiłki stałe 79.564,14 79.564,14

Ośrodek pomocy społecznej 41.518,00 319.524,17 361.042,17

Usługi opiekuńcze-specjalistyczne 22.720,00 31.972,52 54.692,52

Pomoc Państwa w zakresie 

dożywiania
35.909,26 17.532,54 53.441,80

Pozostała  działalność 2.600,00 2.600,00

Środki pozyskane ze źródeł 

zewnętrznych Projekt UE
10.639,72 10.639,72

Świadczenia wychowawcze 5.094.775,33 5.094,775,33

Świadczenia rodzinne i fundusz 

alimentacyjny
2.012.897,05 2.012.897,05

Karta Dużej Rodziny 419,17 419,17

Wspieranie rodziny 248.706,51 13.891,59 262.598,10

Rodziny zastępcze 6.182,00 6.182,00

RAZEM 7.591.154,96 10.639,72 531.690,39 8.133.485,07



RZECZYWISTA LICZBA RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ

Świadczenia  przyznane w  ramach 

zadań zleconych i własnych
Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach

Liczba rodzin objętych   pomocą 122 384

w tym: świadczenie pieniężne 81 233

świadczenia niepieniężne 44 220

Praca  socjalna - ogółem 113 349

w tym:  wyłącznie w postaci  pracy  

socjalnej

26 69

Kontrakt  socjalny 13 13

Projekt  socjalny 9 11



Z powyższego zestawienia wynika, że głównymi problemami społecznymi w gminie są: długotrwałe choroby, niepełnosprawność, 

ubóstwo, potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności.



WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ

Na terenie Gminy Żegocina w 2018 r. funkcjonowała 1 rodzina zastępcza tj:

➢spokrewnione rodziny – 1 rodzina

➢niezawodowe – 0 rodzin

➢zawodowe - 0 rodzin

Współfinansowanie pobytu 1 dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie ogółem 6.182,00zł, środki własne 50% kosztów.

Asystent rodziny zatrudniony na umowę zlecenia w wymiarze 0,40 etatu. Koszt zatrudnienia wyniósł 17.071,59 zł, z tego

środki w wys. 3.180,00 zł pochodziły z dotacji Wojewody w ramach konkursu Resortowego, Wspierania Rodziny i Systemu

Pieczy Zastępczej na rok 2018 „Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” ,natomiast kwota 13.891,59 zł

to środki własne gminy.

Pomocą Asystenta objętych zostało 5 rodzin w tym 7 dzieci.



Usługi Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie skierowane 

są dla uczestników  z  niepełnosprawnością  typu A, B i C.

Zasoby finansowe

Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy. Dochody i wydatki Domu objęte są budżetem

Gminy Żegocina. Miesięczna kwota dotacji z budżetu państwa przeznaczana na pokrycie bieżących kosztów

utrzymania ośrodka przypadająca na jednego uczestnika wynosi 1.458,20 zł, co w przeliczeniu na 35 miejsc

dotowanych daje miesięczną kwotę dotacji w wysokości 51.037 zł.



FINANSOWANIE KWOTA

WOJEWODA MAŁOPOLSKI – DOTACJA 

CELOWA

612.444,00

WOJEWODA MAŁOPOLSKI –

REZERWA CELOWA 

16.180,50

WOJEWODA MAŁOPOLSKI –

PROGRAM   „ZA ŻYCIEM” 

25.080,00

GMINA LIPNICA MUROWANA 1.000,00

RAZEM: 654.704,50

Powyższy rysunek obrazuje wykorzystanie procentowe posiadanych    

w 2018 r. środków w podziale na poszczególne grupy wydatków

PLAN FINANSOWY 2018



SZCZEGÓŁOWE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POSIADANYCH W 2018 R.



PRACOWNICY LICZBA OSÓB ETATY

KIERUJĄCY JEDNOSTKĄ 1 1,0

PION TERAPEUTYCZNY 6 5,5

PION REHABILITACYJNY 1 1,0

PSYCHOLOG 1 UMOWA ZLECENIE

ADMINISTRACJA- GŁ. KSIĘGOWA 1 0,5

OBSŁUGA- KIEROWCA/KONSERWATOR 1 1,0

W Środowiskowym Domu Samopomocy na 9 etatach zatrudnionych było  10 osób na podstawie umowy   o pracę oraz 

1 osoba na   podstawie umowy zlecenia. Strukturę zatrudnienia wyraża poniższa tabela:

PERSONEL



Środowiskowy Dom Samopomocy posiada 35 miejsc dotowanych.  W ciągu roku z usług skorzystały łącznie 42 osoby.

W tym 5 osób opuściło dom z powodu:

➢umieszczenie w DPS - 1 osoba,

➢zmiana miejsca zamieszkania - 1 osoba,  

➢pogorszenie stanu zdrowia - 2 osoby,

➢poprawa funkcjonowania - 1 osoba.

Na podstawie porozumień międzygminnych w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego

z zakresu pomocy społecznej Gminie Żegocina z usług ŚDS korzystają mieszkańcy Gminy Lipnica Murowana ( 22 osoby)

i Gminy Trzciana (2 osoby).

Duża liczba uczestników oraz szerokie spektrum niepełnosprawności powoduje konieczność tworzenie małych jednorodnych

grup. Aktualnie z usług ośrodka korzysta 6 osób z udokumentowanym spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną.

UCZESTNICY



Nazwa Liczba Wskaźnik (%)

Uczestnicy – typ A 17 45,95

Uczestnicy – typ B 16 43,24

Uczestnicy – typ C 4 10,81

Razem 37 100

Tab. 1. Struktura liczby uczestników ŚDS ze względu

na typ schorzeń ( A/B/C )

Nazwa Liczba Wskaźnik (%)

Kobiety 16 43,24

Mężczyźni 21 56,76

Razem 37 100

Tab. 2 . Struktura liczby uczestników ŚDS ze względu na płeć:



Nazwa Liczba Wskaźnik   (%)

Wózki inwalidzkie 0 0,0

Osoby poruszające się 

przy pomocy: kul, 

balkoników, drugiej 

osoby

2 5,41

Osoby poruszające się 

samodzielnie
35 94,59

Razem 37 100

Struktura liczby uczestników ŚDS ze względu na sposób poruszania  się Średnia miesięczna obecność na zajęciach w ŚDS 

w roku 2018r. ( %)

M-c Obecność %

I 83,00

I 80,25

III 81,00

IV 83,72

V 82,05

VI 83,80

VII 88,02

VIII 82,50

IX 82,00

X 81,00

XI 83,00

XII 79,00



WYDARZENIA

Uczestnicy ośrodka oprócz zajęć prowadzonych na terenie ŚDS mieli możliwość uczestnictwa w wielu przedsięwzięciach

o charakterze imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, których organizatorem jest nasz ośrodek, jak również jednostki

i organizacje lokalne i ponadlokalne działające w dziedzinie kultury, sportu na rzecz osób niepełnosprawnych.

➢ cykl warsztatów scenograficznych z młodzieżą SZ w Żegocinie

➢ wyjazd do Szczyrzyca –Opactwo Cystersów

➢ wycieczka do Krakowa – m.in. Muzeum Historyczne wystawa szopek krakowskich

➢ integracyjna zabawa karnawałowa z zaprzyjaźnionymi ŚDS,

➢ wystawa malarstwa w CKSiT w Żegocinie

➢ wyjazd na karnawał do ŚDS w Łysej Górze

➢ zapustowe spotkanie z rodzinami i bliskimi uczestników,

➢ integracyjne warsztaty kulinarne - zaproszono ŚDS Ujanowice

➢ wyjazd na Góralski Karnawał w Bukowinie,

➢ wyjazd na zabawę do ŚDS Ujanowice,

➢ zimowa wyprawa na Kamionną,

➢ wyjazd uczestników z rodzinami na kręgle i do groty solnej,

➢ zajęcia sportowe i rekreacyjne w terenie 





➢ wycieczka do Krakowa, zwiedzanie miasta,

➢ wyjazd do centrum aktywnego wypoczynku w Borku,

➢ spotkanie z Jaśkiem Melą,

➢ warsztaty tańca belgijskiego, także dla uczniów Szkoły Podstawowej w Żegocinie,

➢ warsztaty ozdób z balonów – także dla uczniów Szkoły Podstawowej w Żegocinie,

➢ aktywny udział w Święcie Szkoły Podstawowej w Żegocinie - stoisko 

➢ wycieczka do ZOO w Krakowie,

➢ wyjazd na Ogólnopolski Konkurs pn. „Integracja Malowana Dźwiękiem” w Bochni, 

udział duetu z ŚDS i zdobycie wyróżnienia,

➢ wyjazd na zawody wędkarskie w Brzesku,

➢ wyjazd na piknik w ŚDS Zagórzany,

➢ udział w konkursie promującym placówkę w ŚDS Rdzawa



➢ wyjazd na dzień godności Osób Niepełnosprawnych w Starym Sączu

➢ udział 10 uczestników w projekcie szkoleń zawodowych ( kurs pomoc

kuchenna, komputerowy,)

➢ ognisko w kamieniołomie,

➢ wycieczka do Zakopanego, na Festiwal Ziem Górskich,

➢ udział w konkursie wokalnym w Olkuszu – zdobycie I miejsca przez

uczestniczkę ŚDS,

➢ udział w Małopolskim Konkursie piosenki Poetyckiej

➢ w Gorlicach, udział uczestniczki ŚDS i zdobycie I miejsca.

➢ warsztaty fotograficzne zakończone plenerową sesją zdjęciową

inspirowaną folklorem,

➢ udział w konkursie teatralnym w Brzesku – zdobycie wyróżnienia

I stopnia.





➢ wyjazd na warsztaty kulinarne w ŚDS Ujanowice,

➢ udział w zawodach sportowych „Zachariaszada” w Zielonkach,

➢ wyjazd na sztukę teatralną do Myślenic z rodzinami uczestników,

➢ udział w przeglądzie patriotycznym w Nowym Sączu, wystawienie sztuki teatralnej i zdobycie nagrody GRAND PRIX,

➢ następnie sztuka wystawiana była dla żegocińskich seniorów oraz młodzieży uczestniczącej w Rajdzie Szlakiem

Cmentarzy z I Wojny Światowej”,

➢ podczas przeglądu w Nowym Sączu wystąpiła także uczestniczka naszego ŚDS w kategorii pieśń patriotyczna i zdobyła

I miejsce w kategorii indywidualnej.

➢ jesienne spotkanie integracyjne, zaproszono ŚDS w Tomaszkowicach,

➢ wystawienie sztuki niepodległościowej w Teatrze im. J. Słowackiego podczas obchodów dnia osób niepełnosprawnych, na

zaproszenie Dyrektora PFRON w Krakowie:





9. EDUKACJA

Poniższa tabela obrazuje liczbę nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego oraz liczbę dzieci 

w poszczególnych placówkach osiatowych wg stanu na 31.12.2018 r.

liczba nauczycieli z podziałem na stopień 

awansu zawodowego
SP 

Bytomsko

SP 

Rozdziele

SP 

Łąkta Górna

SP 

Żegocina
ZS

Szkoła 

Muzyczna

PP 

Żegocina

PP 

Łąkta Górna

stażysta 0 0 0 2 0 5 0 0

kontraktowy 4 2 4 2 1 16 7 1

mianowany 4 6 1 7 3 13 0 1

dyplomowany 16 14 17 17 19 6 4 2

liczba dzieci w placówce 131 87 177 208 184 263 104 52



WYNIKI EGZAMINÓW



PROJEKTY, PROGRAMY REALIZOWANE 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

➢ Rządowy Projekt „Aktywna Tablica”

➢ Program dla Szkół „Owoce i Warzywa w Szkole”,

➢ Rządowy Program „Mleko i Przetwory Mleczne”,

➢ Projekt Urzędu Marszałkowskiego ”Jeżdżę z głową” (nauka jazdy na nartach),

➢ Projekt „Umiem Pływać”- Ministerstwo Sportu i Turystyki,

➢ Projekt „Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w szkole”,

➢ „Lider Projektu Szkoła promująca Bezpieczeństwo”

➢ „Czyste Powietrze” , „Nie Pal Przy Mnie Proszę” , „Trzymaj formę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”

➢ Programy Profilaktyczno- Edukacyjne - Sanepid- Szkoła otrzymała certyfikaty

➢ Programy Edukacyjno - Ekologiczne „Czysta Małopolska”, „Piękna Nasza Polska Cała”- certyfikat

➢ „Zbieramy baterie”, „Mamo, Tato, wolę wodę!”



Programy z zakresu bezpieczeństwa:

➢"Dobrze Was widzieć! Bądźcie bezpieczni na drodze" - program Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu

Sprawiedliwości/ dzieci otrzymały kamizelki odblaskowe,

➢Program "Klub Bezpiecznego Puchatka"- odblaskowe starszaki kl I - III - PZU (odblaski dla uczniów)

➢„Pączek dla Afrykańczyka”,

➢„Miej serce i złóż serce” dla Małopolskiego Hospicjum dla dzieci w Krakowie,

➢”Zbieramy 2000 par skarpet dla bezdomnych” – w ramach światowego dnia ubogich,

➢„Wielkanocne Palmy” – dla ludzi dotkniętych losowo,

➢„Czek na chore dzieci” – akcja charytatywna,

➢„Dobro na wagę złotówki” – galaretka z sercem,

➢„Adopcja na odległość” – misja Dilla w Etopii”,

➢„ Wyślij pączka do Afryki”

➢ Ogólnopolski Program Edukacyjny - "Akademia Wyobraźni PLAYDOH" - Nagroda w Ogólnopolskim konkursie: zestaw

ciastoliny, mebelki oraz pufy,

➢Akcja Edukacyjna Marszałka Województwa Małopolskiego: projekt zintegrowany LIFE pod nazwą: „Wdrażanie ochrony

powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze” - otrzymano oczyszczacz powietrza,

➢Ogólnopolski projekt edukacyjny „ Krecik poznaje Polskę”



➢ Projekt edukacyjny „Niesamowity Świat Higieny Jamy Ustnej”,

➢ Program MEN przy współpracy ALOFARM „Nie spal się na starcie”,

➢ Program edukacyjny „Śmiało rozmawiamy dla dobra dzieci”,

➢ Akcja Patriotyczna „ Kartka dla Weterana”- wykonanie kartek i upominków dla weteranów wojennych przebywających w Anglii.

➢ „Kubusiowi przyjaciele natury”- projekt realizowany przez markę KUBUŚ,

➢ Projekt biblioterapeutyczny- „ Odkrywamy świat emocji”,

➢ Projekt edukacyjny – „ Czyste powietrze wokół nas”

➢ „ Góra Grosza”

➢ „ Zbiórka plastikowych nakrętek”

➢ „ Szlachetna Paczka”

➢ Małopolska Chmara Edukacyjna

➢ Modernizacja Kształcenia Zawodowego II.



ZDAWALNOŚĆ MATUR

W MAJU 2018 R. PRZYSTĄPIŁO DO EGZAMINU MATURALNEGO 

20 UCZNIÓW (ZDAŁO 19 UCZNIÓW - 95%)



SUBWENCJA OŚWIATOWA

Wydatki ogółem na oświatę w 2018 r. wyniosły 14.264.295,46 zł, w tym:

Subwencja na zadania oświatowe na rok 2018 przyznana przez Ministra Edukacji narodowej na prowadzenie szkół

podstawowych i ponadpodstawowych wyniosła: 10.424.863,00 zł, zmniejszenie subwencji Zarządzeniem nr

0050.488.2018 Wójta Gminy Żegocina o kwotę: 822.057,00 zł, rezerwa subwencji oświatowej z tytułu wyposażenia klas

w pomoce dydaktyczne: 48.548,00 zł, Subwencja oświatowa po zmniejszeniu na 2018 r. wynosi: 9.651.354,00 zł.

Całkowity koszt wydatków oświatowych w 2018 roku wyniósł 12.592.099,08

Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków na zadania oświatowe prezentują poniższe tabele



DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZYZNANE PRZEZ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI – KURATORIUM 

OŚWIATY W KRAKOWIE OBEJMOWAŁY PONIŻSZE ZADANIA

1. Pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne 52.879,00

2. Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 63.366,08

3. Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 202.760,00

4. Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka Szkolna” 1.170,00

5. Dotacja na program „Aktywna tablica” 42.000,00

6. Dotacja na realizacje programu „Akademia Przedszkolaka w Gminie Żegocina” 145.187,99

7. Dotacja na realizacje programu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” 32.845,69

8. Dotacja na realizacje programu „Małopolska Chmura Edukacyjna 225.000,00

9. Odpłatność za żywienie w stołówkach i świetlicach przy szkołach podstawowych 204.200,00

10. Środki pochodzące z darowizn dla przedszkoli publicznych 1.800,00



11.
Zarządzeniem Wójta Gminy Żegocina nr 0050.489.2018 przyznano środki z przeznaczeniem

na dofinansowanie programu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” 3.784,31

12.
Zarządzeniem nr 0050.532.2018 Wójta Gminy Żegocina przyznano dodatkowe środki

z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Małopolska Chmura Edukacyjna 25.000,00

13. Dofinansowanie programu „Akademia Przedszkolaka w Gminie Żegocina 18.000,01

14.
Zarządzeniem Wójta Gminy Żegocina nr 0050.507.2018Z oraz nr 0050.585.2018Z przyznano

dodatkowe środki z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne 5.785,00

15.

Zarządzeniem nr 0050.533.2018Z, nr 0050.574.2018Z oraz nr 0050.16.2018Z Wójta Gminy

Żegocina przyznano dodatkowe środki z przeznaczeniem na remonty bieżące w SP

w Bytomsku,SP w Żegocinie i SP w Rozdzielu
23.950,00

16.
Zarządzeniem Wójta Gminy Żegocina nr 0050.574.2018Z przyznano środki

z przeznaczeniem na zakup instrumentów do Szkoły Muzycznej 5.000,00

17.
Zarządzeniem nr 0050.489.2018 oraz nr 0050.507.2018Z Wójta Gminy Żegocina przyznano

dodatkowe środki z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Aktywna tablica” 14.000,00

Łączna kwota subwencji, dotacji i środków ze źródeł pozabudżetowych za zadania

oświatowe szkół w 2018 r. wynosi:
10.718.082,08



ZADANIA WŁASNE GMINY W ZAKRESIE OŚWIATY

1. Dowożenie uczniów do szkół 129.546,00

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 251.462,00

3. Przedszkola publiczne 1.412.009,00

4. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 81.000,00

RAZEM 1.874.017,00



ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego został powołany przez Wójta Gminy Żegocina 31.12.2015 roku w celu wykonywania

zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwania.

Do zadań tych należy min:

➢zapewnienie warunków służących koordynacji działań w razie zdarzeń kryzysowych, w tym koordynacji prac związanych

z organizacją systemu zarządzania kryzysowego w gminie.

➢prowadzenie całodobowego monitoringu zagrożeń kryzysowych oraz informowanie odpowiednich władz, sąsiednich regionów,

a także środków publicznego przekazu o zaistniałych zagrożeniach i przebiegu działań ratowniczych,

➢ informowanie w trybie alarmowym służb ratowniczych i ostrzeganie ludności o możliwości powstania nadzwyczajnych

zagrożeń, zarządzonych formach obrony i postępowania ludności,

➢współdziałanie z Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu,

➢opracowywanie i aktualizacja procedur działania Gminy w sytuacjach kryzysowych,

➢współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń,

10. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA



➢ analizowanie, prognozowanie rozwoju powstałych zdarzeń i przebiegu działań,

➢ koordynacja działań w zakresie udzielania i przyjmowania pomocy humanitarnej,

➢ opracowywanie analizy zagrożeń wynikających z zaistniałych sytuacji kryzysowych,

➢ współdziałanie z organami i instytucjami powołanymi do prowadzenia i organizowania akcji ratowniczych oraz koordynacja

tych działań,

➢ osiąganie wyższych stanów gotowości urzędu na sytuacje kryzysowe.

➢ opracowywanie meldunków i raportów doraźnych i dobowych o sytuacji w gminie, i prowadzonych działaniach oraz

przekazywanie ich w ustalonych terminach do PCZK,

➢ zapewnienie całodobowych dyżurów w czasie obowiązywania klęski żywiołowej.

➢ opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego. Pracami zespołu kieruje Szef Zespołu – Wójt Gminy, który

zwołuje posiedzenia w składzie adekwatnym do występującego zagrożenia kryzysowego, wyznaczając jego termin oraz

osoby odpowiedzialne.

➢ W 2018 roku wystąpiła jedna sytuacja kryzysowa związana z intensywnymi opadami deszczu, a co za tym idzie pojawiły się

lokalne podtopienia, uszkodzone drogi lokalne oraz szkody w infrastrukturze komunalnej.



ULEWNE DESZCZE W LIPCU 2018 ROKU



OBRONA CYWILNA

W zakresie Obrony Cywilnej Gmina Żegocina realizuje wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju, polegającej na:

➢realizacji przyjętych w Planie Obrony Cywilnej zadań i procedur postępowania stosownie do obowiązujących przepisów

i posiadanych kompetencji,

➢okresowej aktualizacji dokumentów wchodzących w skład Planu w uzgodnieniu z organem Obrony Cywilnej Gminy,

➢informowania o zmianach mających wpływ na realizację powierzonego zadania,

➢organizacji szkoleń oraz popularyzacji OC

➢przygotowanie pracowników administracji, zakładów pracy oraz formacji obrony cywilnej do realizacji zadań z zakresu

obrony cywilnej

➢kontrola jednostek organizacyjnych podległych Gminnemu Szefowi Obrony Cywilnej.

➢organizacja formacji obronnych.

W ubiegłym roku odbyły się ćwiczenia taktyczno–bojowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żegocina przy

współpracy z Komendą Powiatową PSP w Bochni. W budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie ćwiczono

akcję ratowniczo-gaśniczą, połączoną z ewakuacją kadry i podopiecznych.



Przeprowadzono kontrolę w dwóch podległych jednostkach organizacyjnych: Centrum Kultury Sportu i Turystyki

w Żegocinie oraz Szkole Podstawowej w Bytomsku. Ponadto Urząd Gminy całorocznie bierze udział w treningu

systemu łączności.



SPRAWY WOJSKOWE

➢Przeprowadzono kwalifikację wojskową dla rocznika 1999. Reklamowano na wniosek i z urzędu nowo wybranych radnych.

STRAŻ POŻARNA

➢Na terenie Gminy Żegocina działa 5 jednostek OSP z czego dwie włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo –

Gaśniczego.

➢Ponadto Jednostka OSP Żegocina włączona jest w strukturę Małopolskiej Brygady Odwodowej.

➢Nasze jednostki OSP łącznie liczą 146 druhów, 76 strażaków jest uprawnionych i przeszkolonych do prowadzenia działań

ratowniczo-gaśniczych.

➢Powołane są 4 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, prowadzone przez strażaków z ramienia jednostki OSP oraz opiekunów

ze szkoły w danej miejscowości.

➢Wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Żegocina posiadają system selektywnego alarmowania – alarm uruchomiony drogą

radiową ze Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Bochni.Usprawnia to alarmowanie jednostek OSP do

zdarzeń, oraz skraca czas przybycia na miejsce działań.

➢W roku ubiegłym na naszym terenie odnotowano 66 interwencji, w tym 58 wyjazdów do miejscowych zagrożeń, 7 do

pożarów i 1 fałszywy alarm.





Strażacy, prewencyjnie organizują spotkania i pogadanki w przedszkolach i szkołach na terenie naszej gminy. Dzielą

się przy tym swoją wiedzą, ale przede wszystkim uczą jak postępować i reagować w sytuacji wystąpienia pożaru

i innych zagrożeń.



W 2018 roku zorganizowano i przeprowadzono gminne eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Zwycięzcy,

reprezentowali Gminę Żegocina na powiatowej edycji konkursu.



W ubiegłym roku udało się zakwalifikować do dwóch projektów współfinansowanych przez Urząd Marszałkowski. Dzięki 

środkom od Marszałka Województwa Małopolskiego:

• wykopano studnię głębinową wraz z hydroforownią w remizie OSP w Rozdzielu.

• zakupiono  agregat wysokociśnieniowy dla OSP Bełdno. 

Ponadto wykonano remont wjazdu do boksów garażowych strażnicy w Żegocinie  dzięki pomocy Komendanta Głównego,         

a z tych samych środków  Jednostka Łąkta Górna otrzymała Zestaw Hydrauliczny WEBER ( zestaw tnąco – rozpierający). 

Na zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żegocina w 2018 roku 

wydatkowano kwotę 196.482,52 zł z planowanych środków 245.811,00 zł, co stanowi 79,93 %.



Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żegocinie 

GZOZ W ŻEGOCINIE POSIADA POPULACJĘ DO:

➢ lekarzy POZ - 4520

➢ pielęgniarek POZ - 4650

➢ położnej POZ - 2180

➢ pielęgniarki szkolnej - 771

W 2018 r. roku udzielono 18 223 porad w podstawowej opiece lekarskiej w tym:

➢ 238 wizyt domowych, 

➢ 66 pacjentów z UE,

➢ 4 obcokrajowców, 

➢ 75 pacjentów spoza naszej gminy.

Poradnia rehabilitacyjna przyjęła 600 pacjentów tj. 6037 wizyt zabiegowych fizjoterapeutycznych oraz udzieliła 16 wizyt

domowych tj. 154 wizyty zabiegowe fizjoterapeutyczne.

Poradnia położniczo-ginekologiczna przyjęła 1580 pacjentki.



GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POSIADA NASTĘPUJĄCE UMOWY Z NFZ:

1. Podstawowa Opieka zdrowotna o udzielanie świadczeń gwarantowanych z zakresu :

➢ świadczenia lekarza POZ,

➢ świadczenia pielęgniarki POZ,

➢ świadczenia położnej POZ,

➢ świadczenia pielęgniarki szkolnej,

➢ profilaktyka chorób układu krążenia  (program profilaktyczny prowadzą lekarze)

➢ profilaktyka gruźlicy (program profilaktyczny prowadzą  pielęgniarki)

2. Rehabilitacja lecznicza z zakresu świadczeń:

➢ fizjoterapia ambulatoryjna,

➢ fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.



3. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna z zakresu świadczeń:

➢ położnictwa i ginekologii,

➢ pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego – zakres skojarzony,

➢ świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii zakres skojarzony,

Środki finansowe pochodzą głównie z NFZ, a także ze sprzedaży  szczepionek,(poza kalendarzem szczepień) 

wykonywanych badań analitycznych dla osób fizycznych, pacjentów bez skierowań od lekarzy)  oraz z dzierżawy 

pomieszczeń.

Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej  za 2018 r., którą opracowano w oparciu o punktowe oceny 

przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym przepisami 

rozporządzenia, przedstawia poniższa tabela.



Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej

Grupa Wskaźniki Wartość wskaźnika Ocena

1.Wskaźniki 

zyskowności

1) wskaźnik zyskowności netto (%) 2,8 4

2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%) 2,8 3

3) wskaźnik zyskowności aktywów (%) 3,84 4

Razem 11

2.Wskaźniki 

płynności

1) wskaźnik bieżącej płynności 5,85 10

2) wskaźnik szybkiej płynności 5,76 10

Razem 20

3.Wskaźniki 

efektywności

1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) 31 3

2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) 11 7

Razem 10

4.Wskaźniki 

zadłużenia

1) wskaźnik zadłużenia aktywów(%) 5,95 10

2) wskaźnik wypłacalności 0,3 10

Razem 20

Łączna wartość 

punktów
61



OBOWIĄZUJĄCE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. UCHWAŁA NR IX/54/2011 RADY GMINY ŻEGOCINA z dnia 19 października 2011 roku. w sprawie uchwalenia

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina

2. UCHWAŁA NR XXIV/172/2017 RADY GMINY ŻEGOCINA z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina

3. UCHWAŁA NR VIII/55/2015 RADY GMINY ŻEGOCINA z dnia 15 września 2015 roku w sprawie uchwalenia „Zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żegocina”

4. UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY GMINY ŻEGOCINA z dnia 15 września 2015 roku

w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żegocina”

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻEGOCINA

1. UCHWAŁA Nr XXIII/200/2002 RADY GMINY ŻEGOCINA z dnia 7 czerwca 2002 roku w sprawie uchwalenia studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żegocina

2. UCHWAŁA NR XXXVII/259/2018 RADY GMINY ŻEGOCINA z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie przystąpienia do

sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żegocina

11. GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA



WYZNACZONE TERENY POD INWESTYCJE GMINNE W MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO

Brak wyznaczonych terenów pod inwestycje gminne; nie została wyznaczona Strefa Aktywności Gospodarczej [SAG]

Inwestycje gminne mogą być realizowane w granicach wyznaczonych terenach: komunikacji drogowej tj. symbol KD (DG-D); KD

(DG-L); usług publicznych – oświaty oraz sportowe tj. symbol UO, US - dotyczą wszystkich terenów placówek oświatowych; oraz

inne tereny będące w gminnym zasobie nieruchomości, stosownie do swojego przeznaczenia w MPZP;

OBSZAR OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan obejmuje obszar Gminy Żegocina w granicach administracyjnych obrębów ewidencyjnych: Bełdno, Bytomsko, Łąkta Górna,

Rozdziele, Żegocina; Ʃ= 2923 ha

LICZBA BUDYNKÓW W OBRĘBACH EWIDENCYJNYCH

– NUMERACJA PORZĄDKOWA NIERUCHOMOŚCI

Bełdno – 104 budynków

Bytomsko – 168 budynków

Łąkta Górna – 512 budynków

Rozdziele – 253 budynków

Żegocina – 510 budynków Ʃ= 1547



Źródło dochodu z mienia Plan na 2018
Wykonanie

w 2018
Wykonanie 2017

Dynamika 

(wykonanie 2017r. 

do 2018r.)

Sprzedaż nieruchomości 0,00 0,00 0,0 0,00%

Dzierżawy i najmy roczne 

i miesięczne
168 152,00 169 965,02 163 132,00 104,19%

Najmy garaży 470,00 469,50 464,88 100,99%  

Opłaty z trwałego zarządu 

użytkowania wieczystego
1 340,00 1 040,64 1040,64 100,00%

Najem lokali mieszkalnych 34 028,00 34 027,96 36 213,84 93,96%

Sprzedaż mienia ruchomego 10 000,00 10090,20 6 672,77 151,21%

Usługi energia, ogrzewanie 56 700,00 35017,65 37 963,47 92,24%

Służebność 0,00 1108,82 1 108,82 100,00%

INFORMACJA O DOCHODACH Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2018R.



Źródło dochodu 

z mienia

Udział 

procentowy 

w dochodach 

z mienia

Wykonanie 

w 2018 r. [zł]

Sprzedaż 

nieruchomości
0% 0,0

Dzierżawy i najmy 67,5% 169 965,02

Najmy garaży 0,2% 469,50

Opłaty z trwałego 

zarządu użytkowania 

wieczystego

0,4% 1 040,64

Najem lokali 

mieszkalnych
13,5% 34 027,96

Sprzedaż mienia 

ruchomego
4,0% 10 090,20

Usługi energia, 

ogrzewanie
14,0% 35 017,65

Służebność 0,4% 1 108,82



Miejscowość

Powierzchnia gruntu 

będącego własnością 

gminy – 2018r. [ha]

Planowane 

powiększenie zasobu    

w 2019r. [ha]*

Żegocina 17,8198 0,2706

Łąkta Górna 17,4013 0,9496

Rozdziele 14,9123 0,5719

Bytomsko 9,5386 0,4800

Bełdno 4,6566 0,5234

MIENIE KOMUNALNE – STAN NA KONIEC 2018 R.

Gmina jako właściciel dysponuje gruntami zabudowanymi i niezabudowanymi o uregulowanym stanie prawnym o łącznej

powierzchni 64,3286 ha.

Gmina posiada 9 mieszkań komunalnych (wszystkie wynajęte) w tym 0 socjalnych. W 2019 planuje się zwiększenie ilości lokali

mieszkalnych poprzez adaptację lokalu na parterze budynku nr 282 w Żegocinie, będącym własnością Gminy Żegocina, na tzw.

mieszkanie





Liczba mieszkańców Gminy Żegocina zameldowanych na dzień 31.12.2018r.   - 5 517 osób.

Stan zadeklarowanych gospodarstw domowych na 31.12.2018 roku: - 1 230

Bełdno:            68  gospodarstw

Bytomsko:      146 gospodarstw

Rozdziele:       186 gospodarstw 

Łąkta Górna:  393 gospodarstw

Żegocina:       437 gospodarstw

12. OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI



Ilość odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Żegocina w 2018 roku od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

i niezamieszkałych: 1 085,359 Mg (w tym 503,600 Mg odpadów zmieszanych).

Masa zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Żegocina (150104): 7,013 Mg.

Odpady komunalne zmieszane o kodzie 20 03 01 odebrane z terenu Gminy Żegocina zostały przekazane do:

▪MBP FBSerwis, ul. Komunalna 20 A, Tarnów, 33-100 Tarnów,

▪MBP MIKI Recykling ul. Nad Drwiną 33 31-841 Kraków,

▪MBP Myślenice, ul. Ujejskiego 341, Myślenice, 32-400 Myślenice,

▪MBP EMPOL Tylmanowa, os. Rzeka 419, Tylmanowa,

▪MBP Remondis Kraków, ul. Półłanki 64, Kraków, 30-740 Kraków,

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wydatkowano kwotę w wysokości: 381 479,53 zł.

W 2018 r. gmina Żegocina przeprowadziła prace pielęgnacyjne przy pomniku przyrody - nr rejestru woj. pomników przyrody

120109-001 - dęby szypułkowe 2 szt., położonym w miejscowości Żegocina.

Gmina Żegocina uzyskała na ten cel dotację w kwocie 3 136,00 zł,udział własny gminy: 784,00 zł.



Opis urządzeń i budynków będących w obsłudze ZGK w Żegocinie

➢ charakterystyka wodociągów

Sieć wodociągowa wraz z stacją uzdatniania, stacją filtrów powolnych oraz ujęcie wody w Żegocinie została wybudowana

w latach 1970-1985. W latach 2006 do 2017 sieć wodociągowa została częściowo przebudowana. Woda czerpana jest

z ujęcia na potoku bez nazwy poprzez komorę i filtr powolny, dostarczana jest grawitacyjnie rurociągami o średnicy 60mm

i 150mm do stacji uzdatniania wody i do zbiornika retencyjno-wyrównawczego o pojemności Vc = 500m3.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Żegocinie posiada dwa ujęcia wody o wydajnościach:

a) Q1 = 500m3/d na rzędnej terenu 414,4m n.p.m. – z 1977r. obiekt w Żegocinie

b) Q = 630 m3/d na rzędnej terenu 342,0m n.p.m – z 1999r obiekt w Łakcie Górnej (ujęcie powierzchniowe dla Łąkty Górnej)

13. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA



➢ stacja filtrów powolnych otwartych

Stacja filtrów w Żegocinie znajduje się w odrębnym budynku prefabrykowanym. Stacja filtrów powolnych 

otwartych  składa się z 5 filtrów. 



➢ stacja uzdatniania wody

Stacja uzdatniania wody w Żegocinie znajduje się poniżej stacji filtrów powolnych w odległości ok. 100m, co pozwala na

przepływ grawitacyjny wody z S.F.P. do głównego zbiornika wody.



➢ zbiornik wody w Nagórzu o pojemności  500m3

Główny zbiornik podziemny, żelbetowy o przekroju kołowym. Woda z niego trafia do sieci wodociągowej hdpe o średnicy 160

mm i z tej sieci około 1,5 km poniżej zbiornika trafia rurą o średnicy 100mm do zbiornika Nowa Wieś.

➢ przepompownia Nowa Wieś 

Przepompownia Nowa Wieś posiada wydajność 20m3/h. Obecnie używana jest jedna pompa o wydajności 7,5m3/h.

Uruchomiona jest w godzinach od 1- 7 rano. Zużycie wody na Nowej Wsi wynosi średnio 35m3/d, co odpowiada około 4

godzin pompowania.



➢ zbiornik wody Nowa Wieś

Zbiornik żelbetowy, podziemny o przekroju kołowym. Pojemność zbiornika wynosi 150m3.



➢ sieć wodociągowa

Sieć wodociągowa w Żegocinie została wybudowana w latach 1970-1985 oraz przebudowana w roku 2004 oraz 2010.

Rozbudowa w kierunku Rozdziela (Szkoła Podstawowa) została ukończona w 2017 roku. Na sieci wodociągowej

występują rury wykonane z następujących materiałów:

1. rury wykonane ze stali – połączenia skręcane i spawane (odcinki do wymiany

2. rury z tworzyw sztucznych – zgrzewane i skręcane – zastosowane podczas przebudowy głównej magistrali biegnącej

przez centrum Żegociny



➢ produkcja wody na ujęciach

Pobór wody na ujęciach prowadzony jest w sposób zapewniający ciągłość wody. W sieci wodociągowej tj. ilość wody pobranej

na ujęciach jest równoważna ilości wody odprowadzanej ze zbiornika do wodociągu. Średnio produkuje się 160m3/d, z czego

100% wody pobierane jest z ujęcia wody w Żegocinie. Ujęcie wody w Rozdzielu jest niewykorzystane do likwidacji.

➢ pobór wody przez SUW

Pobór wody na potrzeby produkcji jest niewielki ok. 200m3/rok. Woda wykorzystana jest do płukania sieci wodociągowej oraz

zbiorników. Obsługa pozostałych urządzeń nie wymaga zużycia wody, co powoduje, że straty przy produkcji wody nie są

uwzględnione w bilansie wody.

➢ jakość wody

Jakość wód surowych pobieranych na ujęciach jest bardzo dobra. Woda po przejściu przez filtry powolne wymaga jedynie

ciągłego uzdatniania przez chlorowanie. Jednak podczas opadów deszczu oraz roztopów woda mętnieje a wraz z zawiesiną

pojawiają się zanieczyszczenia. Woda w sposób ciągły uzdatniana jest przez filtry powolne (złoże wymieniono po 20 latach

eksploatacji w 2013 roku), co powoduje, że woda jest bardzo dobrej jakości i spełnia wymogi.



OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

➢ Jakość ścieków oczyszczonych

Ścieki oczyszczone odprowadzane są do potoku Saneckiego. Ścieki oczyszczone z oczyszczalni w Łąkcie Górnej obecnie

muszą odpowiadać wymaganiom pozwolenia wodno prawnego wydanego w oparciu o Prawo Wodne.



14.  FUNDUSZ SOŁECKI

SOŁECTWO ZADANIE PLAN WYKONANIE
POZOSTAŁA 

KWOTA

BEŁDNO
Remont drogi gminnej K5800355 

„Siandajówka”
21 988,49

Remont drogi gminnej „Siandajówka” 

w miejscowości Bełdno
0

BYTOMSKO
Remont drogi Nr 477 „Nagórze Piech-

Janiczek”
42 475,76

Remont drogi  gminnej „Nagórze-

Piech-Janiczek”
0

ŁĄKTA GÓRNA

Remont drogi i nakładka asfaltowa na 

drodze K580374

„Lisówki-Konice”

44 153,60
Remont drogi gminnej 

„Lisówki-Konice”
0

ROZDZIELE

- modernizacja drogi do Państwa Zelków i 

Żebraków
20 000,00

Remont drogi gminnej „Żebrak” w 

miejscowości Rozdziele
0

- położenie nawierzchni asfaltowej na 

mijankach droga - „Góry”
8 000,00

Remont drogi gminnej „Góry-

Zagrabie” mijanki 3 szt. w 

miejscowości Rozdziele

2 872,25

Wymiana  kaloryferów w Szkole 

Podstawowej w Rozdzielu
16 153,60

Wymiana  kaloryferów w Szkole 

Podstawowej w Rozdzielu
153,60

ŻEGOCINA
Remont drogi gminnej K580409-

dokończenie ofosowania, nowa nakładka
44 153,60

Remont drogi gminnej „Brzeg” w 

miejscowości Żegocina
7 118,30



Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie działa jako instytucja kultury od kwietnia 1998 r.,

Baza lokalowa działalności:

➢ budynek Centrum w Żegocinie (sala widowiskowa - 200 miejsc, klub – 40

➢ miejsc, kino – 20 miejsc, baza noclegowa – 30 miejsc, zaplecze kuchenne),

➢ sale z zapleczem w Remizach OSP w Rozdzielu i Bytomsku,

➢ budynek byłej szkoły w Bełdnie,

➢ filia w Łąkcie Górnej została w 2018 roku zaadaptowana jako zastępczy  budynek przedszkola, w związku z remontem 

właściwego budynku przedszkola.

15. KULTURA I SPORT



DZIAŁALNOŚĆ IMPREZOWA I PROMOCYJNA:

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie w 2018 r. przeprowadziło wiele ciekawych akcji i imprez:

➢ Akcje „Ferie zimowe z nami” zorganizowane  przez Centrum Kultury,   Świetlice Wiejskie    w    Bytomsku,  Rozdzielu i  Bełdnie

– oferta    skierowana    dla    dzieci i     młodzieży  (wycieczki,     zajęcia  rękodzielnicze, zajęcia  rekreacyjne, zajęcia 

kulinarne, turnieje, zabawy)

➢ XV Ostatki Kolędowe 

➢ XVI Karnawałowy Bal Dzieci 

➢ Warsztaty Wielkanocne dla dzieci 

➢ XII Gminny Przegląd Tańca „Roztańczone przedszkolaki” 

➢ Recital Katarzyny Szpilka 

➢ XVI Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaka 

➢ VI     Festiwal     Kultury     Beskidu     Wyspowego     „Beskidzkie     Rytmy  i  Smaki”

➢ Letnia  akcja „Półkolonie  letnie w CKSiT” – 2 turnusy   10-dniowe dla dzieci z   Gminy   Żegocina – łącznie 110 dzieci,

➢ VI  Złaz Turystyczny na górze Łopusze Wschodnie  

➢ „725 Urodziny Żegociny” – wakacyjny Festyn Rekreacyjny  

➢ XXI Młodzieżowy Rajd Turystyczny Szlakiem Cmentarzy z I wojny światowej „Jak Oni w 1914 r.”

➢ Gminne Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę  

➢ Wernisaż Wystawy Malarstwa Teresy Mrugacz



DZIAŁALNOŚĆ WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY:

➢ akcji „Ferie Zimowe z Nami” 

➢ wyjazdu do Krytej Pływalni w Proszówkach    

➢ zabawa karnawałowa, w której wzięły udział dzieci z Gminy Żegocina

➢ 3 turnusy 7-dniowe półkolonii  letnich, w  których  wzięło  udział    165  dzieci  z  całej    Gminy.

DZIAŁALNOŚĆ  ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH  TO:

➢ Młodzieżowa orkiestra dęta 

➢ Zespół Pieśni i Tańca „Łąkta” 

➢ Młodzieżowy Zespół  Folklorystyczny 

➢ Kapela Ludowa CKSiT w Żegocinie 

➢ Zespół  Śpiewaczy „Melodia” 

➢ Współpraca z 4 Kołami Gospodyń Wiejskich 

➢ Klub „Seniora”



SEKCJA ZAINTERESOWAŃ:

➢ Zajęcia fitness dla  pań

➢ Kurs   nauki   gry na instrumentach  dętych  dla  młodzieży

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE HOTELU, RECEPCJI I WYNAJMU:

➢ Łącznie przyjęto – 206 gości hotelowych, co dało łącznie – 996 osobodni. 

DZIAŁALNOŚĆ PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ:

➢ W punkcie odwiedzający mają dostęp do bezpłatnych materiałów promocyjnych (ulotek, folderów, planów miast, map, 

widokówek) w różnych wersjach językowych. 



DZIAŁALNOŚĆ  KINA ZA ROGIEM „ŻEGOTKA” :

Kino za Rogiem „ŻEGOTKA” jest kinem 20 osobowym, należącym do ogólnopolskiej sieci Kino za Rogiem. W okresie 

rocznej działalności w 2018 roku odwiedziło 1 840 widzów. Wyświetlono 179 filmów i bajek podczas 141 seansów. 

Liczba filmów Liczba seansów
Liczba widzów

(osób)
Seans stały Seans na zamówienie

Styczeń 13 13 106 7 6

Luty 23 18 242 9 9

Marzec 22 17 307 4 9

Kwiecień 12 12 194 3 9

Maj 11 6 78 3 3

Czerwiec 18 15 186 8 7

Lipiec 18 17 258 9 8

Sierpień 15 8 54 6 2

Wrzesień 4 4 33 3 1

Październik 20 8 106 5 3

Listopad 12 12 143 8 4

Grudzień 11 11 133 8 3

RAZEM 179 141 1840 73 68



GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻEGOCINIE  

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI: 

Zgodnie ze statutem biblioteka wykonuje zadania: 

➢gromadzi, opracowuje materiały biblioteczne, 

➢udostępnia czytelnikom, 

➢ prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne, 

➢zapewnia darmowy dostęp do internetu, 

➢współpracuje z instytucjami kulturalnymi, oświatowymi w całej gminie, 

➢organizuje bądź współorganizuje wystawy, imprezy kulturalne na terenie  Gminy,

➢prowadzi bogaty zbiór regionaliów.



Biblioteka posiada nowoczesny system biblioteczny MAK+ który oferuje czytelnikowi:

➢dostęp do konta bibliotecznego za pośrednictwem Internetu

➢sprawdzanie informacji o swoich wypożyczeniach we wszystkich bibliotekach korzystających z systemu MAK+ z poziomu

jednej strony internetowej

➢przeszukiwanie zawartości katalogów wszystkich bibliotek jednocześnie

➢zamawianie/rezerwowanie książki w konkretnej bibliotece

➢elektroniczną obsługę wypożyczeo

➢przeszukiwanie zasobów bibliotek korzystających z systemu MAK+

Biblioteka prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne polegające na sprowadzaniu potrzebnej literatury z innych bibliotek na

życzenie czytelnika. Obsługuje czytelników z naszej Gminy i okolicznych miejscowości oraz tzw. „sezonowych” –

przyjeżdżających na weekendy i wakacje. Cały księgozbiór jest skatalogowany i okodowany. Książki skatalogowane są

w formacie MARC 21 zgodnie z wymogami normy PN-ISO 2709:2010. Biblioteka dysponuje dwoma miejscami z bezpłatnym

dostępem do Internetu i możliwością wydruku. Prowadzi samodzielnie stronę internetową z której można przeglądad katalog

biblioteczny oraz fanpage.



STRUKTURA BIBLIOTEKI

Biblioteka gminna Filie 

Gminna Biblioteka Publiczna w Żegocinie

w Łąkcie Górnej w budynku Zespołu Szkół

(na podstawie porozumienia zawartego z dyr.

placówki)

ZAKUP KSIĄŻEK I STAN CZYTELNICTWA (gminna i filia)

Liczba zakupionych książek w 2018 r.

Liczba zakupionych ogółem Z budżetu gminy Z projektu z MKiDzN

492 egz. 205 egz. 287egz. 

Jest to minimum aby zapewnić oczekiwania czytelników .



Wartość zakupionych książek w 2018 r.

Wartość zakupionych ogółem Z budżetu gminy Z projektu z MKiDzN 

10 650,43 zł 5 200,43 zł 5450,00 zł 

Liczba czytelników ogółem(gminna i filia) wyniosła 1 381, w tym:  dzieci i młodzież - 702 

Wypożyczenia na zewnątrz (gminna i filia)– 22 491 egz.

Stan księgozbioru 

Biblioteka w Żegocinie Filia w Łąkcie Górnej

11 620 egz. 4 060 egz.



IMPREZY KULTURALNE 

Impreza Termin Uczestnicy

Bal dla dzieci 4 luty 2018 dzieci z gminy Żegocina 

Zimowe warsztaty plastyczne dla dzieci Ferie zimowe 2018 dzieci z gminy Żegocina 

Przegląd Twórczości Poetów Ziemi 

Żegocioskiej 
Marzec 2018

Regionalni poeci oraz dzieci z klas 0, III, VI 

Gminy Żegocina 

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji 

Patriotycznej 
Kwiecień 2018 Dzieci z klas 0, I-III, IV-VII Gminy Żegocina 

Konkurs Pan Paweł II filia w Łąkcie Górnej Maj 2018 
Dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Łąkcie 

Górnej

Warsztaty plastyczne dla dzieci w godz. 

pracy biblioteki 
Przez cały okres wakacji Wszystkie chętne dzieci 

Konkurs na recenzję książki „Karminowe 

serce” współpraca z Wydawnictwem Znak 

Październik 2018
Zgłoszeni czytelnicy biblioteki 



PROGRAMY I PROJEKTY:

1.Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – MKiDzN, operatorem jest Biblioteka Narodowa – zakup książek – w 2018r.

biblioteka otrzymała kwotę 5 450, 00

2.Małe Wielkie Historie - społeczna zbiórka pamiątek historycznych dla Muzeum Historii Polski w Warszawie zainaugurowana w

2016r – biblioteka corocznie uczestniczy w akcji

3.Przerwa na wspólne czytanie – akcja zorganizowana przez Kinder.com polegała na wspólnym oddawaniu głosów na wybraną

bibliotekę. Biblioteka wraz ze środowiskiem zdobyła nagrodę i otrzymała 250 książek do biblioteki

4.ACADEMICA – Centralna Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Publikacji Naukowych – jako druga w powiecie(oprócz Nowego

Wiśnicza) biblioteka przystąpiła do projektu finansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

ramach Programu Operacyjnego Innowacja Gospodarcza. Program jest pilotowany przez Bibliotekę Narodową. W bibliotece

uruchomiono terminal systemu CWPN na którym czytelnicy mogą na miejscu korzystad z publikacji cyfrowych. System

academica oferuje: pełnotekstowe przeszukiwanie setki tysięcy współczesnych publikacji naukowych, artykułów, monografii

podręczników i skryptów - szczególnie przydatne dla uczniów i studentów.



SYTUACJA FINANSOWA I EKONIMICZNA 

➢Dotacja w 2018 r. z Urzędu Gminy wynosiła 122 000,00. Dotacja z projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 5 

450,00(wkład własny biblioteki wymagany przez projekt to 5 000,00). 

➢Wszystkie zobowiązania płatnicze wobec Urzędu Gminy (faktury za gaz) i innych podmiotów zawsze regulowane są

w terminie.

➢Prowadzona jest działalność na miarę możliwości finansowych.

➢Zgodnie ze statutem biblioteka nie może prowadzić działalności gospodarczej, dlatego można pozyskać dodatkowych

wpływów. Budżetem jest realizowany bardzo oszczędnie. Książki kupowane są w hurtowniach po rozpoznaniu ich ofert

cenowych. Aby utrzymać poziom czytelnictwa na dotychczasowym poziomie biblioteka musi przeznaczać na zakup książek co

najmniej na takim samym poziomie jak dotychczas.



Działalność klubów sportowych

„Szkolny Klub Sportowy” 2018 – PSP Żegocina

➢Program SKS polegał na prowadzeniu zajęć w wymiarze 35 tygodni x 2 zajęcia tygodniowo x 1 h (zegarowa) na każdą

z przyznanych grup oraz przeprowadzenia testów sprawnościowych zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez

Zleceniodawcę. (Edycja wiosenna - 20 tygodni , edycja jesienna - 15 tygodni).

➢W Szkole Podstawowej w Żegocinie Programem objęte były 2 grupy młodzieży: 19 dziewcząt z klas II, III i IV oraz 16

chłopców z klas III, IV i V.

➢Dziewczęta doskonaliły sprawność ogólną oraz elementy piłki ręcznej a chłopcy sprawność ogólną oraz elementy piłki

nożnej. Wszyscy uczestnicy Programu wykonali testy sprawnościowe.

➢Zleceniodawca, czyli Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie przekazał na każdą grupę po 2 piłki ręczne,

koszykowe i siatkowe. Zajęcia cieszyły się ogromną popularnością, a dzieci chętnie z nich uczestniczyły.

➢Prowadzący: Wiesław Wolak



UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWy „VICTORIA” 2018r. - PSP Żegocina   

➢Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA” jest organizacją pozarządową nie prowadzącą działalności gospodarczej. Klub działa

na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach, zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą o systemie oświaty oraz

własnym statutem.

CELEM DZIAŁALNOŚCI KLUBU JEST:

➢planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły

oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

➢angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia

sprawności i zainteresowań sportowych.

➢uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

➢organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.



➢ organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

➢ organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

➢ kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych

Klubu.

➢ organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turniejów z udziałem zaproszonych drużyn.

KLUB REALIZUJE SWOJE CELE W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ:

➢ organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach piłki ręcznej i nożnej  oraz  zawodów 

sportowych.

➢ zaopatrywanie  zawodników w niezbędny sprzęt sportowy.

➢ rozwijanie i udoskonalanie bazy sportowej i rekreacyjnej służącej ogółowi członków.

➢ kształtowanie i przestrzeganie zasad etyki sportowej wśród zawodników, trenerów i działaczy.

➢ ubieganie się o pomoc materialną, organizacyjną i wspierającą u przedsiębiorców i sponsorów.

➢ uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych.

➢ powoływanie nowych sekcji sportowych.



➢ Klub nie zatrudniał trenerów – zajęcia odbywały się w ramach wolontariatu. Członkowie Zarządu Klubu nie pobierają żadnego

wynagrodzenia.

W 2018 roku Klub otrzymał dotację z gminy w kwocie 3000zł w ramach Konkursu Ofert Zadań Publicznych na:

➢ Organizacja obozu sportowego – zrealizowano (27.04-29.04.2018r. Biecz)

➢ Organizacja wyjazdów sparingowych- zrealizowano (Jadowniki Brzeskie 2x, Rupniów)

➢ Prowadzenie zajęć, opieka na wyjazdach, sparingach i obozie, sędziowanie, przygotowanie obiektów sportowych –

zrealizowano.

➢ Obóz sportowy został zorganizowany w dniach 27.04-29.04.2018r. w Bieczu. Noclegi i wyżywienie zarezerwowano

w Schronisku Młodzieżowym a treningi 2 razy dziennie odbywały się w przyległej hali widowiskowo-sportowej. W czasie

wolnym młodzież zwiedzała miasto Biecz, oglądała filmy instruktażowe i mecze oraz dyskutowała na temat taktyki gry w piłkę

ręczną. Omawiano również tematykę bezpieczeństwa na treningach i zawodach, unikania kontuzji i pierwszej pomocy. Przez

cały czas trwania obozu pracowało 2 trenerów w ramach wolontariatu.



➢ Wyjazdowe mecze sparingowe pozwoliły sprawdzić stopień wyszkolenia oraz były motywacją do dalszych treningów

i poprawiania błędów.

➢ Dzięki organizacji obozu sportowego i meczy sparingowych drużyna podniosła swoje umiejętności sportowe, dzięki czemu

w rozgrywkach piłki ręcznej dziewczęta z Gimnazjum zajęły II miejsce w ½ Finału Wojewódzkiego. Zwycięstwem dziewcząt

z Żegociny zakończył się również Turniej zorganizowany przez ZS w Jadownikach.

➢ Obóz sportowy i sparingi były również sposobem na zorganizowany wypoczynek oraz kontakty z rówieśnikami z innych

zespołów.

➢ Prezes Klubu: Wiesław Wolak

➢ Sekretarz Klubu:  Bogdan Bielak



„SZKOLNY KLUB SPORTOWY” 2018 – PSP ROZDZIELE

➢Zajęcia odbywały w ramach Szkolnego Klubu Sportowego programu prowadzonego przez Małopolski Szkolny Związek

Sportowy w Krakowie. Umowa była na rok, a zajęcia wynosiły 2 godz. tygodniowo.

➢Działała jedna grupa 20 chłopców z gimnazjum i starszych klas szkoły podstawowej w ramach której zajęcia miały

charakter ogólnorozwojowy, rekreacyjny lub przygotowawczy do zawodów szkolnych. Większość zajęć odbywała się w

soboty z powodu braku możliwości organizacji ich w tygodniu.



„SZKOLNY KLUB SPORTOWY” 2018 – PSP ŁĄKTA GÓRNA

➢ W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Łąkcie Górnej prowadzone były zajęcia sportowe dla dzieci i

młodzieży. Zajęcia te odbywały się 4 razy w tygodniu, a czasami w zależności od potrzeb 6 razy w tygodniu (np. aby

przygotować się do zawodów.) Często organizowane były wyjazdy na pełnowymiarową halę do Łapanowa, pozostałe zajęcia

odbywały się na Sali lub boisku szkolnym.

➢ W sekcji piłki ręcznej dziewcząt trenowały 2 drużyny (dziewcząt młodszych – 16 uczennic oraz dziewcząt starszych – 14

uczennic).

➢ W sekcji piłki nożnej chłopców również 2 drużyny (chłopców starszych – 20 uczniów i chłopców młodszych – 12 uczniów).

Łącznie z zajęć sportowych skorzystało 62 uczniów. Zajęcia prowadził nauczyciel wychowania fizycznego: mgr Henryk Wrona



BESKID ŻEGOCINA – SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2018 R.

Sezon 2017/2018 był dla Beskidu bardzo ciężki ze względu na zawirowania kadrowe i organizacyjne. Przed rozpoczęciem

sezonu, ówczesny grający prezes Mariusz Banat zmienił barwy klubowe. Było to jednoznaczne z porzuceniem obowiązków

jakie miał wykonywać, z racji bycia prezesem klubu. Kadrę opuściło również kilku kluczowych zawodników. Trener Wojciech

Wrona musiał sprostać wyzwaniu, jakim było zbudowanie nowej kadry na sezon. Skład, który udało mu się zebrać był mocno

eksperymentalny co przełożyło się na kiepskie wyniki. Po trzech przegranych meczach z roli trenera zrezygnował Wojciech

Wrona przekazując pałeczkę Markowi Tomkiewiczowi. "Efekt nowej miotły" był widoczny od samego początku. Trener

Tomkiewicz zaczął wprowadzać istotne zmiany. Zmienił taktykę, rotował zawodników na pozycjach oraz wprowadził

dyscyplinę. Powoli Beskid zaczął łapać punkty, natomiast brak zgrania zawodników oraz młody wiek, skutkował bardzo

przeciętnym wynikiem na koniec rundy jesiennej. Wraz z rozpoczęciem rundy wiosennej, drużyna wiązała duże nadzieje.

Pomimo widocznej poprawy w grze, nadal zdarzały się błędy, które decydowały o wynikach. Rundy wiosennej również nie

można było zaliczyć do udanych. Pomimo, że nie było możliwości aby Beskid spadł z A klasy, to nie można było się zbytnio

cieszyć z niskiego 11. miejsca w tabeli. Po zakończonym sezonie, wewnątrz klubu zostały przeprowadzone wybory.

Członkowie klubu wybrali zarząd, który składał się z następujących osób: Wojciech Ziółkowski (prezes), Daniel Dudzic

(wiceprezes), Wojciech Wrona (skarbnik), Mateusz Kępa (sekretarz) oraz Damian Pławecki (członek zarządu).



➢ Po krótkim okresie z przyczyn zawodowych zarząd musiał opuścić Wojciech Wrona. Rolę w zarządzie uległy zmianie i na

chwilę obecną prezentują się następująco: Wojciech Ziółkowski (prezes), Damian Pławecki (wiceprezes), Daniel Dudzic

(skarbnik), Mateusz Kępa (sekretarz), Rafał Skowronek (członek zarządu).

➢ Beskid obecnie występuje w Bocheńskiej A klasie.

Kadra Beskidu Żegocina :

➢ Bramkarze: Karol Kmiecik, Daniel Pytel, Paweł Ptaszek, Mateusz Kępa

➢ Obrońcy: Tomasz Krawczyk, Rafał Skowronek, Piotr Czoch, Kamil Kącki, Mateusz Waligóra, Marek Tomkiewicz

➢ Pomocnicy: Damian Pławecki, Grzegorz Kłusek, Konrad Łękawa, Wojciech Ziółkowski, Karol Kępa, Hubert Kuska, Dawid

Kuska, Zbigniew Górka, Kamil Górka, Dawid Dziedzic, Michał Dziedzic, Daniel Dudek(kontuzja), Konrad Kuska (kontuzja)

➢ Napastnicy: Janusz Czoch, Łukasz Kuska, Patryk Kukla, Marcin Kot, Marcin Guzik (kontuzja)



TURNIEJ MIAST I GMIN 2018 R. – SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

➢W 2018 roku, Gmina Żegocina wzięła udział w XXIV Turnieju Miast i Gmin. Do udziału w zawodach włączyły się: Publiczna

Szkoła Podstawowa w Żegocinie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozdzielu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bytomsku,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łąkcie Górnej

➢Łącznie w ramach Turnieju, w ciągu 5 dni zorganizowano 65 imprez, w których wzięło udział 2797 startujących. W organizacji

turniejów pomagało 25 wolontariuszy. W teście Coopera uczestniczyło 367 zawodników ze Szkół Podstawowych w Gminie

Żegocina.

➢W klasyfikacji generalnej XXIV Turnieju Miast i Gmin, Gmina Żegocina była klasyfikowana w grupie II (od 5 tys. do 7,5 tys.

mieszkańców) i zajęła 7. miejsce.



REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW, STRATEGII

Gmina Żegocina realizowała w 2018 roku następujące programy i polityki:

➢Program Ograniczenia Niskiej Emisji (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie)

➢Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

➢Program „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020

➢Program Ograniczenia Niskiej Emisji (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

➢Rządowy Program Na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie lokalnej Infrastruktury Drogowej

➢Dofinansowanie w ramach „Kapliczka 2018”

➢RPO WM NA LATA 2020 Oś 11, Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

➢Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności

(OSA) EDYCJA 2018

➢RPO WM NA LATA 20140-2020 działanie 10.1.2 Nowe Odziały Przedszkolne

➢Działanie 19.2. „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego PROW na lata 2014-2020



Wykaz uchwał podjętych przez Radę Gminy Żegocina w 2018 roku

LEGENDA:

➢kolor czarny    - uchwały zrealizowane,

➢kolor zielony    - uchwały w trakcie realizacji,

➢kolor niebieski - uchwały nie zrealizowane, 

12  marca 2018r. 

➢Uchwała Nr XXXII/228/2018r w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.

➢Uchwała Nr XXXII/229/2018r w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy

Żegocina na lata 2016-2032”



23 marca 2018 r.

➢Uchwała Nr XXXIII/230/2018 w sprawie Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2018 r.

➢Uchwała Nr XXXIII/231/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Żegocina, oddanych w trwały zarząd gminnym jednostkom    organizacyjnym,

➢Uchwała Nr XXXIII/232/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w formie

zasiłku celowego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, oraz zasad zwrotu wydatków w

zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego.

➢Uchwała Nr XXXIII/ 233 /2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023

➢Uchwała Nr XXXIII/ 234 /2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2018 r.

➢Uchwała Nr XXXIII/ 235/ 2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2018 r.

➢Uchwała Nr XXXIII/236/2018 w sprawie zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,

którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradców zawodowych oraz

nauczycieli terapii pedagogicznej i socjoterapii.



➢ Uchwała Nr XXXIII/237/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w

publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

➢ Uchwała Nr XXXIII/238/2018 w sprawie podziału Gminy Żegocina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz

liczby radnych wybieranych do Rady Gminy Żegocina.

10 kwietnia 2018 r. 

➢ Uchwała Nr XXXVI/245/2018 w sprawie podziału Gminy Żegocina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 

liczby radnych wybieranych do Rady Gminy Żegocina,

➢ Uchwała Nr XXXVI/246/2018 w sprawie podziału Gminy Żegocina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych



18 maja 2018r.

➢ Uchwała Nr XXXV/ 239/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023

➢ Uchwała Nr XXXV /240 /2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2018 r.

➢ Uchwała Nr XXXV/ 241/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2018 r.

➢ Uchwała Nr XXXV/ 242/2018 w sprawie rozpatrzenia petycji.

➢ Uchwała Nr XXXV/243/2018 w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Żegocina.

➢ Uchwała Nr XXXV/244/2018 w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług

zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie Gminy Żegocina na okres od 1 do 12

miesiąca obowiązywania taryfy zatwierdzonej przez regulatora.



➢ Uchwała Nr XXXV/245/2018 w sprawie podziału gminy Żegocina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic

oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

➢ Uchwała Nr XXXV/246/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

12 czerwca 2018 r.

➢ Uchwała Nr XXXVII/247/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żegocina wraz

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

➢ Uchwała Nr XXXVII/248/2017 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Żegocina za rok 2017.

➢ Uchwała Nr XXXVII/249/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Żegocina.

➢ Uchwała Nr XXXVII/250/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2018-2023

➢ Uchwała Nr XXXVII / 251 /2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2018 r.

➢ Uchwała Nr XXXVII/ 252/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2018 r.

➢ Uchwała Nr XXXVII/ 253 /2018 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.



➢ Uchwała Nr XXXVII/ 254 /2018 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody

w miejscowości Rozdziele.

➢ Uchwała Nr XXXVII/255/2018 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody

w miejscowości Rozdziele.

➢ Uchwała Nr XXXVII/256 /2018 w sprawie przyjęcia powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na

stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żegocinie.

➢ Uchwała Nr XXXVII/257/2018 w sprawie przystąpienia Gminy Żegocina – do realizacji projektu w ramach Poddziałania

9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

➢ Uchwała Nr XXXVII/258 /2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości położonej

w Żegocinie przez Gminę Żegocina.

➢ Uchwała Nr XXXVII/259 /2018 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Żegocina.

➢ Uchwała Nr XXXVII/257/2018 w sprawie przystąpienia Gminy Żegocina – do realizacji projektu w ramach Poddziałania

➢ Uchwała Nr XXXVII/255/2018 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody

w miejscowości Rozdziele.



➢ Uchwała Nr XXXVII/256 /2018 w sprawie przyjęcia powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu

na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żegocinie.

➢ Uchwała Nr XXXVII/257/2018 w sprawie przystąpienia Gminy Żegocina – do realizacji projektu w ramach Poddziałania

➢ Uchwała Nr XXXVII/255/2018 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody

w miejscowości Rozdziele.

➢ Uchwała Nr XXXVII/256 /2018 w sprawie przyjęcia powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu

na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żegocinie.

➢ Uchwała Nr XXXVII/257/2018 w sprawie przystąpienia Gminy Żegocina – do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

➢ Uchwała Nr XXXVII/258 /2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości położonej

w Żegocinie przez Gminę Żegocina.

➢ Uchwała Nr XXXVII/259 /2018 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Żegocina.



28 czerwca 2018 r.

➢Uchwała Nr XXXVII/247/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Żegocina wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu

➢Uchwała Nr XXXVII/248/2018 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Żegocina za rok 2017

➢Uchwała Nr XXXVII/249/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Żegocina

➢Uchwała Nr XXXVII/254/2018 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
w miejscowości Rozdziele

➢Uchwała Nr XXXVII/255/2018 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
w miejscowości Rozdziele

➢Uchwała Nr XXXVII/256/2018 w sprawie przyjęcia powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Kierownika GZOZ

➢Uchwała Nr XXXVII/257/2018 w sprawie przystąpienia Gminy Żegocina do realizacji projektu w ramach poddziałania 9.1.1 RPO
WM

➢Uchwała Nr XXXVII/258/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości położonej w Żegocinie
przez Gminę Żegocina

➢Uchwała Nr XXXVII/259/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Żegocina



17 lipca 2018 r.

➢Uchwała Nr XXXVII/260 /2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2018 r.

28 września 2018 r.

➢Uchwała Nr XXXIX/261/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2018-2023

➢Uchwała Nr XXXIX/262 /2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2018 r.

➢Uchwała Nr XXXIX/263/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na

terenie Gminy Żegocina.

➢Uchwała Nr XXXIX/264/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

na terenie Gminy Żegocina oraz ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia

poza miejscem sprzedaży.

➢Uchwała Nr XXXIX/265/2018 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Żegocina odstępstwa od zakazu spożywania napojów

alkoholowych w miejscach publicznych.

➢Uchwała Nr XXXIX/266/2018 w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Żegocina na

lata 2018-2023.



➢ Uchwała Nr XXXIX/267/2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej osobom fizycznym na modernizację systemów ogrzewania

w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Żegocina.

➢ Uchwała Nr XXXIX/268 /2018 w sprawie udzielenia Gminie Kocmyrzów-Luborzyca dotacji celowych na koszty realizacji

wspólnego zadania pn.”Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa

Małopolskiego”.

➢ Uchwała Nr XXXIX/269/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Łąkcie

Górnej przez Gminę Żegocina.

18 października 2019 r.

➢ Uchwała Nr XL/ 270/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2018-2023

➢ Uchwała Nr XL/ 271 /2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2018 r.

➢ Uchwała Nr XL/ 272 /2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żegocina.

➢ Uchwała Nr XL/ 273 /2018 w sprawie w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Żegocina.

➢ Uchwała Nr XL/ 274 /2018 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.



➢ Uchwała Nr XL/ 275 /2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Łąkcie Górnej

przez Gminę Żegocina.

➢ Uchwała Nr XL/ 276/2018 w sprawie powierzenia realizacji wspólnego zadania pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji

odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego” i udzielenia pomocy finansowej.

➢ Uchwała Nr XL/ 277/2018 w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Żegocina na lata

2017-2023

➢ Uchwała Nr XL/ 278/2018 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody

w miejscowości Żegocina

20 listopada 2018 r. 

➢ Uchwała Nr I/1/2018  w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy

Żegocina.

➢ Uchwała Nr I/2/2018  w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żegocina.

➢ Uchwała Nr I/3/2018  w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Żegocina



➢ Uchwała Nr I/4/2018  w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Żegocina.

➢ Uchwała Nr I/5/2018  w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żegocina oraz wyboru Przewodniczącego Komisji.

➢ Uchwała Nr I/6/2018 w sprawie ustalenia składów liczbowych i osobowych stałych Komisji Rady Gminy Żegocina, oraz

wyboru Przewodniczących tych Komisji.

➢ Uchwała Nr I/7/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Żegocina oraz wyboru

Przewodniczącego Komisji.

➢ Uchwała Nr I/8/2018 w sprawie w sprawie powołanie Skarbnika Gminy Żegocina.

➢ Uchwała Nr I/9/2018 w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych oraz określenie zasad na jakich radnym przysługują

diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

➢ Uchwała Nr I/10/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Żegocina.

➢ Uchwała Nr I/6/2018 w sprawie ustalenia składów liczbowych i osobowych stałych Komisji Rady Gminy Żegocina, oraz

wyboru Przewodniczących tych Komisji.

➢ Uchwała Nr I/7/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Żegocina oraz wyboru

Przewodniczącego Komisji.

➢ Uchwała Nr I/8/2018 w sprawie w sprawie powołanie Skarbnika Gminy Żegocina.



➢ Uchwała Nr I/9/2018 w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych oraz określenie zasad na jakich radnym przysługują

diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

➢ Uchwała Nr I/10/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Żegocina.

29 listopada 2018 r.

➢ Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

➢ Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

➢ Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjętą jako podstawa

obliczenia podatku leśnego za 2019r. na obszarze Gminy Żegocina.

➢ Uchwała Nr II/14/2018 w sprawie stawek podatku od środków transportowych

➢ i wprowadzenia zwolnień.

➢ Uchwała Nr II/15/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2018-2023

➢ Uchwała Nr II/ 16 /2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2018 r.

➢ Uchwała Nr II/17/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku „Pomoc

gminy Żegocina w zakresie zapewnienia posiłku” na lata 2019 –2023.



➢ Uchwała Nr II/18/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w formie

zasiłku celowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, oraz zasad zwrotu wydatków w

zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego.

➢ Uchwała Nr II/19/2018 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Żegocina z organizacjami pozarządowymi oraz

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

➢ Uchwała Nr II/20/2018 w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Żegocina oraz

upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy do wystawienia polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego

Rady Gminy.

28 grudnia 2018r. 

➢ Uchwała Nr III/25/2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Zapobiegania Narkomanii na rok 2019.

➢ Uchwała Nr III/26/2018 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia przez Gminę Lipnica Murowana Gminie

Żegocina zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.



➢ Uchwała Nr III/27/2018 o zmianie Uchwały Nr II/18/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie:

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w formie zasiłku celowego w ramach programu

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo

świadczenia rzeczowego.

➢ Uchwała Nr III/28/2018 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

➢ Uchwała Nr III/29/2018w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. / rezygnacja dzierżawcy/.

➢ Uchwała Nr III/30/2018 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Żegocina

instrumentem płatniczym.

➢ Uchwała Nr III/31/2018 w sprawie o zmianie Uchwały Nr XXVIII/203/2017 z dnia 30 października 2017r. w sprawie

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

➢ Uchwała Nr III/32/2018 w sprawie o zmianie Uchwały Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żegocina zmienionej Uchwałą Nr

XXVIII/202/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 października 2017 r.



➢ Uchwała Nr III/33/2018 o zmianie Uchwały nr XXIX/185/09 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia

regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania i wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz

kryteria i tryb przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych

w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina.

➢ Uchwała Nr III/34/2018 w sprawie powołania Komisji doraźnej Rady Gminy Żegocina,


