Praca wójta od 31.01.17 r.- 3.03.17 r.
Szanowni Państwo, P. Przewod., Państwo Radni, Sołtysi, Samorządowcy, przedstawiam
Państwu sprawozdanie z pracy Wójta Gm. w czasie od ostatniej sesji tj. od 31.02.17 r. po dziś
dzień.
1.02.17 r.
Podpisałam umowę z W. Kozłem, firma TRANS-ZŁOM na sprzedaż spycharki gąsienicowej
DT-75, rok prod. 1973, cena 4 674,00 zł brutto.
2.02.17 r.


Odbyła się konferencja Dyrektorów placówek oświatowych z terenu naszej gminy, w
której wzięłam udział.



Otrzymałam postanowienie Opols. Kurat. Oświaty w sprawie opinii zamiaru likwidacji
Szkoły Podst. z Oddziałem Przedszkol. w Makowicach. Kurator pozytywnie
zaopiniował zamiar likwidacji tej szkoły, zatem jest zielone światło dla
funkcjonowania Szkoły Filialnej z Oddziałem Przedszkolnym w Makowicach w
strukturze szkoły w Sidzinie.

4.02.17 r.
Odbyło się zebranie OSP Skoroszyc, w którym uczestniczył aktyw społeczności tego sołectwa.
Strażacy podjęli uchwałę o budowie remizy. Do wójta gm. wpłynął także wniosek w tej
sprawie.
8.02.17 r.
Odbyło się w Skoroszycach spotkanie zawiązujące Klub Seniora.
11.02.17 r.
Uczestniczyłam w spotkaniu sprawozdawczym OSP w Sidzinie. Druhowie wnioskują o pomoc
w zakupie średniego samochodu strażackiego. Jako jedyna jednostka w Gm. Skoroszyce są w
posiadaniu samochodu lekkiego. Informowałam Szanowną Radę już w tym temacie po
spotkaniu z druhami strażakami i innymi organizacjami pożytku publicznego działającymi na
terenie sołectwa Sidzina, na które został zaproszony Wójt Gm. Wnioskowano o dopłatę z
budżetu gm. w wysokość 35 000 zł.
13.02.17 r.


Zwróciłam się ponownie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad a propos
wprowadzenia sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w ciągu dr kraj nr 41
w Sidzinie, wyrażając opinię na temat stanowiska GDDKiA w sprawie odmowy
usytuowania sygnalizacji z powiadomieniem Marszałka Woj. opolskiego, Wojewody i
Przew. Sejmiku Woj. (interpelacja radnych U. Fornalik i A. Juśkiewicz).



Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Brzezin wystąpiłam do Starostwa Pow. o
montaż barierek przy dr. pow. nr 1540 O na końcu m. Brzeziny po prawej stronie w
kierunku Więcmierzyc (interpelacja radnego K. Jagusza)

18.02.17 r.
Odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP w Makowicach. Druhowie wnioskują o zakup
samochodu strażackiego z budżetu gm. w kwocie 100 000 zł.
20, 21, 22.02.17 r.

Odbyły się posiedzenia komisji stałych RG, kolejno oświatowa, rolna i budżetowa.
W komisji budżetowej na zaproszenie Przewod. kom. budżet. J. Filasa uczestniczyła p. H.
Procajło celem udzielenia Przewodniczącemu odpowiedzi na nieścisłości zawarte w jej piśmie
skierowanym do RG i Wójta Gm. w sprawie funkcjonowania zakładu budżetowego.
21.02.17 r.
Spotkałam się z Marszałkiem w sprawie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Gm.
Skoroszyce będzie aplikować o środki finansowe z tego budżetu.
22.02.17 r.


Otrzymałam pismo ze Starostwa Powiatowego, Wydział Drogownictwa z
informacją dot. ścinki zawyżonych poboczy na odcinku dr. pow. 1540 O
Skoroszyce- Brzeziny. Informują, że nie planują na tę chwilę wykonywania tego
typu robót. Dołożą starań natomiast, aby służby liniowe dokonały przecinek na
poboczach, które w sposób doraźny umożliwią swobodny odpływ wód opadowych
z jezdni na pobocza i do rowów przydrożnych.



Wraz burmistrzem Grodkowa dokonaliśmy oglądu płyty poniemieckiego lotniska i
Polany Śmierci Żołnierzy Niezłomnych nieopodal St. Grodkowa celem
przygotowania terenu do uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. Pracownicy uprzątnęli teren przed uroczystością.

25.02.17 r.
Odbyło się spotkanie sprawozdawcze OSP St. Grodków.
26.02.17 r.
Tego dnia po raz pierwszy w naszej Małej Ojczyźnie świętowaliśmy Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych ustanowiony w 2011 r. przez Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego,
więcej na fanpage’u. Przekazuję pozdrowienia od Opolskiego Kuratora Oświaty, który
reprezentował Biuro Wojewody Opolskiego. Dziękuję Mieszkańcom Gm. Skoroszyce,
szczególnie Starego Grodkowa za świadectwo pamięci i uczestnictwo w uroczystości oraz
pocztowi sztandarowemu OSP Chróścina.
27.02.17 r.
Wraz z inż. architektem dokonaliśmy oglądu budynku szkoły w Skoroszycach celem adaptacji
jej części na przedszkole. Chcę dodać, że nasza wizyta poprzedzona była wcześniejszymi
ustaleniami na podstawie wielokrotnych dyskusji przybliżających do podjęcia optymalnej
decyzji, oglądu w terenie, projektów i map.
28.02.17 r.


Uczestniczyłam w spotkaniu z Wojewodą Opolskim w sprawie reformy oświaty.
Spotkanie dotyczyło zadań, przed którymi staną jst.



W tym także dni gościłam na spotkaniu ze skoroszyckimi Seniorami.

1.03.17 r.


Zaprosiłam do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. wyrównywanie
nawierzchni dróg gruntowych zlokalizowanych na terenie Gm. Skoroszyce równiarka
drogową. Termin wykonania zamówienia do 31.12.17 r.



Uczestniczyłam w Zgromadzeniu Gm. Śląska Opolskiego, tematyka została
zdominowana wprowadzeniem dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i
prezydentów.

2.03.17 r.
Uczestniczyłam we mszy św. w intencji Żołnierzy Niezłomnych w St. Grodkowie.
Informacje ogólne
Dokonano ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na odbiór odpadów komunalnych z
terenu Gm. Skoroszyce, termin 1.04.17 r.-31.12.2020 r..


Ilość zebranych odpadów komunalnych w latach 2014- 2016 ogółem to 3 726
Mg, co daje średnio przez te 3 lata 1 243 Mg/rok.



Uwzględniając tendencję wzrostową ilości odbieranych odpadów
komunalnych, zakładamy, że roczna maksymalna wielkość strumienia w 2020
r. może osiągnąć masę 1 600 Mg/rok.



Szacunkowy koszt netto zadania za okres obowiązywania umowy:



Odbiór odpadów to 1 520 000 zł, wyposażenie nieruchomości w worki 60 000
zł, w wieszaki na worki 50 000 zł (przyjęto 1 500 gospodarstw, 2 wieszaki na
dwa worki na odpady suche i szkło), dezynfekcja pojemników od 60 l do 1 100
l raz w roku 20 000 zł, inne koszty (wydruki i harmonogramy dla
mieszkańców) 2 900 zł.



Ogółem 1 652 900, 00 zł.



Zakładając wskaźnik inflacji 1% wartość szacunkowa zamówienia może
zwiększyć się do 1 669 429 zł netto + VAT w wys. 8% , czyli 1 802 983 brutto,
co daje 40 066 zł brutto na miesiąc przez 45 miesięcy.



Są to wyliczenia własne kalkulowane o własne przeliczenia i ceny netto.

Dziękuję Państwu za współpracę, za sugestie, za dobre podpowiedzi, za to, że wspólnie
możemy pracować i pracujemy dla dobra naszej Małej Ojczyzny. Dziękuję i proszę o jeszcze.

Pozdrawiam
Wójt Gm. Skoroszyce
Barbara Dybczak

