Praca Wójta od 23.12.16 r.-28.01.17 r.
Szanowni Państwo, P. Przewodniczący, Radni, Sołtysi, Samorządowcy, pozwólcie, że przekażę
Państwu sprawozdanie z działań Wójta Gm. w czasie od ostatniej sesji RG tj. od 23.12.16 r. po
dziś dzień.
30.12.16 r.
Uczestniczyłam w ostatniej w roku 2016 sesji Rady Powiatu, aby podziękować Zarządowi,
szczególnie Staroście Nyskiemu p. Cz. Biłobramowi za współpracę w 2016; pomoc, kiedy
interweniowałam w sprawach gminy i za to, że nie pozostawał obojętny na potrzeby Gm.
Skoroszyce.
4.10.17 r.


Spotkałam się z naczelnikami naszych jednostek OSP w celu domówienia sprawy
wycinki drzew na terenie inwestycyjnym dz. nr 645/13.



Byłam w budynku Skormedu celem jego oglądu w związku z sugestią p. A. Barsznicy o
jego przydatności na potrzeby przedszkola.



Spotkałam się z Radą Sołecką i KGW Chróścina względem ustaleń dotyczących
regulaminu korzystania z mienia komunalnego gminy.

5.01.17 r.
Byłam obecna na koncercie w Radiu Opole Katarzyny Sky Sperczyńskiej, więcej na facebooku.
6.01.17 r.
W Chróścinie dzieci szkolne wraz z rodzicami przeszły w orszaku Trzech Króli.
Uczestniczyłam na zaproszenie Dyr. Szkoły i Księdza Proboszcza, więcej na facebooku.
10.01.17 r.
Podpisałam umowę z firma Projekt M. Bartochy na wykonanie dokumentacji w celu
uzyskania pozwolenia na budowę wydawanego przez wojewodę dotyczącego przejścia z
kanalizacją sanit. w m. Sidzina pod dr kraj nr 46 oraz wykonania 2 zjazdów z DK 46, termin
10.02.17 r., cena 7 995,00 zł brutto.
11.01.17 r.


Zwróciłam się do Opolskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie zamiaru
likwidacji szkoły w Makowicach i zamiaru utworzenia filii z kl. I-III i oddziałem
przedszkolnym szkoły w Sidzinie. To następny krok w sprawie realizacji planu
porządkowania sieci placówek oświatowych na terenie Gm. Skoroszyce.



Odbyło się podsumowanie funkcjonowania programu „Odnowa wsi”. W naszej gminie
w 4 sołectwach jest realizowany ten program: Czarnolas, Makowice, Sidzina i
Skoroszyce. Jest już rozpisany projekt na ten rok.

12.01.17 r.


Uczestniczyłam w spotkaniu partnerów projektu z RPO dotyczącym badań
przesiewowych w związku z chorobami cywilizacyjnymi (cukrzyca, otyłość), Gm.
Skoroszyce będzie beneficjentem tego projektu. Wiąże się to z diagnozą, edukacją,
promocją zdrowego stylu życia skierowana do szerokiego odbiorcy.



Odbyło się spotkanie z sołtysami sołectw gm. Skoroszyce w sprawie przeprowadzenia
w poszczególnych sołectwach inwentaryzacji gospodarstw, w których hoduje się drób
w związku ze stwierdzeniem ognisk ptasiej grypy w woj. opolskim.

13.01.17 r.
Odbyła się ceremonia pogrzebowa śp. porucznika K. Skalskiego, Żołnierza Wojska Polskiego,
więcej na facebooku.
14.01.17 r.


Uczestniczyłam w zebraniu sprawozdawczym OSP Czarnolas.



KGW Giełczyce obchodziło Jubileusz 10-lecia, więcej na facebooku.

15.01.17 r.
Przez Radę Sołecką wraz z Sołtysem St. Grodkowa zostało zorganizowane kolędowanie dla
społeczności tego sołectwa, więcej na facebooku.
16.01 17 r.
Gm. Skoroszyce rozpoczęła realizacje działania inwestycyjnego pn.”Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkolna- Przedszkolnym w Chróścinie” ze
środków własnych jak i zamierza ubiegać się o dofinansowania udzielane do kwoty brutto
ponoszonych wydatków przez RPO woj. opols.. Zakres przewidzianych robót to:


Wprowadzenie jednego zestawu kolektorów słonecznych dla ogrzewania wody
zużywanej w sanitariatach wraz ze zbiornikiem i zestawem pomp obiegowych,



Modernizacja systemu grzewczego C.O., montaż nowego ekologicznego kotła na Pelle.
Jednocześnie przewidziano przebudowę wewnętrznej instalacji C.O., w rozwiązaniu
przyjęto kocioł o mocy 150 KW, który podgrzewać będzie CWU w okresach niedoboru
energii z kolektorów słonecznych,



Ocieplenie wszystkich przegród zewnętrznych, oddzielających pomieszczenia
ogrzewane od otoczenia zewnętrznego tj. Stropów nad piwnicami nieogrzewanymi,
ścian zewnętrznych budynków, łącznie ze ścianami fundamentowymi do głębokości
poniżej posadzki piwnic ogrzewanych lub na głębokość 1,00 m piwnic
nieogrzewanych, stropodachów budynków wraz z ogniomurami,



Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w całości.

17.01 17 r.
Odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów, więcej na facebooku Starostwa Nyskiego.
18, 19, 20.01.17 r.a
Odbyły się posiedzenia komisji stałych, odpowiednio w kolejności oświatowej, budżetowej i
rolnej.
20.01.17 r.
Zawarta została umowa na wykonanie kontroli okresowej (pięcioletniej) obiektów mostowych
na terenie Gm. Skoroszyce, wykonawca A. Jagieło, cena 1 770,00 zł brutto, termin do 27.01.17
r.
21.01.17 r.


Uczestniczyłam w uroczystości upamiętniającej Marsz Śmierci w styczniu 1945 r. ,
więcej na facebooku.



W Sidzinie KGW i GOK zorganizowały spotkanie z ok. Dnia Babci i Dziadka. Były
występy dzieci szkolnych i ogólna impreza integrująca, więcej na facebooku.

26.01.17 r.
Zamówiono 70 szt. krzeseł, firma 7 079,27 zł brutto, wykonawca Arkadiusz Rakowski, termin
23.02.17 r., środki funduszu sołeckiego sołectwa Brzeziny.

27.01.17 r.
Otrzymałam informacje o realizacji usług publicznego transportu dr na terenie Gm.
Skoroszyce w 2016 r. oraz o rozliczeniu rekompensaty:


Realizacja przez 10 miesięcy nauki szk.



Wykonano 41 843 wkm w komunikacji regularnej i 1756 wkm przewozów
okazjonalnych, co wyczerpało pulę określoną w umowie.



Przewieziono 114 048 pasażerów na bilet miesięczny i 560 pasażerów na bilety
jednorazowe.



Wydatki dotyczące Gm. Skoroszyce na organizację publicznego transp. zbior. w 2016
r. wyniosły 88 142 zł z czego 6 529,04 zł to podatek VAT odprowadzony do Urzędu
Skarb.

27 01.17 r.
Byłam słuchana w Sadzie Rej w Nysie w sprawie dewastacji mienia komunalnego w
Skoroszycach.
28.01.17 r.
Odbyło się spotkanie sprawozdawcze OSP w Chróścinie.
29.01.17 r.


Sołtys Chróściny wraz z Radą Sołecką zorganizowali dla społeczność Chróściny
wspólne kolędowanie, w którym uczestniczyłam.



Przez GOK i Radę Sołecką m. Czrnolas zorganizowane zostało gminne kolędowanie w
m. Czarnolas. Dziękuję p. dyr. M. Tarczyńskiej i pracownicom GOKu za jasełka,
Radzie Sołeckiej i sołtysowi J. Hellebrandtowi, rozśpiewanym brzezinianom wraz z
państwem Ziętków, którzy są muzykującą rodziną za rozśpiewanie całej sali pełnej
przedstawicieli sołectw Gm. Skoroszyce. To dobra inicjatywa. Jednoczy społeczność
naszej gminy, integrując ją, o co zabiegam nieustannie od chwili, kiedy wybraliście
mnie Państwo na Wójta Gm. Skoroszyce. Wiem bowiem, że w jedności siła, a ona
sprawia, że możemy więcej. Nikomu nie potrzebne są spory, a już na pewno naszej
gminie, w której potrzeb jest multum, spraw czekających na załatwienie od wielu lat
jeszcze więcej. Konflikty natomiast nikomu ani niczemu nie służą, prócz tego, że sieją
zamęt i niepokój.

Szanowni Państwo, minął pierwszy miesiąc nowego roku 2017, czas na przedstawienie
podsumowania roku 2016, do czego zostałam zobligowana Statutem Gminy Skoroszyce,
przyjętym uchwałą RG na początku 2015 r. Dzięki remontowi naszej sali posiedzeń i
wyposażeniu jej w sprzęt multimedialny, możliwa jest prezentacja filmowa przedstawiająca
działania w 2016 r. moje wraz z zespołem ludzi, jaki tworzymy, pracując na rzecz naszej Małej
Ojczyzny. Zapraszam na prezentację, której zwiastun był udostępniony na facebooku.
Dziękuję za drugi rok wspólnej pracy, za wszelkie uwagi, krytyczne także, a może zwłaszcza za
te, bo to one pozwalają patrzeć i widzieć to, co ważne dla społeczności. Dziękuję za pomoc,
sugestie, podpowiedzi. Mam świadomość udziału Państwa Radnych, Sołtysów w realizację
zadań służących rozwojowi gminy i poprawie jakości życia naszych obywateli przez minione 2
lata, czyli przez połowę tej kadencji. Dziękuję wszystkim, zwłaszcza ludziom dobrej woli, raz
jeszcze i proszę o więcej.
Pozdrawiam
Wójt Gm. Skoroszyce
Barbara Dybczak

