Sprawozdanie z pracy organu wykonawczego Gm. Skoroszyce od 23.06.17-8.09.17 r.
Szanowni Państwo, P. Przewodniczący, Radni, Sołtysi, Pracownicy samorządowi,
przedstawiam Państwu sprawozdanie z działalności organu wykonawczego Gm. Skoroszyce
w czasie od ostatniej sesji tj. 23 czerwca 2017 r. po dziś dzień 8 września 2017 r.
23.06.17 r.


Uczestniczyłam w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w szkole w Makowicach.



Odbył się coroczny Bal Mistrzów Sportu. Tytuł Mistrza Sportu Gm. Skoroszyce 2017
otrzymał uczeń gimnazjum ze Skoroszyc Michał Lachowicz. Michał, kiedy skończył 6
lat zaczął trenować brazylijską sztukę walki Ju Jitsu. Trenerem Michała jest mistrz
Europy i wicemistrz świata Jarosław Chmiel. Michał zdobył 4 złote medale w swej
kategorii, 1 srebrny i 1 brązowy w Mistrzostwach Polski.

24.06.17 r.


Odbyły się Gm. Zawody Sportowo- Pożarnicze w St. Grodkowie. Dziękuję
gospodarzom za b. dobrą organizację i zaangażowanie. Zawody przebiegły w duchu
faire play, dziękuję zespołowi sędziów, społeczności Gm. Skoroszyce, szczególnie
mieszkańcom St. Grodkowa. Dziękuję za całokształt.
Klasyfikacja:
1. Jednostka OSP z Chróściny
2. Jednostka OSP z m. Czarnolas
3. Jednostka OSP z Sidziny
Gratulujemy sukcesu.



W Giełczycach KGW wraz z GOK zorganizowały spotkanie integracyjne pn.”Wiła
wianki…” w związku z nocą świętojańską, więcej na facebooku.



24-25 czerwca to Święto Gmin Powiatu. Czynnie uczestniczyliśmy. Zorganizowane
zostało stanowisko wystawiennicze promujące gminę, więcej na facebooku.

27.06.17 r.


Na zaproszenie Wójta Gm. najlepsi uczniowie i absolwenci szkół na terenie gminy
wraz z rodzicami uczestniczyli w 3. uroczystym spotkaniu w Urzędzie Gm. Wójt Gm.
uhonorował nagrodami uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce,
charakteryzowali się wzorowa postawą uczniowską i zaangażowaniem w sprawy
środowiska. Najlepszy absolwent otrzymał statuetkę i tytuł Prymus inter pares –
Najlepszy pośród równych sobie, to uczennica Natalia Kmiecik z Chróściny, więcej na
facebooku.



Na zaproszenie Starosty Nyskiego p. Cz. Biłobrana uczestniczyłam w uroczystym
spotkaniu z okazji ukończenia 100 lat przez kombatanta J. Walichowskiego z
Białowieży, Gm. Kamiennik. Wójt Gm. Skoroszyce otrzymał wyróżnienie z rąk
Prezesa płk Stefana Szelki za wzmacnianie patriotyzmu i opiekę nad członkami
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, więcej na facebooku.

28.06.17 r.

Spotkałam się z Prezesem Dragongazu p. C. Kwellą w sprawie zmiany w planie
zagospodarowania przestrzennego obrębu Chróścina celem budowy fabryki.
29.06.17 r.
Dyżur Posła RP Kukiz’15 Pawła Grabowskiego.
30.06.16 r.


Podpisałam aneks do umowy nr 108/17 z dn. 26.04.17 r. w sprawie wykonania
zadania pn.”Przebudowa dr gm ul. Szkolnej w Chróścinie wraz z parkingiem i
włączeniem dróg przyległych”. Na jego podstawie w związku z koniecznością
wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych zgodnie z protokołem konieczności
z dn. 28.06.17 r. dokonuje się zmiany umowy poprzez wykonanie robót
zamiennych, zmianę wynagrodzenia z 1 428 404,03 zł brutto na 1 360 380,82 zł
brutto, zakres robót zamiennych zawarto w protokole konieczności. Zakres robót
dodatkowych i zamiennych zwiększy estetykę, funkcjonalność i trwałość
przebudowywanego odcinka. Wydłuży w znacznym stopniu czas bezusterkowego
użytkowania obiektu.



Podpisałam umowę nr 175/17 z R. Biela na wykonanie robót dodatkowych
określonych szczegółowo w kosztorysach ofertowych i protokole konieczności
dotyczących kanalizacji deszczowej w związku z realizacją zad. ”Przebudowa dr
gm ul. Szkolna w Chróścinie…”, cena 11 629,35 zł brutto.



Spotkałam się z Odnową Wsi z Sidziny w sprawie realizacji nowych zadań.

2.07.17 r.
W kościele pw. św. Jadwigi w Skoroszycach została odprawiona msza św. w intencji
potomków ludności Kresów zamieszkujących Gm. Skoroszyce. Występ chóru Hosanna
uświetnił uroczystość. Dziękuję radnym, sołtysom, reprezentantom sołectw Gm. Skoroszyce i
mieszkańcom, którzy uczestniczyli w tej uroczystości za świadectwo patriotyzmu i
budowanie tożsamości narodowej, za chwile retrospekcji tym, którzy przybliżyli obecnym na
spotkaniu traumatyczne wydarzenia czasu pogardy II wojny światowej.
3.07.17 r.


IPN Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu prowadzi prace
poszukiwawcze szczątków partyzantów oddziału H. Flame zamordowanych w
okolicach St. Grodkowa na działkach nr 124/4, 124/5,124/7, obręb 0010 w terminie
24.06.17 r.- 31.05.18 r.



Odbyło się spotkanie robocze w sprawie organizacji 9 września uroczystości
związanej z upamiętnieniem zbrodni na partyzantach oddziału H. Flame.



Odbyło się spotkanie w sprawie organizacji dożynek gminnych w St. Grodkowie.

5.07.17 r.
Zarząd Dróg Woj. powiadomił mnie, że prace pielęgnacyjne żywopłotu rosnącego wzdłuż dr
woj. w m. St. Grodków zostaną wykonane do 7.07.17 r.
10.07.17 r.
Uczestniczyłam na zaproszenie Marszałka Woj. Opolskiego Pana A. Buły w spotkaniu
dotyczącym Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-20.

11.07.17 r.
Otrzymałam rozliczenie zakupu inwest. pn.” Zakup koparki”:
koparko-ładowarka JBC 2CX rocznik 2011- 124 000 zł netto, VAT- 2 852 zł, poniesione
koszty razem 126 852 zł
12.07.17 r.
Udzieliłam wywiadu w Radiu Opole, którego celem było promowanie Gm. Skoroszyce w
związku z 2. edycją uroczystości góralskiej.
13.07.17 r.
Został wydany kolejny numer 46 naszego kwartalnika „Głos Skoroszycki” szczególnie z
myślą o tych, którzy niekoniecznie regularnie wchodzą na strony internetowe i na profile
społecznościowe. Podajemy informacje na temat kondycji gminy, ostatnich wydarzeń
zasługujących na uwagę, bieżących inwestycjach i podejmowanych inicjatywach oraz
uroczystościach kulturalno- oświatowych z ostatnich miesięcy.
15-16.07.17 r.
Odbyło się 2. spotkanie Górali, relacja na facebooku. Dziękuję wszystkim, którzy
zaangażowali się w zorganizowanie tego przedsięwzięcia, przede wszystkim KGW Sidzina,
GOK, strażakom, pracownikom urzędu, wszystkim, na których mogłam liczyć: radnym,
sołtysom. To było duże wydarzenie w życiu naszej gminy.
19.07.17 r.


Podpisałam umowę na wykonanie stolarki aluminiowej w postaci okien w ilości 4 szt
w budynku sali sportowej w Skoroszycach o wartości 6 070,90 zł brutto. Wykonawca
Łukasz Gawlak, Nysa, Al. Wojska Polskiego 21 a.



Otrzymałam info, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochr Środ i Gosp Wod w
Opolu podjął uchwałę nr 387/17 o udzieleniu Gm. Skoroszyce dotacji na
dofinansowanie programu usuwania azbestu na kwotę 10 848,68 zł.

25.07.17 r.
Odbyło się posiedzenie Rady- organu decyzyjnego Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i
Gór. Składaliśmy 2 wnioski:
1. Na grant w ramach naboru I/2017/G w okresie 14.06.2017 r.-4.07.2017 r. „Promocja
Kultury i produktów lokalnych”.
2. O przyznanie pomocy w ramach naboru I/2017 w okresie 23.06.17 r.- 7.07.17 r.
„Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań”.
Oba wnioski przeszły pomyślnie. Budżet gminy wzbogacą środki w kwotach odpowiednio
10 000 zł, 97 000 zł.
Dla porządku chcę dopowiedzieć, że w ubiegłym roku w listopadzie w ramach
przedsięwzięcia 2.2.1- „Zachowanie materialnego dziedzictwa” Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Piotra i Pawła w Sidzinie otrzymała wsparcie 200 000 zł na remont dachu.
26.07.17 r.



Nastąpiło otwarcie ofert na zamówienie pn. „Remont świetlicy w Czarnolasie-remont
instalacji elektrycznej”. Zgłosili się wykonawcy:

1. Art. Intelligent, Nysa- 17 100,00 zł.
2. Iskro-Stal, Skarbiszowice- 16 420,00 zł
3. Goha, Małgorzata Braun, Mikstat- 14 737,74 zł.


Ponieważ wpłynęła petycja mieszkańców Chróściny, ul. Ogrodowa o budowę
chodnika przy tej ulicy i wpłynęło pismo wykonawcy ul. Szkolnej o gotowości
odbioru, dokonałam objazdu tych obiektów gminnych.

27.07.17 r.
Została zawarta umowa na sprzedaż energii elektrycznej w 2018 r. Odbiorcom Końcowym VI
Grupy zakupowej Zw. Gm. Śląska Opolskiego reprezentowanym przez burmistrza Strzelec
Opolskich Tadeusza Goca. Dla poszczególnych taryf wynegocjowano cenę jednostkową
249,87 zł brutto. Umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia zawarcia do 28 lutego
2019 r., przy czym termin zakończenia sprzedaży energii elektrycznej upływa w dniu 31
grudnia 2018 r.
8.08.17 r.
Starostwu Powiatowemu w Nysie przedłożyłam zgłoszenie przystąpienia do:


montażu siłowni zewnętrznej w Czarnolasiu,



doposażenia placu zabaw w Makowicach.

Zadania dotyczą Programu Odnowa Wsi. Realizacja obu zadań finansowana jest w
następujący sposób: 3 000 zł- budżet gminy, 1 000 zł budżet starostwa. Poza tym na
doposażenie Makowic, sołectwo przeznaczyło nagrodę 2 500 zł za 2. miejsce w konkursie
Odnów Wsi i dofinansowanie ze środków społeczności sołectwa w kwocie 2 510, 00 zł.
9.08.17 r.
Wystąpiłam do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie dotacji na realizację zadania
publicznego w sferze pożytku publicznego w trybie pozakonkursowym pn. „Festyn
dożynkowy w ramach XX lecia Programu Odnowa Wsi. Nasza aplikacja spotkała się z
brakiem akceptacji.
10.08.17 r.
Uczestniczyłam w konwencie wójtów i burmistrzów pow. nyskiego. Poruszane sprawy to:
rynek pracy, nowy regulamin dla funkcjonowania Programu Odnowa Wsi, sytuacja w
oświacie, realizacja programu opieki w Domach Dziecka, realizacja inwestycji w 2017 r.
Wystąpiłam w sprawie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gm. Skoroszyce, które na
podstawie wcześniejszych rozmów i negocjacji przewidziane były do realizacji. Chodzi o
drogi pow. do Mroczkowej i Czarnolasia, o remont których mieszkańcy gminy występują od
dawna. Starosta Nyski potwierdził realizację tych zadań w tym i przyszłym roku
kalendarzowym.
11.08.17 r.
Odbyło się spotkanie podmiotów, które odpowiedzialne są za organizację rocznicy
upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych na Polanie Śmierci koło St. Grodkowa.

12.08.17 r.
Uczestniczyłam w dożynkach sołeckich w Giełczycach. Dziękuję za zaproszenie i dobrą
zabawę.
14.08.17 r.
Spotkałam się w Zakładzie Karnym w Grodkowie w sprawie oddelegowania osadzonych do
prac porządkowych w związku z obchodami 71. rocznicy mordu Żołnierzy Niezłomnych w
St. Grodkowie.
16.08.17 r.
Dyrektor Zakładu Karnego w Nysie płk Mirosław Ligenza na mocy porozumienia oddeleguje
osadzonych do prac porządkowych na terenie Gm. Skoroszyce, październik 2017 r.
17.08.17 r.
Podpisałam umowę z Pawłem Braunem, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usług „Goha” na
wykonanie robót instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Czarnolasie, termin
do 30.09.17 r., cena 17 100 zł brutto.
19.08.2017 r.
Dziękuję za zaproszenie na dożynki w Mroczkowej. Dziękuję za miłą atmosferę i dobrą
zabawę.
20.08.17 r.
Miałam zaszczyt reprezentować Gm. Skoroszyce na uroczystości Madonn Kresowych w
sanktuarium w Wójcicach, to VI edycja (Madonna z Biłki Szlacheckiej).
21.08.17 r.
Podpisałam umowę dotacji z Woj. Funduszem Ochr Środow i Gosp Wodnej na
dofinansowanie zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gm.
Skoroszyce- VIII nabór”. Kwota dofinansowania wynosi 10 848,68 zł.
22.08.17 r.
Spotkałam się z dyr. L. Zającem koordynatorem projektu unijnego „Dziecięce odkrywanie
świata”, który kontynuuje szkoła w Sidzinie celem podpisania aneksu do umowy w sprawie
uczestnictwa Gm. Skoroszyce jako partnera w realizacji tego zadania.
24.08.17 r.
Kolejne spotkanie w UM w Grodkowie w sprawie obchodów 71. rocznicy mordu na
Żołnierzach Wyklętych.
25.08.17 r.
Odbyło się oficjalne otwarcie ul. Szkolnej w Chróścinie. Zakończono realizację 2. etapu
budowy ul. Szkolnej w Chróścinie. W ramach prac ulica zyskała nowy chodnik, parkingi oraz
nową nawierzchnię. Całkowity koszt budowy 2. etapu to prawie 1 420 000 zł. Łącznie z 1.
etapem realizowanym w roku 2016, który wyniósł ponad 400 000 zł, przebudowa ul. Szkolnej
zamknęła się w kwocie ponad 1 820 000 zł. Relacja na facebooku.

26.08.17 r.
Odbyły się dożynki 2017 w sołectwach Skoroszyce, Chróścina, Sidzina, Brzeziny. Dziękuję
organizatorom bardzo za zaproszenie, za pamięć. Sołectwu Sidzina za wspólne
dziękczynienie na mszy św. i dobrą zabawę, sołectwu Chróścina za wspólny czas, rozmowy,
zabawę.
27.08.17 r.
Dziękuję mieszkańcom Makowic za wspólne dziękczynienie za obfitość plonów w 2017 r.
poprzez uczestnictwo w dożynkowej mszy świętej.
28.08.17 r.


Podpisałam umowę z firmą Instalatorstwo Elektryczne Józef Ignaczek, Skoroszyce, ul.
Słoneczna 28/1 na wykonanie wymiany wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) oraz
nowego obwodu siłowego z zabezpieczeniem tego obwodu w budynku świetlicy
wiejskiej w St. Grodkowie, termin do 31.08.17 r., cena 6 000,00 zł brutto.



Obradowała Komisja Oświatowa.

29.08.17 r.


Następuje kolejna transza wywozu odpadów nagromadzonych na ul. Łąkowej w
Skoroszycach. Za 60 000 zł wywiezione zostanie ok. 370 t odpadów. Gm. Skoroszyce
partycypuje w kosztach załadunku odpadów.



Uczestniczyłam w Zgromadzeniu Gmin Śląska Opolskiego. Sławomir BroniarzPrezes ZNP dzielił się swymi przemyśleniami na temat reformy oświaty. Mówił o
dobrych i złych stronach, o zagrożeniach i szansach polskiej oświaty.



Otrzymałam pismo do Wojewody Opolskiego p. Adriana Czubaka w sprawie
dofinansowania środkami rządowymi w wysokości 50% kosztów całkowitych
wykonania zadania ul. Szkolnej w Chróscinie.

30.08.17 r.


Obradowała Kom. Rolna.



Uczestniczyłam w konferencji Rady Pedagogicznej Szkoły Podst. w Sidzinie w
związku z poszerzeniem obwodu uczniów tej szkoły.

31.08.17 r.
Obradowała Kom. Budżetowa.
1.09.17 r.
Spotkanie wszystkich podmiotów organizujących obchody Żołnierzy Wyklętych na płycie
lotniska w St. Grodkowie i na Polanie Śmierci.
2.09.17 r.


Świętowaliśmy zakończenie żniw- Dożynki Gminne 2017 w St. Grodkowie. Dziękuję
gospodarzom dożynek sołectwu St. Grodków za wspaniałą organizację tego święta,
Sołtysowi, Radnemu, p. Srebniakowi- odpowiedzialnemu za prowadzenie
uroczystości (mistrz ceremonii- konferansjer), Radzie Sołeckiej, wszystkim
mieszkańcom sołectwa, dziękuję wszystkim sołectwom Gm. Skoroszyce za

uczestnictwo w tym święcie, za piękne, misternie wykonane korony żniwne, za
przygotowanie się sołectw do uczestnictwa w konkursach, dziękuję członkiniom
KGW, p. dyr. GOK wraz z pracownikami. To było niezapomniane chwile.


Odbyła się ceremonia pogrzebowa kombatanta śp. sierżanta Wł. Wolskiego.

4.09.17 r.


Od tego dnia do 8.09.17 r. trwały zakrojone na szeroką skalę prace porządkowe w
związku z przygotowaniem uroczystości w St. Grodkowie.



W szkole w Skoroszycach- uroczyste rozpoczęcie roku szkol 2017/18 i obchody
związane z wybuchem II wojny św. Kombatanci: M. Winnik, St. Bezak, F. Jędrysek i
F. Małecki. Odeszli na wieczną wartę: ks. mjr A. Rukszto, p. Bogdan Gajos,
porucznik K. Skalski, sierżant Wł. Skalski. Uroczystości związanej z wybuchem II
wojny światowej pod pomnikiem Za Wolność Naszą i Waszą.



Odbyło się otwarcie ofert na zamówienie ”Budowa Kanalizacji sanit do miejscow
Sidzina i Giełczyce 2. część 1. Etapu wraz z budową wodociągu do przysiółka St.
Grodków. Trzech oferentów:
1. ISAN-BUD Leszek Wołyniec, cena 3 761 935,80 zł.
2. Konsorcjum EKO- PROBUD Bartosz Szczepanek, Gogolin,
PAGA-PRO Krapkowice, POLINSTAL Krapkowice, cena
4 753 040,51 zł.
3. Zakł. Instalacji Wod. Kan Krystyna Podpora, Krzysztof
Podpora, Radzikowice, cena 3 278 878,65 zł.

Każdy z wykonawców zapewniał 60 miesięcy gwarancji, wszystkie warunki zgodnie z SIWZ.
Na podst. warunku cenowego akceptacja 3. z rzędu wykonawcy.


Otrzymałam uchwałę nr 318/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrach nt.
opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za 1. Półrocze 2017 r. Skład
Orzekający pozytywnie opiniuje przedłożoną przez Wójta Gm. Skoroszyce informację
o przebiegu wykonania budżetu gminy za 1. półrocze 2017 r.

Informacje ogólne
1.Sprawa rozbiórki budynku – „dworca” w Skoroszycach na przejeździe kolejowym.
Rozmowy w tej sprawie z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. trwają ponad roku, co
najmniej. Jest konkretna wiadomość dotycząca dokonania rozbiórki tego obiektu. Do końca
tego roku na pewno, a może nawet do 30 października 2017 r. nie będzie już burzył estetyki
wśród mieszkańców. Informacja od naczelnika wydziału Oddziału Gospodarowania we
Wrocławiu PKP S.A. pani Katarzyny Łokuciejewskiej.
2. Sprawa osadzonych, którzy mogliby pracować na terenie gminy nieodpłatnie. Kolejna
wizyta u dyrektora ZK w Nysie. Osadzeni będą oddelegowani na koniec września na mocy
porozumienia między dyr. ZK, a Wójtem Gm. Wykorzystamy ich pracę do porządkowania

terenu po SKORPALU na Łąkowej 1 w Skoroszycach po kolejnej transzy wywozu za 60 000
zł (około 400 ton).
3. Sprawa odpadów na posesji, ul. Dolna w Chróścinie. Szeroko relacjonowałam ją na jednej
z poprzednich sesji. Wydana została decyzja, która uprawomocniła się. Nie wywieziono
odpadów. Nałożona została grzywna celem przymuszenia. Odwołano się. Samorządowe
Kolegium Odwoławcze uwzględniło odwołanie. Sprawa wróciła. Rozmowy z właścicielem
posesji i decyzja o zgłoszeniu sprawy do prokuratury. Wystąpiliśmy z wnioskiem na policję w
tej sprawie.
4. Na skutek monitów i oczekiwań społeczności Gm. Skoroszyce rejon sklepu Wimar i szkoły
w Chróścinie oraz rejon sklepu Lewiatan i kościoła w Sidzinie zostaną objęte szczególnym
nadzorem policji oraz innych podmiotów poza policyjnych. Policja prosi o współpracę, tel.
77 409 09 41.
5. Spłynął kosztorys inwestorski i projekt budowlany na zad. pn.”Przebudowa dróg
publicznych- rozbudowa oświetlenia odcinka dr gm, ul. Polna w Skoroszycach, cena
kosztorysowa brutto 85 135,87 zł. Dla przypomnienia, zaangażowanie funduszu sołeckiego
na to zadanie to kwota 16 495 zł, dokumentacja- 9 840 zł, zostało ok 7 000 zł. Już wiem, że,
aby wybudować jeden słup z lampą musimy dodać z budżetu ok. 15 000 zł.
5. Zapraszam Państwa na uroczyste obchody 71. rocznicy w związku z mordem Żołnierzy
Wyklętych, 9.09.17 r. na płycie lotniska w St. Grodkowie, godz.12, msza koncelebrowana
przez Jego Ekselencję Biskupa Rudolfa Pierskałę, złożenie wieńców na Polanie Śmierci, Apel
Poległych, grochówka.
6. Zapraszam Państwa na przekazanie średniego wozu strażackiego 15.09.17 r. przez
partnerską Gm. Radziechowy- Wieprz Gminie Skoroszyce. Uroczyste przekazanie na
przedpolu kościoła parafialnego w Sidzinie.

Dziękuję za współpracę i wszelakie wsparcie radnym, sołtysom i wszystkim ludziom dobrej
woli.

Wójt Gm. Skoroszyce
Barbara Dybczak

INTERPELACJE
1.Radny Kaczmarczyk- sprawa wprowadzenia luster drogowych w ciągu dr woj. nr 401 w m.
St. Grodków. Otrzymałam odp z ZDW, że sprawa została poddana analizie na posiedzeniu
Kom Bezpiecz Ruchu Dr i na tej podst. nasz wniosek o montaż luster rozpatrzono
negatywnie. Szeroka argumentacja w piśmie nr DIG-I.8026.124.2017.MK.
2.Uszkodzenie studzienki kanalizacji deszczowej w Chróścinie na terenie dr gm dz. nr 423Starostwo Nyskie do 31 sierpnia naprawi uszkodzenie bo przedmiotowa studnia odbiera wodę
z kanaliz deszcz z dr pow 1544 O ul. Ogrodowa.

3. Montaż lustra dr na skrzyżowaniu dr pow z dr gm w Sidzinie. Starostwo powiadomiło
mnie, że został przygotowany i skierowany do zatwierdzenia przez Kom Bezpiecz i Organiz
Ruchu Dr projekt zmiany docelowej organizacji ruchu wprowadzający ustawienie lustra. Po
zatwierdzeniu zostanie on przekazany do Zakładu Utrzymania Dr w Nysie celem realizacji.
4. Interpelacja radna J. Rogalińska- W ubiegły tygodniu rozstrzygnięty został przetarg
organizowany przez WZMiUW w Opolu, na konserwację bieżącą (koszenie) rzeki Młynówki
Skoroszyckiej, na odcinku 10 km tj. od zabudowań położonych w m. Brzeziny do końca ul. Górnej
w Skoroszycach. Wykonawcą robót jest firma z Sidziny ( Inżynieria Wodno- Lądowa „Wałbud”
Krzysztof Spiżak). Według uzyskanych informacji, wykonawca zamierza w przyszłym tygodniu
rozpocząć prace w terenie.
5. Radna A. Słowiak- drogi w Makowicach-nierówności na drodze gminnej o nr 313 zostały
wyrównane tłuczniem w dniu 29.06.2017 r. przez Zakład Oczyszczania i Wodociągów. Spalony
pojemnik na szkło- usunięty.

