Praca Wójta od 4.12.17 r. do 21.12.17 r.
Szanowni Państwo, P. Przewodniczący, Radni, Sołtysi, Pracownicy samorządowi, przedstawiam
Państwu sprawozdanie z działań organu wykonawczego w okresie od 4.12.17 r. po dziś dzień.
4.12.17 r.
•

Otrzymałam info od Marszałka Woj. Opolskiego A. Buły dotyczące Konwentu Marszałków
Województw RP- Opolskie 2018. Ponieważ z dn.1 stycznia 2018 r. Woj. Opol. przejmuje
półroczną prezydencję nad konwentem, Marszałek Woj. Opol zachęca Państwa do zgłaszania
zagadnień, które z uwagi na ponadregionalny charakter powinne być poruszane na forum
konwentu.

•

Podpisałam umowę na dofinansowanie w 2017 r. środkami budżetu państwa projektu
pn.”Przebudowa dr gm publicznej nr 104412 O- ul. Szkolna w Chróścinie wraz z parkingiem i
włączeniem dróg przyległych” realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019 z Woj. Opolskim P. Adrianem
Czubakiem. Kwota dofinansowania 610 597,18 zł, co stanowi 50% wydatków
kwalifikowanych.

5.12.17 r.
Zamówiliśmy 2 wiaty przystankowe typu TOPAZ 205 do Makowic i Pniewia na łączną kwotę 16 614
zł brutto.
6.12.17 r.
Podpisałam porozumienie na dotację w wys. 600 000 zł w ramach RPO WO 2014-20, oś
priorytetowa:03 Gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie: 03.02.01 Efektywność energetyczna w
budynkach publicznych, projekt pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie
Subregionu Południowego. Zadanie to dot. szkoły w Chróścinie, więcej na facebooku gminnym, Star
Nyskiego i Urzędu Marszał.
8.12.17 r.
•

Zawarłam umowę z Biurem Obsługi Nieruchomości INTERDOM Kazimierz Dłubała na
wykonanie kompletu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych na
przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Czarnolas, dz nr 326,522, termin
15.12.17 r., cena brutto 8 610 zł.

•

Odbył się 3. Konkurs Kulinarny o Patelnię Starosty Nyskiego. Niestety, bez uczestnictwa
naszej gminy, nie miała swej reprezentacji. KGW, które zgłosiło się do udziału, na dzień
przed konkursem zrezygnowało z uczestnictwa.

11.12.17 r.
Odbyło się posiedzenie Zw. Gm. Śl. Opols w zw z negocjacjami pocztowymi. Gmina Skoroszyce
przystąpiła do nich , gmina prowadząca Lewin Brzeski, burmistrz P. Artur Kotara.
12.12.17 r.
Odbyło się spotkanie Zarządu OSP zamykające rok 2017.
13.12.17 r.
ARiMR zorganizowała konferencję podsumowującą działalność w 2017 r.
15.12.17 r.
W ramach projektu „Powrót do korzeni” odbyło się spotkanie integrujące społ. gminy wraz z
konkursem na najlepszą kutię, środki z MBO, dziękuję za zaangażowanie GOK, więcej na facebooku.

17.12.17 r.
•

Uczestniczyłam w obchodach 36. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego w Grodkowie.

•

W ramach 20-lecia Programu Odnowa Wsi strażacy z OSP w Sidzinie przy współpracy z
GOK, KGW w Sidzinie zorganizowali spotkanie integrujące, środki finansowe UM, więcej na
facebooku gm.

20.12.17 r.
Odbyło się spotkanie sygnatariuszy porozumienia międzygminnego dotyczącego odbioru odpadów na
wysypisku w Domaszkowicach. Nie wypracowano konsensusu, prócz tego, że jest wspólne
stanowisko gmin o stosowaniu praktyk monopolistycznych przez spółkę EKOM.

Szanowni Państwo,
dziękuję za współpracę w minionym okresie między sesjami RG.

Wójt Gm. Skoroszyce
B. Dybczak

Interpelacje

Radny Winnik
Okazało się, że projekt organizacji usytuowania lustra drogowego został przygotowany
w innym miejscu niż to o które wnioskowaliśmy (czyli nie przy pierwszym ostrym zakręcie w miejscowości Mroczkowa).
Pan Arkadiusz Jagieło Naczelnik Wydziału Drogownictwa przy Starostwie Powiatowym
podczas rozmowy telefonicznej poinformował nas, że sprawę bezpieczeństwa przy
ostrym zakręcie w Mroczkowej trzeba jeszcze raz przeanalizować i znaleźć dla niej odpowiednie rozwiązanie.
Radny Bryła
Drugi etap budowy drogi na osiedlu Zacisze planowany jest do realizacji w 2018 r.

Ulica Kasztanowa została częściowo usypana tłuczniem w listopadzie bieżącego roku.
Koszt zadania to 2174,11 zł. Naprawa ulicy Stawowej zostanie przeprowadzona w trakcie sprzyjających warunków atmosferycznych.
Radny Jagusz
Pismem z dnia 14.12.2017 r. zwrócono się do Starostwa Powiatowego w Nysie - Wydziału Drogownictwa z prośbą o dokonanie przeglądu i naprawy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1540 O w miejscowości Brzeziny, w szczególności na wysokości boiska
sportowego.
Pismo do wiadomości otrzymał radny Jagusz.
Radna Malec:
Pismem z dnia 14.12.2017 r. zwrócono się do Starostwa Powiatowego w Nysie - Wydziału Drogownictwa ponowie z prośbą o utwardzenie poboczy drogi powiatowej nr 1537 O
(Skoroszyce - Piątkowice) polegające na utwardzeniu (usypaniu) ich tłuczniem, na odcinku od miejscowości Skoroszyce do miejscowości Sidzina.
Pismo do wiadomości otrzymała radna Malec.
Sołtys Witos:
Ścinka pobocza przy drodze gminnej nie jest aktualnie planowa, a wody opadowe z drogi są wchłaniane przez pobocze gruntowe.
Pismem z dnia 14.12.2017 r. zwrócono się do Starostwa Powiatowego w Nysie - Wydziału Drogownictwa prośbą o naprawę nawierzchni asfaltowej tj. uzupełnienie asfaltem istniejących ubytków wzdłuż drogi powiatowej nr 1540 O na odcinku Skoroszyce – Brzeziny oraz przeprowadzenie ścinki poboczy wzdłuż w/w drogi powiatowej w szczególności
na odcinku siedliskowym w miejscowości Brzeziny wzdłuż rzeki.
Pismo do wiadomości otrzymała p. Sołtys.
Radna Rogalińska
Dr pow ul. Powstańców Śl. posesja nr 53- zastoiska wody zostanie dokonany przegląd i czyszczenie
studzienek kanaliz deszcz, termin 31 stycznia 2018 r.

