Praca Wójta od sesji kwietniowej do 22 czerwca 2017 r.
Szanowni Państwo, P. Przewodniczący, Radni, Sołtysi, Pracownicy samorządowi,
przedstawiam Państwu sprawozdanie z działalności organu wykonawczego Gm. Skoroszyce
w czasie od ostatniej sesji kwietniowej po dziś dzień.
3.05.17 r.
W Kościółku w Polu w Sidzinie została odprawiona uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny.
Dziękuję państwu radnym, sołtysom, pocztom sztandarowym OSP z Makowic i z Sidziny,
mieszkańcom Gm. Skoroszyce, szczególnie Sidziny i Giełczyc za uczestnictwo i świadectwo
patriotyzmu, więcej na facebooku.
4.05.17 r.
Odbyło się otwarcie ofert na „Opracowanie dokumentacji tech. dot. przebudowy ul.
Radziechowskiej w Sidzinie”. Zgłosiło się 3 wykonawców:
1.”Arteria” S. Celary i Z. Reguła- cena 35 670,00 zł brutto.
2. Alina Banach, Nysa, Mariacka- cena 43 050,00 zł brutto.
3.”Interdom” Biuro Obsługi Nieruchomości, Lubliniec, ul. Wyszyńskiego 85- cena 18 450, 00
zł brutto.
9.05.17 r.


Uczestniczyłam w uroczystych obchodach świąt majowych w Zespole Szkół w
Skoroszycach, więcej na facebooku.



Zawarłam umowę z M. Kijak Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe TED, Nysa,
Wyspiańskiego na nabycie mienia ruchomego:
1. Pojazd marki „Snajper” za 15 774,00 zł brutto.
2. Kosiarkę spalinową za 1,00 zł brutto.

11.05.17 r.
Otwarto oferty na zad. ”Budowa drogi do Osiedla Zacisze w Chróścinie- etap1.” Oferty złożyli
następujący wykonawcy:
1. BUDBIS- Paweł Bis, Konradowa, cena 120 423,00 zł
2. BIEL-BUD- M. Biela, Sidzina, cena 115 885,11 zł.

15.05.17 r.
Uczestniczyłam w spotkaniu kobiet woj. opolskiego, których pasją jest działalność społeczna
w swych Małych Ojczyznach. Prócz burmistrzów i wójtów obecni także byli Komisarz
Elżbieta Bieńkowska, Marszałek A. Buła, Marszałek St. Rakoczy.
16.05.17 r.
Reprezentowałam Gm. Skoroszyce na zaproszenie Komendanta Pow. Państwowej Straży
Pożarnej p. bryg. Arkadiusza Kuśmierskiego w obchodach Dnia Strażaka, które odbyły się w
Komendzie Pow. Straży Pożarnej.w Nysie.

17.05.17 r.
Odbyła się nadzwyczajna sesja RG w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
modernizację samochodu strażackiego dla OSP Makowice.
19.05.17 r.


Spotkałam się z Przewodniczącą Rady Rodziców z Chróściny w sprawie potrzeb
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Chróścinie. Rozmowa toczyła się w obecności p.
dyr. K. Kozery i p. kier. GZEASiP T. Koseckiego.



Gościłam z okazji 65. rocznicy Pożycia Małżeńskiego Państwa Pielów.



Dziś upłynął termin zbierania głosów na nasz program „Powrót do korzeni” dla
pozyskania środków z Obywatelskiego Funduszu Marszałkowskiego. Jak w soczewce
uwidoczniły się: stan aktywności mieszkańców naszej gminy, świadomość
obywatelska, zaangażowanie, dobra wola, też poziom zrozumienia i woli pomocy i
także to, co mniej miłe, roszczeniowość niektórych mieszkańców. Uczestnictwo
naszej gminy w tym projekcie to okazja, aby naocznie przekonać się w jakim
wymiarze można liczyć na szeroko pojętą życzliwość społeczeństwa, jego gotowość
na integrację i duże wyzwania. I wiem już, że sporo mamy, niestety, w sprawie tej
gotowości na wyzwania do zrobienia…

20.05.17 r.
Wraz z druhami strażakami z jednostki OSP z Makowic uczestniczyliśmy w obchodach Dnia
Strażaka OSP RP, które odbyły się w Paczkowie. Za zaangażowanie w działalność w
dziedzinie pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: z OSP w m. Czarnolas Z. Ojak, z OSP w
Skoroszycach P. Surowiecki.
17.05.17 r.


Podpisałam aneks do umowy zawartej dn. 30.06.16 r. z TAURON Dystrybucja SA w
związku ze zwiększeniem ilości opraw. Jeżeli chodzi o strukturę majątku to własność
Gm. Skoroszyce stanowi 490 punktów świetlnych, własność TAURONU Dystrybucja
SA stanowi 47 punktów świetlnych, w sumie 537 punktów świetlnych
eksploatowanych przez Tauron Dystrybucja SA na terenie Gm. Skoroszyce od 1
czerwca 2017 r. Harmonogram rzeczowy prac to: w 2016 r. wymiana 2 słupów i
dodanie 5 opraw, w 2017 r. wymiana 2 słupów i poprawa efektywności oświetlenia w
3 oprawach, koszt odtworzenia instalacji oświetleniowej 17 937,09 zł, stawka
jednostkowa za eksploatację 6,20 zł/oprawa/m-c pozostaje bez zmian.



Podpisałam umowę z Kazimierzem Dłubałą INTERDOM, Lubliniec na „Opracowanie
dokumentacji tech. dotyczącej przebudowy ul. Radziechowskiej w Sidzinie”, cena
18 450, 00 zł, termin 31 sierpnia 2017 r. To była dobra decyzja, aby wstrzymać się od
podejmowania wcześniejszego zamówienia, jest teraz korzystniejsza pod względem
cenowym oferta.

22 maja 2017 r.
Obradowała Komisja Rewizyjna- absolutoryjna.

23.05.17 r.
Uczestniczyłam w spotkaniu Zw. Gm. Śl. Opolskiego siódmej kadencji w związku z
udzieleniem zarządowi absolutorium. Przedstawiono także informacje o pracach w ramach VI
grupy zakupowej dla wspólnego przetargu na zakup energii elektrycznej w 2018 r.
24.05.17 r.
Regionalny Dyr. Ochrony Środowiska w Opolu powiadomił mnie o wszczęciu z urzędu
postępowania w sprawie wydania decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie ich z
miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania tj. z terenu działki nr ew. 546 w miejscowości
Chróścina. Pismo skierowane do PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna.
25.05.17 r.


Spotkałam się ze Starostą Nyskim p. Cz. Biłobranem i członkiem Zarządu p. D.
Palimąką w sprawie remontu dr pow do Mroczkowej i Czarnolasu.



W wyniku przeprowadzonych negocjacji dotyczących ceny budowy drogi stanowiącej
dojazd na Os. Zacisze w Chróścinie z BIEL-BUD końcowa cena wykonania zadania
obniżona została do 107 000, 00 zł.



Uczestniczyłam w spotkaniu ze sportowcami Klubu Sportowego „Ogrodnik” z
Chróściny w sprawie wykonania zadań na obiekcie sportowym w Chróścinie.
Poruszane kwestie:
1. Ogrodzenie boiska i piłkochwyty.
2. Dbanie o murawę.
3. Stan techniczny kontenera.

26 maja 2017 r.
Odbyła się konferencja z dyrektorami naszych placówek oświatowych. Dotyczyła ona przede
wszystkim organizacji pracy naszych szkół i przedszkoli w nowym roku szkolnym,
pierwszym po wprowadzeniu reformy.
27 maja 2017 r.
Uczestniczyłam w I Dniach Pakosławic.
30 maja 2017 r.
Uczestniczyłam w konferencji zorganizowanej przez Wojewodę Opolskiego A. Czubaka w
sprawie programu rządowego „Mieszkanie +”
1 czerwca 2017 r.
W świetlicy w Makowicach świętowano Dzień Rodziny, w którym miałam zaszczyt
uczestniczyć.
2.6.17 r.
Lokalna Grupa Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór w naszym urzędzie zorganizowało
spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące pozyskania funduszy unijnych na:
1. Przedsięwzięcie 2.2.2- promocja kultury i produktów lokalnych.

2. Przedsięwzięcie 1.2.1- tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań.
3. Przedsięwzięcie 1.2.2- organizacja atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu.
4. Przedsięwzięcie 2.1.2- rozwój infrastruktury turystycznej.
Niestety, nie cieszyło się zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy. W tej kwestii
też mamy jeszcze sporo do zrobienia.
4.06.17 r.
Z okazji Dnia Dziecka na wyrobisku w Brzezinach Zarząd Koła Wędkarskiego w Sidzinie
zorganizował dla dzieci z naszej gminy zawody wędkarskie o puchar Wójta Gm. Skoroszyce,
więcej na facebooku. Dziękuję za zaangażowanie Zarządowi KW z p. prezesem E. Stasicą
radnemu z Brzezin p. K. Jaguszowi i p. Łąckiemu, strażakom OSP z Sidziny oraz wszystkim
ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do zorganizowania tej, odbywającej się już od
dobrych paru lat, imprezy dla naszych dzieci.

6.06.17 r.


Odbyło się spotkanie w terenie na budowie ul. Szkolnej w sprawie postępu prac. Poruszono
sprawy dotyczące kanalizacji deszczowej, chodnika naprzeciw sklepu, ogrodzenia szkoły,
które jest w bardzo złym stanie technicznym (konieczność położenia obrzeży dla nowej
nawierzchni chodnika).



Podpisaliśmy umowę o współpracy partnerskiej z Gm. Radziechowy- Wieprz, więcej na
facebooku.

7.06.17 r.
Uczestniczyłam w podsumowaniu 2. edycji przedsięwzięcia realizowanego przez Pow. Komendę
Policji „Przedszkolak ratuje”. Nasza gminę reprezentowało przedszkole ze Skoroszyc. Dzieci pięknie
się zaprezentowały scenką dotyczącą szybkiego reagowania na zaprószenie ogniem (pożar) w domu.
Uroczystość objął patronatem honorowym Rzecznik Praw Dziecka- Marek Michalak, więcej na
facebooku.

8.06.17 r.


Podpisałam umowę z M. Bielą zgodnie z dokonanym wyborem oferty w trakcie
postępowania przeprowadzonego na podst. zaproszenia do złożenia oferty cenowej z
dn. 25.04.17 r. na wykonanie zadania pn.”Budowa drogi stanowiącej dojazd do Os.
Zacisze w Chróścinie- etap 1.”i oferty złożonej na podst. przeprowadzonych
negocjacji z dn. 25.05.17 r., termin wykonania do 31 sierpnia 2017 r. Ostateczna
wynegocjowana cena wykonania zadania 107 000,00 zł.



Na podstawie przeprowadzonego postępowania został wyłoniony wykonawca na
opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Chróścina w
granicach określonych w załączniku do uchwały RG nr XXVIII/216/2017 z dn. 31
marca 2017 r. Najkorzystniejsza oferta to Plan Projekt Biuro Urbanistyczne, Wrocław,
cena 4 700, 00 zł.



Została zawarta umowa na wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gm. Skoroszyce na podst. uchwały
XXVIII/215/2017 r. z Wrocławskie Biuro Urbanistyki we Wrocławiu, cena brutto
10 824,00 zł.



Zostały zawarte dwie umowy z J. Małachą na wykonanie dokumentacji:

1. Na ocieplenie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego w
budynku świetlicy w miejscowości Czarnolas, termin 30.06.17 r., cena brutto 630, 00 zł.
2. Na rozbudowę ganku przy świetlicy w m. Czarnolas, termin 17 lipca 2017 r., cena 2 210,00
zł brutto.
9.06.17 r.
Odbył się zarząd OSP w związku z ustaleniami dotyczącymi Gminnych Zawodów OSP.
12,13,14.06.17 r.
Odbyły się posiedzenia komisji stałych RG, odpowiednio w kolejności oświatowej, rolnej i
budżetowej.
14 czerwca
1. Opolska Delegatura Instytutu Pamięci Nar zorganizowała apel pamięci na Polanie
Śmierci na poniemieckim lotnisku nieopodal St. Grodkowa. W apelu uczestniczyła
młodzież (ok. 150 osób) realizująca projekt edukacyjny „Niezłomni- Niepochowani”.
Naszą gminę reprezentował p. Wójt B. Rudkowski. Złożono kwiaty pod krzyżem
pamięci.
2. Otrzymałam informację z Kom. Pow. PSP w Nysie, że w ramach dofinansowania
działalności OSP przez MSWiA w 2017 r. Gm. Skoroszyce przekazana zostanie kwota
9 419 zł z podziałem na:


Inwestycje budowlane- remonty i adaptacje 3 632 zł.



Zakup umundurowania- 1 336 zł.



Zakup sprzętu pożarniczego- 1 200 zł.



Zakupy inwestycyjne sprzętu uzbrojenia- 3 251 zł.

Na podstawie dyskusji na Zarządzie zgodnie postanowiono przekazać całą kwotę na
doposażenie jednostki OSP w St. Grodkowie tym bardziej, że czynimy starania, aby włączyć
ja do systemu ratownictwa krajowego.
16.07.17 r.
W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sidzinie odbyła się Gala Laureatów Szkolnej
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności. Chodzi o projekt współfinansowany przez UE w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego pn.”Dziecięce Odkrywania Świata- wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie”. Jest to program dwuletni
realizowany z RPO Woj. Opols. na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Wysoka jakość
edukacji, działanie 9.1 Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego,
wartość całkowita projektu kwota ok. 2 mln. zł, dofinansowanie na poziomie ok. 1 800 000 zł,
reszta to wkład własny Gminy Skoroszyce - niepieniężny w postaci użytkowania pomieszczeń
szkolnych służących do realizacji projektu. Realizacja projektu to dodatkowe zajęcia
edukacyjne oraz doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne. Podsumowanie dotyczyło
pierwszego roku realizacji tego zadania.

20.06.17 r.


Podpisałam umowę z Jackiem Bułdysem i Markiem Narolskim na wykonanie
„Opracowania dokumentacji tech. linii oświetlenia ul. Polnej w Skoroszycach”, termin
15 września 2017 r., cena 9 840,00 zł brutto.



Urząd Marszałkowski podał do wiadomości, które z projektów otrzymały
finansowanie z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Nasz wniosek w
kategorii subregionu „Powrót do korzeni” zdobył 2. miejsce, dofinansowanie w
kwocie 150 000 zł. To jest wielki sukces naszej gminy. I to może nawet nie w
kategorii wielkości pozyskanych funduszy, a w kategorii ogniskowania mieszkańców
gminy wokół spraw ważnych dla integracji, kształtowania społeczeństwa
obywatelskiego, świadomego swych praw, obowiązków i możliwości. Dziękuję
WSZYSTKIM, którzy zaangażowali się w akcję pozyskiwania głosów na nasz
wspólny projekt: radnym, sołtysom, dyrektorom szkół i przedszkoli, pracownikom
Urzędu Gm. w Skoroszycach, strażakom, członkiniom KGW, WSZYSTKIM
wolontariuszom. Dziękuję KAŻDEMU, kto oddał głos na nasz projekt czy to w wersji
papierowej, czy wersji online. Ponieważ liczyło się zaangażowanie każdego z osobna i
każdy jeden głos był ważny dla osiągnięcia sukcesu, podaję do wiadomości
zaangażowanie poszczególnych sołectw w głosowaniu papierowym, bo tylko te
wyniki dla nas jako urzędu są sprawdzalne:

1. Brzeziny -

51%

2. Chróścina -

16%

3. Czarnolas -

51%

4. Giełczyce -

61%

5. Makowice -

56%

6. Mroczkowa -

77%

7. Pniewie -

53%

8. Sidzina -

54%

9. Skoroszyce -

44%

10. Stary Grodków - 29%.
Dziękuję Marszałkowi p. A. Konopce za sugestie, podpowiedzi i natchnienie do twórczej
pracy na rzecz rozwoju naszej Małej Ojczyzny.


Odbyła się uroczystość „Złotych Godów”, 7 Złotych Par zostało odznaczonych na
wniosek Wójta Gm. przez Prezydenta RP Medalem za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie, więcej na facebooku.

21.06.17 r.


Nasze prace ogniskują się wokół święta górali, które zaplanowane jest na 15,16.07.17
r., mamy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i ze Starostwa.



Widziałam się ze Starostą Nyskim Cz. Biłobranem i Starostą D. Palimąką. Rozmowa
dot. dróg powiatowych, Skorpalu. Zostaną wywiezionych ze składowiska na Łąkowej
następne hałdy odpadów za kwotę 60 000 zł.

Zaproszenie na:
1. 2 lipca, godz. 9.45- uroczystość z okazji pamięci
Polaków na Kresach, Wołyniu.
2. 15-16.07.17 r.- 2. edycja Festiwalu Folkloru
Góralskiego, 16.07.17 r., godz.11.15 w kościele w
Skoroszycach, dalsze uroczystości na boisku w
Skoroszycach.
3. 24.06.17 r.- Gm. Zawody Strażackie w St. Grodkowie
o 14.00.
4. 24.06.17 r.- w Giełczycach- Noc Świętojańska- „Wiła
wianki…”
Dziękuję za współpracę, za wszelaką pomoc i za każde wsparcie.

Barbara Dybczak
Wójt Gm. Skoroszyce

Informacje


Otrzymałam odp. od ADM Szamotuły Sp. z oo, Elewator Chróścina na moje
monity w sprawie organizacji ruch samochodów ciężarowych dostarczających
i odbierających surowiec z elewatora. W kwietniu 2017 r., mając na uwadze
dobro sąsiedzkie, ADM wdrożył działania zmierzające do minimalizacji ilości
samochodów przed elewatorem. Time slot menaaagement oparty na awizacji
godzinowej pozwala uniknąć sytuacji, w której samochody oczekują na
załadunek. Jednocześnie dla dostawców i odbiorców surowców
przygotowywana jest instrukcja, która obowiązywać będzie w żniwa co do
braku możliwości parkowania przy elewatorze. Przyjazd na konkretną godzinę
wyznaczoną z Działem Logistyki i Elewatorem. Przy czym poinformowano
mnie, że pozostają otwarci na współpracę i rozmowy.

INTERPELACJE
1.Interpelacja Radnej U. Fornalik- ul. Radziechowska, Sidzina, zastoiska wody, służby
liniowe Zakł. Utrzymania Dróg w Nysie dokonają wyczyszczenia studni ściekowej, co
umożliwi swobodny odpływ wód opadowych z jezdni. Nasz Zakład Budżetowy udrożnił
studzienkę chłonną przy dr do szkoły i uzupełnił ubytek w asfalcie.
2.Interpelacja radnej U. Fornalik. A. Juśkiewicz- skrzynki pocztowe, Poczta Polska SA
informuje, że nie planuje montażu dodatkowych skrzynek przydrożnych. Zgodnie z ustawą z
dn.23.11.2012 r. Prawo Pocztowe „właściciele nieruchomości grunt., na których znajduje się
budynek mieszkal. są zobowiązani umieścić oddawczą skrzynkę poczt spełniającą wymagania
określonych w przepisach wydanych na podst. ust.5. Obowiązek ten jest realizowany w
budynkach jednorodzinnych przez umieszczenie skrzynki poczt. Przed drzwiami
wejściowymi do budynku lub ogólnie dostępnej części nieruchomości. W budynkach
wielorodzinnych, w których wyodrębniono co najmniej 3 lokale- przez umieszczenie w
ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu skrzynek poczt. w liczbie odpowiadającej
liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli
posiadają osobny adres.
3. Interpelacja radnego K. Winnika- poprawa bezpieczeństwa ruchu dr w Mroczkowej.
Wydział Drogownictwa przy Starostwie Nyskim poinformował mnie, że został przygotowany
i skierowany do zatwierdzenia przez Kom ds. Bezpiecz i Ordaniz Ruchu Dr projekt zmiany
docelowej organizacji ruchu polegający na ustawieniu lustra dr przy wjeździe do
miejscowości. Po jego zatwierdzeniu, projekt zostanie przekazany do Zakł Utrzymania Dróg
w Nysie celem jego dalszego procedowania.
4. Wykonanie sygnalizacji świetlnej na dr kr w Sidzinie. Sprawa trudna. Przebudowa
skrzyżowania, koszt ok 1 000 000 zł. Brak środków, są miejsca bardziej niebezpieczne.
Zaprosiłam na spotkanie sołeckie w Sidzinie dyrektora GDDKiA dla wyjaśnienia tych
skomplikowanych spraw.

