Sprawozdanie z działalności Wójta Gm. Skoroszyce od 30.10.17 r. do 30.11.17 r.
Szanowni Państwo, P. Przewodniczący, Radni, Sołtysi, Pracownicy samorządowi, przedstawiam
Państwu sprawozdanie z działalności Wójta w czasie od ostatniej sesji tj. 30.10.17 r. po dziś dzień.
30.10.17 r.
•

Podpisałam umowę z R. Biela na wykonanie przebudowy ul. Radziechowskiej w Sidziniebudowa chodnika wzdłuż ul. Radziechowskiej (część 1.), realizacja od 6.11.17 r. do 30.11.17
r., cena brutto 105 000 zł.

•

Zamówiłam dostawę 25 t mieszanki granitowej dla m. Czarnolas na utwardzenie dr na
cmentarz, cena 1. transportu 950,00 zł

•

Zawarłam umowę dotacji celowej w wys. 2 819,99 zł na realizację zadania polegającego na
dokończeniu budowy boksów dla psów na terenie schroniska w Konradowej pomiędzy Gm.
Nysa a Gm. Skoroszyce.

•

Zawarłam umowę ze Zb. Kładów na konserwację gruntową rowów melioracyjnych na terenie
Gm. Skoroszyce:
Pniewie- 1 400 mb,
St. Grodków- 220 mb,
Skoroszyce- 300 mb,
Brzeziny- 933 mb,
Czarnolas- 720 mb,
Makowice- 600 mb,
Giełczyce- 200 mb.
Cena brutto: 26 238,00 zł, termin 31.10.17 r.

•

Zawarłam umowę na wykonanie konstrukcji stalowej trybuny dla Klubu Sportowego
Ogrodnik Chróścina z Grzegorzem Tokarczykiem, Tarnowiec 35 A, cena 3 000 zł brutto.
Termin 3.11.17 r.

4.11.17 r.
Odbyło się spotkanie integracyjne KGW z terenu Gm. Skoroszyce zorganizowana przez GOK.
6.11.12 r.
•

Zleciłam dostawę mieszanki granitowej do miejscowości St. Grodków na kwotę 950 zł brutto
(dr do T. Marca), do Sidziny na kwotę 950 zł brutto- ul. Os. Słoneczne, do Chróściny na
kwotę 1 900 zł- ul. Kasztanowa.

•

Zawarłam umowę z Damianem Kubickim na wykonanie robót polegających na dostawie i
montażu okna i drzwi zewnętrznych w budynku świetlicy w Chróścinie, cena 5 659,47 zł
brutto, termin do 8.12.17 r.

•

Zawarłam umowę z A. Pierzgą na wykonanie utwardzenia nawierzchni kostka brukową typu
Piccolo pod wiatą rekreacyjną w Skoroszycach o pow 80 m2, cena 7 380,00 zł brutto, termin
17.11.17 r.

•

Zleciłam Firmie Adampol, A. Pierzga, Sidzina wykonanie usługi polegającej na walcowaniu
frezowiny na dr nr 19/1 w Chróścinie, kwota 258,00 zł.

7.11.17 r.
•

Zawarłam umowę z Dawidem Krupą na wykonanie robót budowlanych polegających na
remoncie dr gm nr 104450 O, dz nr 388 i dr wewnętrznej, dz nr 400 – dr dojazdowa na
cmentarz w Makowicach, dot wymiany nawierzchni żwirowo-gruntowej na kostkę
betonową. Realizacja od 6.11.17 r. do 20.12.17 r., koszt 98 400 zł brutto.

•

Zawarłam umowę z D. Krupą na wykonanie zadania pn.”Przebudowa dr wewnętrznej w
Mroczkowej- etap 1., dz nr 123 i 121”. Termin od 6.11.17 r. do 20.12.17 r. Kwota 73 830,
00 zł brutto. Cena ta ustalona została na dr negocjacji, w wyniku której nastąpiło
obniżenie wynagrodzenia do kwoty całkowitej 73 830,00 zł brutto z kwoty 78 000,00 zł
brutto.

•

Do 17.11.17 r. nastąpi sfrezowanie pnia drzewa w Sidzinie wraz z nasadzeniem lipy
drobnolistnej, wykonawca Józef Zdunek, cena 500,00 zł netto+VAT.

•

Mieszkańcy Os. Tumbewa wystąpili o wprowadzenie na osiedlu strefy zamieszkania.
Bezpieczeństwo to ważna sprawa zwłaszcza w obliczu zachodzących na osiedlu kolizji
drogowych, dlatego strefa zamieszkania zostanie wprowadzona. Termin - do końca 1.
kwartału 2018 r.

8.11.17 r.
W Chróścinie odbyło się spotkanie przedstawicieli GASPOL z mieszkańcami w sprawie zaopatrzenia
w gaz płynny wykorzystywany do ogrzewania budynków.
10-12.11.17 r.
Odbyły się gminne obchody Święta Niepodległości:
•

10.11.17 r. Uczestniczyłam w uroczystościach w szkole w Sidzinie i w Skoroszycach, więcej
na facebooku.

•

10.11.17 r. Na zaproszenie Wojewody Opolskiego A. Czubaka uczestniczyłam w uroczystości
w Urzędzie Woj., na której postanowieniem Prezydenta RP A. Dudy zostałam odznaczona
Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi dla Państwa i obywateli poprzez spełnianie czynów
przekraczających zakres zwykłych obowiązków, więcej na facebooku.

•

11.11.17 r. na zaproszenie Ks. Proboszcza M. Ruczaja we mszy św. sprawowanej za Ojczyznę
połączonej z patriotycznym śpiewaniem. Dziękuję Radnym, Sołtysom, Pracownikom
samorządowym, Mieszkańcom Chróściny i Gm. Skoroszyce za świadectwo patriotyzmu
biorącym udział w tej podniosłej uroczystości.

•

12.11.17 r. uczestniczyłam na zaproszenie Klubu Seniorów w wieczornicy poświęconej
Odzyskaniu Niepodległości.

14.11.17 r.
Spotkałam się z przedstawicielami banków (obrót bezgotówkowy, bankomaty, obniżenie opłat).
15.11.17 r.
•

Obrady Zarządu Oddziału Pow. OSP, w Niwnicy msza św. w intencji wszystkich strażaków z
pow. nyskiego. Dn. 13 maja 2018 r. powiatowe obchody Dnia Strażaka w Gm. Skoroszyce.

•

Otrzymałam info od Wojewody Opolskiego o wstępnej liście rankingowej w sprawie
dofinansowania w ramach programu rozwoju gm i pow infrastruktury dr na lata 2016-2019,
występujemy o dofinansowanie na przebudowę drog w Makowicach, zakwalifikowani na 18
miejscu na 40 miejsc, 18,9 pkt, wnioskowana kwota dofinansowania 870 291 zł, środki z
budżetu deklarowane 972 633 zł, ogółem wartość projektu 1 842 924 zł.

16.11.17 r.
•

Odbyło się spotkanie z dyrektorami naszych placówek oświatowych. Włączenie szkół w
aktywne życie społeczności lokalnej sołectw (dyskusja, poszukiwanie dróg dobrych
rozwiazań).

•

Spotkanie Zw. Gm. Śl. Opolskiego- gminę reprezentował Przew. RG H. Sokołowski.

•

W godzinach popołudniowych uczestniczyłam w Gali Biznesu, więcej na facebooku
Starostwa Nyskiego.

18.11.17 r.
Rada Rodziców Przedszkola w Sidzinie zorganizowała zabawę andrzejkową, z której zysk został
przeznaczony na doposażenie przedszkola. Dziękuję za zaproszenie. Działalność pro publico
bono.
20.11.17 r.
Przebudowa dr gm Czarnolas dz nr 326 i 522, zabezpieczenie 9 000 zł na dok niezbędną do
złożenia wniosku o dofinansowanie śr z budżetu woj. opolskiego dla realizacji zadań określonych
w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
21.11.17 r.
•

Zebranie zarządu OSP. Wyniki przeglądu operacyjno-tech jednostek:
w KSRG: Chróścina 5 miejsce, Makowice 12 miejsce na 52 jednostki,
wyłączone z KSRG: St. Grodków 4 miejsce, Skoroszyce 6 miejsce, Sidzina 7 miejsce,
Czarnolas 9 miejsce.

•

Wywiad w Radiu Nysa – zaproszenie redaktora Michała Lewandowskiego, rozmowa na
temat budżetu na rok 2018r., sytuacji związanej z odbiorem odpadów w związku z
zaproponowaną podwyżką cen dla wszystkich sygnatariuszy porozumienia
międzygminnego a firmą EKOM.

22, 23, 24.11.17 r.
Obradowały komisje stałe, odpowiednio rolna, budżetowa, oświatowa.
27.11.17 r.
•

Spotkanie u Wojewody Opolskiego A. Czubaka w sprawie obchodów związanych z
uczczeniem Żołnierzy Wyklętych, obecność Prezydenta RP, termin 29.09.18 r.

•

Spotkanie info- konsult. w LGD NKJiG poświęcone naborowi środków w zakresie
przedsięwzięcia „Promocja kultury i produktów lokalnych”.

Informacje ogólne
1. GDDKiA- powiadomiono o zakończeniu nasadzeń 5 lip drobnolistnych w Sidzinie (alejki
lipowe i ul. Sportowa) oraz 7 klonów kulistych przy Pomniku Poległych w Skoroszycach.
2. Zapraszam do Skoroszyc do Pawilonu Sportowego 15.12.17 r. na spotkanie realizujące
zadanie programu „Powrót do korzeni” z MBO.
3. W DK w Sidzinie 17.12.17 r. o godz.16.00 jasełka, degustacja potraw wigilijnych,
kolędowanie (grant).
4. Wiata w parku w Skoroszycach ukończona.

Szanowni Państwo,
dziękuję za wszelaką pomoc, za wsparcie, za każde dobre słowo, za lajki i gratulacje te wyrażane
wprost i te na facebooku Gm. Skoroszyce. Znam wagę i doceniam Państwa wsparcie, ono motywuje
do działania, tym bardziej WSZYSTKIM bardzo, bardzo dziękuję.

Interpelacje
1. Radna Cz. Gmyr- skate park zaopiekowany; kosze opróżnione, liście zgrabione, trawa
wykoszona, teren przygotowany do zimy staraniem m.in. szkoły w Chróścinie i Zakładu
Budżet.
2. ul. Równa w Chróścinie wyrównana, dziury zasypane, ul. Róż także, ul. Os. Słoneczne w
Sidzinie tłuczeń uzupełnił nierówności, nawierzchnia wyrównana, teren wokół skweru w
Giełczycach wyrównany.
3. Radna A. Słowiak- wykonawca wyłoniony, zadanie podjęte, dziękuję Parafii Makowickiej
za współpracę i włączenie się w inwestycję poprzez zaopiekowanie terenu kościelnego
budową parkingu przy cmentarzu.
4. Radna Gmyr- sprawa nowego parkingu przed garażami, gdzie kierowcy tirów parkują
auta, blokując innym korzystanie z tego miejsca.
Według art. 49 ustawy Prawo o ruchu drogowym zabrania się postoju m.in.: Na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t
lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.
W związku z powyższym jeśli samochód ciężarowy przekracza długość 12 m – nie może parkować na parkingu przy ul. Szkolnej. Sprawę należy zgłosić Policji pod nr 997.
Ponadto, jeśli nie ma się pewności czy samochód przekracza czy też nie 12 m długości– każdorazowo możemy sprawę zgłosić na policję. Służby przyjadą i zbadają sprawę. Nadto sprawa została zgłoszona do serwisu internetowego pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, aby miejsce to objąć patrolem policyjnym.
5. Radna Rogalińska- sprawa zastoisk wody przy posesji nr 53 przy l. Powstańców Śl.
Pismem zwrócono się do Starostwa Powiatowego w Nysie - Wydziału Drogownictwa ponownie
z prośbą o rozwiązanie sprawy zastoisk wody i zalewania posesji nr 53 wodami opadowymi z
drogi powiatowej nr 1543 O, ul. Powstańców Śląskich w Skoroszycach, poprzez przeprowadzenie zabiegów konserwacji i udrożnienia studzienek kanalizacji deszczowe. Pismo do wiadomości
otrzymała radna Rogalińska oraz mieszkańcy posesji.
6. Radna Juśkiewicz- w sierpniu bieżącego roku wystąpiono do Starostwa Powiatowego w
Nysie - Wydział Drogownictwa z prośbą o zamontowanie lustra drogowego na skrzyżo-

waniu drogi gminnej nr 104446 O (ul. Powstańców) z drogą powiatową nr 1537 O
(ul. Rzadziechowska) – nie z drogą wojewódzką. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że został przygotowany i skierowany do Komisji Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu
Drogowego projekt organizacji usytuowania lustra.
7. Radny Jagusz – Młynówka na odcinku wsi Brzeziny- zostały wyczyszczone skarpy i pogłębione dno, prace obejmowały odcinek 10 km od Więcmierzyc po Skoroszyce.
8. Uwaga P. Sołtys z Brzezin w sprawie drzew wzdłuż drogi pow- ustosunkowywałam się
do tej kwestii na poprzedniej sesji.

