Praca wójta
Szanowni Państwo, p. Przew, p. Radni, Sołtysi, pracownicy samorządowi, przedstawiam państwu
sprawozdanie wójta z ostatniego czasu miedzy poprzednia sesją od 20.12.18 r. po dziś dzień, czyli
25.01.19 r.
27.12.18 r.
W sprawie chodnika przy dr pow w Brzezinach, w nawiązaniu do naszego pisma z 26.11.18 r. w
sprawie przeglądu tegoż chodnika, zgodnie z deklaracją wykonawcy robót (pismo z dn. 19.12.18 r.)
usterki zostaną usunięte niezwłocznie w miarę wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych.
Pismo do p. Sołtys Brzezin.
28.12.18 r.
•

Złożyliśmy w UM wniosek o dofinansowanie z FOGR na dr w Mroczkowej, zlecona została
dokumentacja projektowa dla tego zadania pn.”Przebudowa drogi transportu rolnego we wsi
Mroczkowa, dz nr 122”. Wyk. Przemysław Dłubała, cena 6 765 zł.

•

Podpisałam umowę z Adamem Olszyńskim, Skoroszyce, Ul. Dolna 8 na wykonanie robót
budowlanych polegających na wymianie kanalizacji sanit w świetlicy wiejskiej w St.
Grodkowie, cena brutto 8 031 zł.

4.01.19 r.
W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” złożyliśmy ofertę dot. wyposażenia Dziennego Domu
„Senior+”, wnioskowana dotacja na poziomie 80%, 55 740 zł, środki własne 20%, 14 002 zł, celem
jest przebudowa istniejących pomieszczeń do pełnienia funkcji Klubu Seniora. Po realizacji zadania
Klub Seniora będzie posiadał 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła pełniące
funkcję sali spotkań, pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do
spożywania posiłków, 1 łazienka wyposażona w 4 toalety i umywalkę, toaleta dla osób
niepełnosprawnych, wydzielone miejsce na szatnię, pomieszczenie wyposażone w sprzęt RTV,
komputer z dostępem do Internetu. Termin realizacji od 1.03.19 r. do 31.12.19 r. Koszt sporządzenia
koncepcji 1 118 zł brutto, wyk. inż. arch. Aleksander Kulpa.
8.01.18 r.
W sprawie dalszych działań dot. budowy kanaliz. sanit. w Sidzinie spotkaliśmy się z projektantem inż.
M. Bartochą. Chodzi o optymalny wybór trasy budowy sieci w ul. Radziechowskiej i ul. Os.
Słoneczne.
9.01.18 r.
Spotkałam się z p. Poseł Katarzyną Czocharą w sprawie pozyskania środków na budowę remizy w
Skoroszycach. wystosowałam pisma w tej sprawie do Kom. Woj., Ministra Spr Wewnetrz i Administ.
Joachima Brudzińskiego, Woj. Opolskiego.
12.01.19 r.
Podpisałam umowę na podst. złożonej oferty 8.01.19 r. na wykonanie robót budowlanych
polegających na naprawie chodnika w Chróścinie, ul. Szkolna, wyk. Ryszard Biela, termin 14.01.19
r.- 28.01.19 r., kwota ryczałtowa 1 992 zł brutto.
16.01.19 r.
•

Otrzymałam odpowiedź na pismo z 3.12.19 r., które dotyczyło zabezpieczenia w budżecie
Starostwa Pow środków w 2019 r. na dalsze porządkowanie działki przy Łąkowej. „Na dzień
dzisiejszy w budżecie nie zabezpieczono środków na usunięcie przedmiotowych odpadów.”

•

Uczestniczyłam w Walnym Zgr. Członków Subregionu Poł. , które dot. określenia dalszych
kierunków działań w nowej kadencji.

•

Spotkałam się w terenie wraz z Sołtysem J. Hellebrandtem z Naczelnikiem A. Jagieło w
sprawie dr pow Skoroszyce – Czarnolas. Usterka zostanie usunięta w ramach gwarancji przy
sprzyjających warunkach atmosfer.

17.01.19 r.
W UM podpisałam porozumienie o współpracy, Program LIFE na rzecz ochrony powietrza, woj.
opolskie jako jedyne w Polsce aplikuje w Komisji Europejskiej o środki na ten cel. Przystąpiło do
projektu 26 gmin, w tym 5 wiejskich. Przełoży się to na kompleksowe działania na rzecz
mieszkańców. W gminie będzie wykwalifikowany doradca, który indywidualnie pomoże każdemu ,
kto się zgłosi, np. przy wyborze ekologicznego źródła ciepła. W niedzielę 20.01. 19 r. normy zostały
przekroczone 500%. Chodzi po to, żeby nie palić byle czym i w byle czym.
18.01.19 r.
•

Otrzymałam decyzję Nr VIII/ 77 KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
o włączeniu jednostki OSP w St. Grodkowie do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.
Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego PSP gen. Brygadiera Leszka Suskiego po
odbiorze aktów należy zapewnić uroczystą odprawę ich przekazania jednostce OSP.

•

W świetlicy w m. Czarnolas odbyło się posiedzenie Komisji Środowiska i Rozwoju Obszarów
Wiejskich Rady Powiatu. Dotyczyło ono omówienia działalności Programu Odnowa Wsi w
pow. nyskim.

17,18,21.01.19 r.
Obradowały komisje stałe RG.
22.01.19 r.
•

Gościliśmy partnerów z czeskich – starostów ze Skoroszic i Czarnej Wody. Otrzymaliśmy
zaproszenie na rozgrywki piłkarskie do Czarnej Wody na 27 lipca, do Skoroszic na coroczny
turniej gmin 3 sierpnia.

•

Spotkałam się z architektem Radosławem Żubryckim w sprawie dalszej ewentualnej naszej
działalności w parku w Skoroszycach. I otrzymałam ofertę na:

•

uzupełnienie inwentaryzacji, projekt budowlany i wykonawczy wskazanych elementów
(alejki, ławki, latarnie), uzyskanie uzgodnień Konserwatora Zabytków i organu administracji
Arch-Bud, przedmiar i kosztorys cena brutto 22 140 zł, termin wykonania 3 miesiące od daty
zlecenia.

23.01 19 r.
•

Zebranie w Skoroszycach podsumowujące miniona kadencję Rady Sołeckiej i Sołtysa
Skoroszyc i wybór na nowa kadencję Sołtysa i Rady Sołeckiej.

•

Rada Budowy , spotk z inspekt nadz inz Kurnatowską, kier bud i wyk w sprawie dachu na
remizie i świet w St. Grodkowie. Chodi o ewentualna wymiane szlaki. Wymiana szlaki na
dachu jest możliwa, jednakże ze względu na wysokie koszty robót propozycja projektanta inż.
Czesława Kowalkowskiego, aby osuszyć ją za pomocą kominków wentylacyjnych
o śr. od 110 do 160 mm w ilości 1szt na 5 -10 m2 w zależności od stwierdzonego
rzeczywistego zawilgocenia w danym miejscu. I druga spr. dotyczyła wykonania wieńca w
miejscu murka z cegly z betonu C20/25. Szerokość nowego wieńca powinna wynosić min. 25 cm.
Zbrojenie wieńca: pręty podłużne: 4 ∅12, stal klasy A- IIIN, np. BSt500S.

W St. Grodkowie 3.03.19 r. uroczystość w związku z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy
Wyklętych, współpartnar Gm. Grodków, bieg „Wilczym tropem” godz 12.00, o godz. 15.00

msza św. w St. Grodkowie, przejazd na Polanę Śmierci, poczęstunek w świetlicy, goście z
Podbeskidzia – rodzina zastępcy H. Flamego – Przewoźnika ps. Ryś.
24.01.19 r.
•

Uroczystość Diamentowe Gody 5 par z terenu Gm. Skoroszyce, więcej na fb Gm. Skoroszyce.

•

Złożone zostały dwa wnioski na konkurs w ramach programu ograniczania przestępczości i
aspołecznych zachowań pn. „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”. W pierwszym
wnioskujemy o zabezpieczenie skateparku poprzez montaż montoringu. Celem jest
eliminowanie wandalizmu i zachowań patologicznych. Zaangażowaną i współpracującą
jesnostką w tym projekcje jest Zespół Szk- Przedsz. w Chróścinie i policja w Nysie. Drugi
wniosek ma służyć poprawie bezpieczeństwa dzieci na dr woj. 401, jest on realizowany po
egidą UM.

Dziękuję Państwu za współpracę, pomoc, sugestie w tym czasokresie dla dobra wspólnego.

