
Sprawozdanie z pracy organu wykonawczego Gm. Skoroszyce
 od 8 września 2017 r. do 27.10.17 r.

Szanowni Państwo, P. Przewodniczący, Radni, Sołtysi, Pracownicy samorządowi,
przedstawiam Państwu sprawozdanie z działalności organu wykonawczego Gm. Skoroszyce
w czasie od ostatniej sesji tj. 8 września 17 r. po dziś dzień.

9.09.17 r.
 Odbyła się uroczystość oddająca pamięć Żołnierzy Niezłomnych. Szeroka relacja na 

gminnym facebooku. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację i 
uczestniczyli w tej uroczystości: pocztom sztandarowym szkół i OSP, radnym, 
sołtysom, kierownikom i dyrektorom jed. organiz., mieszkańcom Gminy Skoroszyce, 
szczególnie St. Grodkowa zwłaszcza za całoroczną opiekę nad tym miejscem kaźni.

 Uczestniczyłam w dożynkach w m. Czarnolas. Dziękuję za miłe chwile spędzone 
razem.

12.09.17 r.
 Odbyła się uroczystość z okazji Diamentowych Godów, więcej na facebooku.
 W Giełczycach na zebraniu wiejskim rozdysponowano fundusz sołecki na 2018 r.

14.09.17 r.

Odbyło się zebranie wiejskie w Makowicach, dn. 18.09.17 r. w Brzezinach, 19.09.17 r. w 
Skoroszycach,  20.09.17 r. w m. Czarnolas, 21.09.17 r. w m. Pniewie, 25.09.17 r. w 
Mroczkowej, 26.09.17 r. w Chróścinie, 27.09.17 r. w Sidzinie, 28.09.17 r. w St. Grodkowie.

Na każdym zebraniu zebrani mieszkańcy poruszali sprawę dróg. Trzeba powiedzieć jasno, że 
stan dróg w gminie pozostawia wiele do życzenia, natomiast zrozumiałym jest fakt, że ludzie 
chcą godnie żyć, bo obligują nas do tego czas i miejsce, w których żyjemy. Jest to problem 
ogólnokrajowy. A te inwestycje drogowe, które wykonaliśmy i z budżetu gm, i z 
pozyskaniem śr. finans z zewnątrz rozbudziły oczekiwania innych mieszkańców. Na zebranie 
w Sidzinie zaprosiłam dyr. GDKRiA p. dr inż. Przemysława Maliszkiewicza w sprawie 
poszukiwania konsensusu dotyczącego bezpieczeństwa drogowego sidzinian w związku z 
dużym natężeniem ruchu na dr krajowej.  Dziękuję sołtysom za pomoc w organizacji spotkań 
i rzetelne wywiązywanie się ze swych obowiązków, dziękuję także radnym, zwłaszcza tym, 
którzy uczestniczyli w zebraniu swego obwodu.

15.09.17 r.

 Złożyłam wniosek Wojewodzie Opolskiemu Adrianowi Czubakowi o przekazanie dotacji 
celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej . Kwota 
wnioskowanej dotacji: 192 287,94 zł, powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez 
producentów 6 013,8049 ha,, ilość oleju napędowego 188 517,59 l, łączna kwota rocznego 
limitu zwrotu podatku: 517 187,22 zł.

 Złożyliśmy także wniosek o dofinansowanie w wysokości 50% od budowy dróg w 
Makowicach.

 Od zaprzyjaźnionej partnerskiej Gm. Radziechowy- Wieprz przejęliśmy auto strażackie, 
więcej na facebooku ( 4913 wejść).



21.09.17 r.

Powiadomiono mnie, że przy dr pow w Czarnolasie na skutek zatwierdzenia projektu zmiany 
docelowej organizacji ruchu zostanie zamontowane lustro do końca miesiąca.

25.09.17 r.

 Nastąpił odbiór końcowy inwestycji pn.” Budowa drogi stanowiącej dojazd do Os. Zacisze w 
Chróścinie- etap 1.”

 Podpisałam umowę z P.P.H.U. „Ares” Arkadiusz Rakowski na zakup 37 szt. krzeseł do 
świetlicy w m. Pniewie, cena 3 874,28 zł brutto, fundusz sołecki.

 Zawarłam umowę z Tomaszem Skibą na sprzedaż, dostawę i montaż zestawów zabawowych 
na łączną kwotę 8 800 zł w Makowicach, termin 31.10.17 r.

 Podpisałam umowę z Mateuszem Cichowskim na sprzedaż, dostawę i montaż urządzeń 
zabawowych w Sidzinie i m. Czarnolas na kwotę 7 850, 00 zł, termin 31.10.17 r.

27.09.17 r.

W Urzędzie Marszałkowskim Wójt Gm. i Skarbnik Gm. podpisały umowę na realizację programu, 
który wygrał w konkursie na Obywatelski Fundusz Marszałkowski.  

30.09.17 r.

Po raz 10. w Makowicach KGW kisiły kapustę. Dziękuję Stowarzyszeniu MAK z to święto, P. Radnej
a zarazem Prezes A. Słowiak za to, że jest motorem tej uroczystości, 1. miejsce w konkursie- KGW St.
Grodków, ale zabawa dla wszystkich KGW- doskonała, więcej na gminnym facebooku (934 
wyświetleń filmu, fotorelacja 1100 wejść)

5.10.17 r.

Opolski Ośr. Dr. Rol. w Łosiowie docenił działalność Wójta Gm. Skoroszyce wyróżnieniem 
„Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej”, więcej na facebooku (2444 wejścia).

6.10.17 r.

Zawarłam 2 umowy o świadczenie usług oświetleniowych:

 Dobudowa oprawy oświetleniowej w m. Pniewie na słupie nr 14 (koło świetlicy), cena  
1968,00 zł brutto, termin 75 dni od zawarcia umowy,

 Dobudowa oprawy oświetleniowej na słupie nr 204, przeniesieniu oprawy ze słupa nr 201 na 
słup nr 301 oraz demontażu na słupie nr 209 w Brzezinach, cena 3 013,50 zł brutto, termin 75 
dni od podpisania umowy.

9.10.17 r.

Podpisałam umowę na komplet materiałów potrzebnych do wykonania ogrodzenia placu zabaw w 
Skoroszycach zlokalizowanego na działce nr 248/294 z Wojciechem Kozłem, cena 4 000 zł brutto, 
finansowanie: 1 000 zł – program Odnowa Wsi, starostwo Nyskie, 3 000 zł budżet gminy.

10.10.17 r.

Uczestniczyłam w podsumowaniu działalności Euroregionu Pradziad z okazji 20. lat działalności.

11.10.17 r.



 Został rozliczone zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gm. 
Skoroszyce- VIII nabór. Woj. Fundusz Ochr Środow i Gosp Wod w Opolu na mocy dotacji 
udzielonej  Gm. skoroszyce 10 848,68 zł, środki własne gminy - 4 467,10 zł.

 Zawarłam umowę z J. Ignaczekiem na zadanie dotyczące remontu instalacji elektrycznej w 
budynku świetlicy w Chróścinie, termin do 20.10 17 r., cena brutto 9 637,60 zł.

 Podpisałam umowę z Krzysztofem Zygmuntem na wykonanie dokumentacji niezbędnej do 
zgłoszenia robót budowlanych do Starosty Nyskiego na zadanie remont drogi w Makowicach, 
dz nr 388, cena 1 170, 00 zł, termin 13.10.17 r.

 Zawarłam umowę z inż. J. Małachą na  wykonanie dokumentacji projektowej dla uzyskania 
pozwolenia na przebudowę istniejącego otworu okiennego, montaż drzwi zewnętrznych w 
świetlicy w Chróścinie, cena 1 200,00 zł brutto, termin 24.10.17 r.

12.10.17 r.

Z okazji Dnia Kom. Eduk. Nar. zorganizowane zostało spotkanie z nauczycielami Gm. Skoroszyce. 
Wójt Gm. przyznał za osiągnięcia wych- dydaktyczne wyróżniającym się nauczycielom 4 Nagrody 
Wójta :

1. P. Ewie Cichońskiej ze szkoły w Chróscinie.

2. P. Dagmarze Hospodynicz ze szkoły w Skoroszycach.

3. P. Dorocie Lis ze szkoły w Skoroszycach.

4. P. Mariuszowi Stokłosie ze szkoły w Chróścinie.

Nagrodę Wójta otrzymał także kierownik GZEASiPu p. T. Kosecki za wspieranie działań 
oświatowych, więcej na facebooku (20887 wejścia).

13.10.17 r.

Uczestniczyłam w uroczystości pasowania uczniów kl. pierwszej w szkole w Chróścinie.

14.10.17 r.

W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się ogólnopolska konferencja pn.”Prawa rodziny – rdzeń
współczesnej demokracji” w ramach Dnia Praw Rodziny. Na zaproszenie Minister rodziny, pracy i 
polityki społecznej p. Elżbiety Rafalskiej Gminę Skoroszyce reprezentowała Kierownik Ośrodka 
Pomocy Społ. p. Aleksandra Masiowska- Michułka.

 16, 17, 18.10.17 r.

Odbyły się kolejno posiedzenia komisji stałych: budżetowej, rolnej i oświatowej. Ponadto 17.10.17 r. 
odbyła się konferencja dyrektorów placówek oświatowych Gm. Skoroszyce, a 18.10.17 r. gościliśmy 
Przewodniczącego Kukiz 15 P. Kukiza i asystenta Zb. Obarskiego, Posła Pawła Grabowskiego, więcej
na facebooku (2261 wejść).

19-20.10.17 r.

Uczestniczyłam w 17. Kongresie Gmin Wiejskich. Wypracowano stanowiska w sprawach:

 reformy oświaty (Minister A. Zalewska relacjonowała etapy wdrożenia reformy),

 zmian prawa dot. podziału i zmiany granic administr. gmin w obliczu rozrastania się miast,

 finansowania zadań drogowych na obszarach wiejskich,

 polityki rozwoju obszarów wiejskich,

 zarzadzania kryzysowego i usuwania skutków klęsk żywiołowych.



Obecni: Paweł Mucha- Szef Kancelarii Prezydenta RP, Minister Henryk Kowalczyk- Szef komisji 
Ekonomicznej RM, A. Zalewska- Minister MEN ( pełna relacja Wójta Gm. na facebooku).

23.10.17 r.

 Wystąpiłam do ZDW w sprawie oświetlenia przystanków autobusowych w Makowicach przy 
dr woj. z wnioskiem o modernizację lamp solarnych, z którymi od wykonania drogi woj są 
problemy, oferując 3 możliwości rozwiązania sytuacji.

 Zawarłam umowę z inż. Jackiem Bułdysem na opracowanie dok proj i budowę oświetlenia 
ulicznego zgodnie z opracowaną dokumentacją tech dla 3 zjazdów z DW nr 401 do m. 
Makowice, termin 28.12.17 r., cena 62 041,32 zł brutto.

 Podpisałam umowę z Bioagrą Spółką Akcyjną na wydzierżawienie części działki nr 645/8 o 
pow 3,45 ha od 27.10.17 r. do 10.01.18 r. za cenę czynszu dzierżawnego 2 415,63 zł.

25.10.17 r.

Uczestniczyłam w Konferencji regionalnej na zaproszenie Marszałka A. Buły na temat absorbcji 
środków unijnych.

26.10.17 r.

 Uczestniczyłam w pasowaniu uczniów 1. klasy szkoły filialnej w Makowicach. 

 Na zaproszenie Marszałka A. Buły uczestniczyłam w gali obchodów jubileuszu 20 lat 
Programu Odnowy Wsi. 

Informacje:

 Żaden wykonawca nie odpowiedział na ofertę wykonania dróg:

w Mroczkowej Ave Maryja,

w Makowicach na cmentarz.

 Otrzymałam wnioski o realizację zadań:

Ks. Proboszcza G. Grzybowskiego- oświetlenie przy cmentarzu w Skoroszycach,

Ks. Proboszcza M. Ruczaja- pomocy w wykonaniu elewacji kościoła, oświetleniu wieży, 
wybudowaniu pomnika w związku z Jubileuszem w 2018 r. Polski Niepodległej,

 Otrzymaliśmy zaproszenie od Ks. Proboszcza Ruczaja na mszę św. patriotyczną za Ojczyznę 
11 listopada o 11.00 w kościele parafialnym w Chróścinie, zapraszam Państwa po mszy do 
świetlicy na kawę, ciasto i patriotyczne śpiewanie.  W kościele wystąpią nasi Seniorzy w 
repertuarze religijno- patriotycznym.  

 Sprawa progów zwalniających na Szkolnej w Chróścinie- w pn. 30.10.17 r. jestem umówiona 
z inspektorem nadzoru inż. Kurnatowskim i wykonawcą.

 Sprawa zaorywanych sukcesywnie dróg śródpolnych- działają już zespoły, które w terenie 
sprawdzają stan rzeczy i możliwości należytego rozwiązania sytuac

 Otrzymałam pismo wyjaśniające ze Starostwa Pow w Nysie w sprawie odpowiedzi na temat 
wycinki drzew wzdłuż dróg powiatowych (do wiadomości radnego K. Jagusza). Zarząd 
Powiatu w Nysie wystąpił o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę:



47 topoli na odcinku Chróścina- granica powiatu,

41 drzew na odcinku Skoroszyce- Czarnolas,

92 drzew na odcinku Skoroszyce- Brzeziny- granica powiatu.

                   Przewidywany termin wycinki do 31.12.2018 r.

Szanowni Radni, Sołtysi, Pracownicy samorządowi,

dziękuję za wszelaką pomoc w realizacji zadań służących polepszeniu życia mieszkańców w naszej 
Małej Ojczyźnie i za wsparcie.

Wójt Gm. Skoroszyce

Barbara Dybczak 


