
Sprawozdanie Wójta od 16 lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r.

Szanowni Państwo, P. Przewodniczący, Państwo Radni, Sołtysi, Pracownicy samorządowi, 
przedstawiam Państwu informacje z pracy Wójta w czasie od ostatniej sesji po dziś dzień.

17 lutego 2018 r.

Spotkanie na zebraniu sprawozdawczym OSP Skoroszyce.

21.02.18 r.

• Nastąpiło otwarcie ofert na zamówienie pn.”Opracowanie dok tech i budowa ośw ulicz na ul. 
Łąkowej w Skoroszycach”. Firma AMIKAR to jedyny oferent, cena brutto 19 680,00 zł, 
termin 28.09.18 r., zamawiający zarezerwował kwotę 21 000,00 zł.

• Spotkałam się w terenie z przedstawicielem ZDW, Oddział w Grodkowie, inż P. Osipiakiem 
(wykonującym usługi dla ZDW), aby zlustrować postęp prac przy oświetleniu przystanków 
autobusowych i przejść dla pieszych  na dr woj. Makowice – St. Grodków.

• W Sidzinie zawiązało się Stowarzyszenie „Góral Sidzina”, służyli śmy pomocą w podjęciu 
działalności w sprawach formalno-prawnych.

22.02.18 r.

Uczestniczyłam w III Konferencji Regionalnej, której tematem była absorbcja śr. unijnych woj. 
opolskiego, stan realizacji przez UMWO, dalsze możliwości aplikowania o śr. unijne oraz plany i 
kierunki rozwoju woj. opolskiego na najbliższe lata. Promowano m.in. 2.edycję MBO, przedstawiano 
najciekawsze programy, które wygrały w ubiegłym roku, wspomniano nasz program „Powrót do 
korzeni”, nie byliśmy na tej konferencji gminą anonimową, dlatego jeszcze raz przy tej okazji dziękuję
wszystkim mieszkańcom naszej gminy i pasjonatom naszego projektu spoza terenu Gminy 
Skoroszyce, którzy oddali na niego głos. Przypomnę dla porządku, że największe zaangażowanie 
wykazały sołectwa: Mroczkowa, Giełczyce i Makowice.

24.02.18 r.

• Zostaliśmy zaproszeni na godzinny program Śniadanie w Radiu Nysa. Postanowiłam 
przybliżyć radiosłuchaczom programy unijne, które są  realizowane przez nasze placówki 
oświatowe: ERASMUS+ oraz „Dziecięce Odkrywanie Świata” realizowany w Sidzinie już 
drugi rok, Chróścinie i w Skoroszycach pierwszy rok. Są to programy dwuletnie. 
Reprezentowali nas zespół: Wójt Gm. B. Rudkowski, Koordynator ERASMUSA+ p. J. 
Dwornik, uczniowie Sz. Należny II kl. gimnazjum, M. Hurko III kl. gimnazjum, zapraszam do
odsłuchania na fb gm.

• Odbyło się kolejne, ostatnie z sześciu, spotkanie sprawozdawcze OSP w Sidzinie. Jednostki 
OSP przedstawiły sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za poprzedni rok, 
plan działalności i plan finansowy na 2018 r. Wszystkie jednostki OSP uzyskały absolutorium 
za okres sprawozdawczy, informacja na fb.

Dn. 21 marca 2018 r. otrzymałam informację z Komendy Powiatowej Pań Straży Pożar w Nysie- 
Komendant Powiatowy Pań Straży Poż brygadier Arkadiusz Kuśmierski i Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej- gen. brygadier Leszek Suski, że sprawozdania z wykonania zadania 
publicznego pt. ”Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej 
włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” i „Przygotowanie jednostek 
ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” za rok 2017 zostały 
zatwierdzone. 

Na poprzedniej  sesji  oznajmiłam Państwu,  że po ostatnim szóstym walnym zebraniu naszych
jednostek OSP dokonam podsumowania tych spotkań.  Jako Wójt tej  gminy i  Prezes OSP RP
uczestniczyłam od 2015 r., przez 2016 r., 2017 r. i 2018 r., czyli 4 lata we wszystkich spotkaniach
sprawozdawczo- wyborczych. Ponieważ mamy 6 jednostek OSP, więc, jak łatwo policzyć spotkań



było 6x4, czyli 24. I wszystkie prócz jednego, odbyły się bez zakłóceń. W tym roku na spotkaniu
w OSP w Chróścinie radny Filas, który był obecny na zebraniu, podniósł zarzut w stosunku do
Wójta, stwierdzając, że to wstyd, aby strażacy przeznaczali ekwiwalent wypłacany im z budżetu
gminy za udział w zdarzeniach na uzupełnianie sprzętu w jednostce. Oświadczył, że druhowie
strażacy  winni  organizować  sobie  wyjazdy  na  wycieczki  zamiast  przeznaczać  środki  na
doposażenie jednostki w sprzęt, bo wyręczają w tym Wójta. Chcę wyjaśnić, że Wójt jako organ
wykonawczy wykonuje uchwały RG, jakie do wykonania powierza mu RG. Uchwała RG z 14
lutego 2014 r. ustala wysokość ekwiwalentu zgodnie ze swoimi możliwościami finansowymi, na
dogodnym dla siebie poziomie, mając na względzie charakter i możliwości podatkowe gminy. Jest
to suwerenna uchwała RG, która stanowi prawo miejscowe w gminie. Nikt z Państwa do tej pory
nie kwestionował tego ekwiwalentu, nie wnosił o jego zmianę. Ja jestem Wójtem od wyborów 16
listopada 2014 r. Jest ciągłość władzy, więc wykonuję uchwałę podniesioną przez Państwo. OSP
jest stowarzyszeniem, które charakteryzuje się dobrowolnym i trwałym zrzeszaniem się w celach
niezarobkowych.  Dobrowolność  jest  ideą  stowarzyszenia,  a  wiec  swobodą  przystąpienia  i
wystąpienia ze stowarzyszenia.  Cechą stowarzyszenia jest samorządność. Szanuję strażaków za
to,  co robią:  chronią  życie  i  mienie.  Ekwiwalent  dla członków stanowi  równoważnik  wkładu
wniesionego przez członka OSP w postaci czasu, wysiłku i zdrowia i nie może być traktowany
jako rekompensata za utracone zarobki.  Nie jest  to odpowiednik  wynagrodzenia,  dlatego nikt
strażakom  nie  zarzuci,  że  strażacy  jeżdżą  do  akcji,  aby  zarobić.  Ekwiwalent  jest  prawem
osobistym, rezygnacja jest osobistą i indywidualną decyzją członka OSP. Ja jako Wójt nigdy nie
wpływałam, ba, nawet nie przeszło mi przez głowę, żę mogłabym sugerować to, na co członkowie
OSP  przeznaczają  ekwiwalent,  choć  w  innych  gminach  np.  Strzelce  Opolskie,  Krapkowice,
Gogolin, gminach śląskich, o których wypowiadał się pan na posiedzeniach komisji budżetowej,
że powinne być dla nas niejednokrotnie wzorem, wiec w tych gminach, o wiele bogatszych niż
nasza (Krapkowice- 300 000 zł, Strzelce opolskie- 800 000 zł), strażacy nie biorą ekwiwalentu, a
gmina przeznacza te środki na funkcjonowanie jed OSP, na zakup mundurów, pomp, węży, a
nawet dopłaty do samochodów strażackich.

Mimo tego, że pracownik merytoryczny urzędu na tym spotkaniu wyjaśniał panu, że ekwiwalent
strażacy przekazują na swoje potrzeby nie tylko w Chróścinie, ale w całej naszej gminie i jest to
przyjęte w całej prawie Polsce, pan nie przyjął tego do wiadomości, nadal kontynuując swą tyradę.
To,  co  pan  urządził  na  tym  spotkaniu  to  hucpa.  Wie  pan  dlaczego?  Bo  wszyscy  byliśmy
zniesmaczeni pana zachowaniem, druhowie strażacy przerwali panu i w kuluarach przepraszali
mnie za pana zachowanie.

Chcę  pana zapytać, czy to jest zachowanie mające na celu dobro interesu publicznego? Czyje
interesy pan prezentuje, bo na pewno nie gminy… Czy takim działaniem reprezentuje pan rację
stanu gminy? Powiem więcej, nie pozwolę, aby pan mnie dyskredytował i postponował. Za ciężko
pracuję, aby w tej gminie się lepiej działo. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////    

26.02.18 r.

1. Opracowana została Specyfikacja Istonych Warunków Zamówienia w postępowaniu o 
udzielenie zamów publ w trybie przetargu nieogr na roboty budowl na wyk zad inwest 
„Przebudowa dr doj do Os. Zacisze 2. etap. Zakres opracowania obejmuje budowę:

• jezdni z mieszanki mineralno- asfaltowej.

• chodników wraz ze zjazdami z kostki,

• sieci kanaliz deszcz.

Termin wykonania zamówienia do 29.06.18 r.

1. Podpisałam umowę z Wojewodą Opolskim A. Czubakiem, na podst. której zostaną 
przekazane Gm. Skoroszyce w formie dotacji śr finans w wys 10 000 zł na dożywianie dzieci i



zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym. Ta dotacja wynosi 60% ogólnych kosztów 
realizacji zadanie, pozostałe 40% to środki własne gminy.

2. Podpisałam umowę z firmą Amikar Mieczysław Kokurowski na opracowanie dokumentacji 
tech i budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej w Chróścinie, cena 12 915,00 zł 
brutto, termin od 21.02.18 r.- 31.07.18 r.

1.03.18 r.

Unieważniłam postępowanie na „Opracowanie dok tech dot przebudowy skrzyżowania dr pub z 
przejazdem kolej przy dr doj do Os. Zacisze. Zgłosili się dwaj oferenci: Wiktor Sołtysik, Ekspertyzy 
Kolejowe, Poznań, cena 41 056,79 zł, termin 5 miesięcy od podpisania umowy, 2. Drog- Plan, 
Przemysław Dłubała, Grodków, cena 40 590,00 zł, termin 31.07.18 r.

2.03.18 r.

Spotkanie z p. dyr. ZDW Bartłomiejem Horaczukiem i i naczelnikiem Wydziału Utrzymania Dróg p. 
Grzegorzem Cebulą. W maju br. wykonany zostanie dodatkowy wpust doprowadzający wody tak, aby
nie zalewało posesji w St. Grodkowie pierwszej po prawej stronie przy wjeździe do sołectwa od strony
Nysy. Zostaną dodatkowo oznakowane liniami wysepki na dr woj. poprzez pomalowanie 
grubowarstwowo białą odblaskową farbą.   

5.03.18 r.

Otrzymałam ofertę firmy AMIKAR na „Rozbudowę oświetlenia ulicznego w Skoroszycach, dz nr 
91/1 (cmentarz), cena brutto 30 750, 00 zł, termin do uzgodnienia.

6.03.18 r.

Otrzymaliśmy jedną ofertę na wyk. robót bud polegających na remoncie dr wew w Mroczkowej 
(wymiana nawierzchni żwirowo- grunt na kostkę bet 8 cm, część 2., R. Biela, cena 108 375,57 zł, 
kwota zabezpieczona w budżecie 83 951 zł. 

7.02.18 r.

• Uczestniczyłam w Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli Gm. Spółki Wodnej.

• Odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom” w dwóch gr wiekowych. W młodszej na etapie pow reprezentantem Gm. 
Skoroszyce będą: Kacper Hellebrandt i Marta Kaczmarczyk, a w starszej: Damian Kopacz i 
Igor Kaczanowski, info na fb  

• Nasi Seniorzy świętowali Dzień Kobiet, dziękuję za zaproszenie.

12.03.18 r.

• Podpisana została umowa na wyk zad pn. „Przebudowa dróg gminnych w Makowicach, 
termin 28 września 2018 r., cena 1 632 809,13 zł brutto, gwarancja 60 miesięcy, wykonawca 
B. Pierzga, Sidzina, Grodkowska 5A.

• Informacja z otwarcia ofert „Przebudowa dr doj do Os. Zacisze w Chróścinie 2. etap. Kwota 
jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowania zadania to 340 000 zł, oferty:

BUDMAR, Opole, Chabrów, cena 407 475,65 zł brutto,

Bis Wiesław, Konradowa 1 A, 411 676,34 zł brutto,

TRANSKOM Robert Bałdyga, 47-143 Jaryszów, 673 875,95 zł.

14.03.18 r.



• Udzieliłam wywiadu w programie „Gość radia Nysa” na temat postępu zadań inwestycyjnych,
ponad 3 000 wyświetleń na fb.

• Odbyło się przekazanie terenu pod realizację zad „Przebudowa dróg lokalnych w 
Makowicach”,

• Odbyło się posiedzenie Kom Budżetowej,

• Spotkałam się z sołtysami naszych 10 sołectw, Świętowaliśmy w urzędzie Dzień Sołtysa. 
Także 19 marca na zaproszenie marszałka A. Buły uczestniczyliśmy w uroczystej gali z ok. 
Dnia Sołtysa. Dziękuję wszystkim Sołtysom za zaangażowanie w sprawy sołeckie, życzę 
dalszej pomyślnej działalności i uznania w oczach mieszkańców za codzienny trud dla dobra 
społeczności sołectw.

15.03.18 r.

• Posiedzenie Kom. Ośw.

• Spotkanie z dyr. naszych placówek oświat, dyskusja na temat, poszukiwanie rozwiązań i 
wypracowywania systemu oddziaływania na uczniów celem podniesienia świadomości 
odpowiedzialności za mienie komunalne i za estetykę miejsc, które służą wszystkim 
mieszkańcom, przede wszystkim za place zabaw i skate park w Chróścinie.

• Złożyłam wniosek o dotację na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego. Wnioskowana kwota 487 494 zł, powierzchnia użytków rolnych 
6 886 ha, ilość oleju opałowego 477 936 l, łączna kwota limitu zwrotu podatku dla 
producentów rolnych w ramach rocznego limitu 592 198 zł.

16.03.18 r.

Obradowała Komisja Rolna.

17.03.18 r.

Obyło się integracyjne spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Dziękuję za organizację p. dyr. M. 
Tarczyńskiej i całemu GOKowi.

22.03.18 r.

• Opracowana została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wyk zad inwest 
pn.”Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Czarnolas poprzez dostosowanie jej do zmian 
klimatycznych oraz korzystania przez osoby niepełnosprawne.” Zadanie to realizowane jest w 
ramach Europejskiego Funduszu Rol na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestuje w obszary wiejskie”, program na lata 2014-2020.

Zakres robót:

1. Naprawa więźby dachowej.

2. Wymiana pokrycia dachu z dachówki na blachodachówkę.

3. Roboty towarzyszące podstawowym robotom dekarskim.

4. Ocieplenie ścian budynku styropianem.

5. Roboty towarzyszące podst robotom ociepleniowym.

6. Powiększenie ganku wraz z robotami towarzyszącymi.

7. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych oraz montaż dodatkowych okien.

8. Wykonanie sufitu podwieszanego w sali głównej świetlicy.



9. Wykonanie oświetlenia w sali głównej świetlicy.

10. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

11. Wykonanie wszelkich innych czynności, jakie okażą się niezbędne do wykonania 
obowiązków lub rezultatów wskazanych w powyższych punktach.

Termin wykonania zamówienia do 20.06.18 r.

Termin składania ofert do 5.04.18 r.  

• Otrzymałam info od Wojewody Opolskiego A. Czubaka, że Rada Ministrów uchwałą z dn 
19.03 18 r. ustanowiła Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności 
Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Celem jest realizacja zadań 
własnych z zakresu budowy, przebudowy lub remontów dróg pow i gm. Jeszcze nie jest 
opracowany wzór wniosku o przyznanie dotacji, o tym zostanę poinformowana odrębnym 
pismem, ale nabór wniosków będzie trwał do końca 15 kwietnia 2018 r.

• Urząd Marszałkowski ogłosił nabór na dofinansowanie zadań z PROW związanych z 
kształtowaniem przestrzeni publicznej do 500 000 zł. Termin szybki, kwietniowy, wpisują się 
w kryteria Alejki Lipowe w Sidzinie, choć Sidzina ma układ ruralistyczny, więc wszelkie 
uzgodnienia z konserwatorem zabytków, a to wydłuża procedury.

Informacje ogólne 

1. Jutro tj. 24.03.br. zaproszona zostałam do programu „Śniadanie w radiu Nysa”. 
Postanowiliśmy, że dla ożywienia dyskusji w audycji weźmie także udział p. dyr. GOKu M. 
Tarczyńska, Wójt Gm. Pakosławice A. Raczyński oraz pracownik urzędu Gm. Skoroszyce K. 
Pierzga. Tematem będzie realizacja zadań związanych z MBO „Powrót do korzeni” i  
promocją naszych planów związanych z naborem na 2. edycję MBO „Od juniura do seniora”. 
W związku z powyższym zapraszam do słuchania.

2. Zapraszam Państwa na spotkanie integracyjne wprowadzające w atmosferę Świąt 
Wielkanocnych 25.03.18 r. (Niedziela Palmowa), godz. 15.00, do Sidziny, do Domu Kultury 
(kiermasze świąteczne, degustacja potraw wielkanocnych, wspólne gotowanie kwaśnicy).

3. Info dot. posesji na ul. Dolnej w Chróscinie: 

Zestawienie działań prowadzonych  przez Wójta Gminy w Skoroszycach w sprawie 
usunięcia odpadów znajdujących się przy ul. Dolnej w Chróścinie

Sprawa odpadów na posesji, ul. Dolna w Chróścinie. Szeroko relacjonowałam ją na dwóch 
sesjach RG:

• na sesji 31 marca 2017 r. w odpowiedziach na interpelacje. Ponieważ tak się składa, że
odpowiedzi na interpelacje są w drugiej części sesji, tak jakoś w okolicach godz.12, 
wiec jak to często bywa, pan radny Filas już nie jest na sesji obecny (opuścił salę 
przed realizacją 7. punktu porządku obrad), zatem nie mógł włączyć się w dyskusję, 
która dotyczyła rozwiązania kwestii odpadów na ul. Dolnej,

• na sesji 8 września 2017 r. w informacjach ogólnych.

Przybliżę Państwu raz jeszcze temat odpadów w Chróścinie na ul. Dolnej w porządku 
chronologicznym.    



Wójt Gm. Skoroszyce nakazał p. B. Majewskiemu, władającemu odpadami znajdującymi się
na posesji przy ul. Dolnej 22 w Chróscinie, dz nr 358/2 usunięcie odpadów palnych o kodzie
19 12 10 w terminie do 31.05.16 r. Z uwagi na niedotrzymanie przez p. Majewskiego terminu
Wójt Gm. upomnieniem z 10.06.16 r. wezwał p. B. Majewskiego do wykonania w terminie 7
dni od doręczenia upomnienia obowiązków wynikających z decyzji z 8.04.16 r. Upomnienie
zostało doręczone. Z uwagi  na niepodjęcie jakichkolwiek prac mających na celu usuniecie od-
padów z posesji, Wójt Gm. działając zgodnie z ustawą o postepowaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji, wszczął postępowanie mające na celu przymuszenie p. B. Majewskiego do usunięcia
odpadów zgodnie z treścią decyzji z 8.04.16 r. Postanowieniem z 18.07.16 r. Wójt Gm. nałożył
na p. B. Majewskiego grzywnę w wys.  3 000 zł, wskazał termin i sposób zapłaty grzywny, in-
formując, że niewykonanie obowiązku spowoduje nałożenie dalszej grzywny. Nadto Wójt po-
informował p. Majewskiego, że nakładając grzywnę i określając jej wysokość kierował się ce-
lowością zastosowania tego środka egzekucyjnego oraz dążeniem do skutecznego przekonania
zobowiązanego do wykonania ciążących na nim obowiązków. W ocenie Wójta Gm. wysokość
grzywny jest adekwatna do zaistniałego stanu. Zażalenie na powyższe postanowienie do Sa-
morząd. Kolegium Odwoławczego wniósł p. B. Majewski. W zażaleniu wskazał, iż nie zgadza
się z grzywną. Podał, że odpady nie należą do niego, a do p. Pawła Mołdeckiego, z którym
obecnie nie ma kontaktu. Wyjaśnił, że jakiś czas temu zgodził się przetrzymać przez miesiąc, a
po tym czasie miały zostać zabrane. Zespół orzekający SKO po rozpatrzeniu tego zażalenia na
posiedzeniu niejawnym postanowił uchylić zaskarżone postanowienie w całości i przekazać
sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi 1. instancji (pismo z dn. 13.03 17 r.).   Postano-
wienie jest ostateczne. Strona może wnieść skargę do Woj. Sądu Admin. w Opolu za pośred-
nictwem SKO w Opolu.

W dniu 11.05.2017 r Wójt Gminy Skoroszyce zaprosił Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej EKOM w Nysie i REMONDIS Opole Sp. z o.o. o   do złożenia oferty cenowej na wy-
konanie usługi polegającej na: załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów zeskłado-
wanych przy ul. Dolnej 22 w Chróścinie. Pismem z dnia 22.05.2017 r. Wójt Gminy Skoroszy-
ce poinformował  Pana B. Majewskiego  o prowadzonym wobec niego postępowaniu egzeku-
cyjnym i wezwał do przedłożenia w UG Skoroszyce  dokumentów mogących mieć istotne
znaczenie w sprawie  (wysokość osiągniętych dochodów, status osoby bezrobotnej, stałe mie-
sięczne opłaty itp.). W dniu 31 maja 2017 r. wpłynęły do tut. UG oferty na usunięcie odpa-
dów złożonych przy ul. Dolnej 22 w Chróścinie:

REMONDIS Sp. z o.o.  - 15 546,60 zł brutto,

EKOM  Przedsiębiorstwo  Gospodarki Komunalnej Nysa  -  19 000,00 brutto

W dniu 29.08.2017 r. postanowieniem Nr OŚ.6236.3.2017.EŻ Wójt Gminy Skoroszyce nało-
żył na Pana B. Majewskiego  grzywnę w wysokości 2000, 00 zł  celem przymuszenia do wy-
konania obowiązku usunięcia odpadów.  W dniu 22.11.2017 r. Wójt Gminy zwrócił się do
Urzędu Skarbowego w Nysie o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji wo-
bec Pana B. Majewskiego. 13.03.2018 r.  Wójt Gminy Skoroszyce zwrócił się do US w  Nysie
o udzielenie  informacji  na jakim obecnie  etapie znajduje się  ww.  postępowanie.  W dniu
19.03.2018  Wójt Gminy Skoroszyce zawiadomił P. B. Majewskiego, że w dniu 27.03.2018 r.
przeprowadzone zostaną na terenie posesji przy ul. Dolnej 22 w Chróścinie  oględziny dot.
składowania odpadów.  W kwietniu  2018 r.  nałożona zostanie na pana Majewskiego kolejna
druga  grzywna  w wysokości 3 000 zł,  celem przymuszenia do usunięcia odpadów.  

Reasumując, Wójt Gm., od kiedy powziął wiedzę o sprawie odpadów składowanych bez ze-
zwolenia w Chróścinie przy ul.  Dolnej 22, rozpoczął procedurę w związku z wyjaśnieniem
sprawy i doprowadzeniem jej do należytego rozwiązania.



Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim za każdą pomoc, która wpisuje się we wspólne dzia-
łanie dla poprawy jakości życia naszego społeczeństwa. 

  

.


