
NOWA KADENCJA

Sprawozdanie Wójta Gm. od 22.11.18 r. do 20.12.18 r. 

Szanowni Państwo, p. Przewodniczący, Radni, Sołtysi, Pracownicy samorządowi, przedstawiam 
Państwu sprawozdanie Wójta w czasie od ostatniej sesji, czyli 22 listopada br. po dziś dzień, czyli 
20.12.18 r. 

27.11.18 r.

• Udzieliłam wywiadu w Radiu Nysa „Gość radia Nysa” celem promocji Gm. Skoroszyce, 
więcej na fb Gm. Skoroszyce.

• Spotkałam się także z P. Starostą Andrzejem Kruczkiewiczem celem przedstawienia spraw, 
które najbardziej zajmują mieszkańców Gm. Skoroszyce, a są w kompetencjach starostwa.

28.11.18 r.

Odbył się Zarząd OSP RP Gm. Skoroszyce: podsumowanie kadencji, wyniki przeglądu operacyjnego:

jednostka St. Grodków – 3 miejsce,

                 Sidzina – 5 miejsce,

                 Skoroszyce – 6 miejsce,

                 Czarnolas – 7 miejsce,

jednostki w KSRatowniczo- Gaśniczy:

jednostka Chróścina – 4 miejsce,

                Makowice – 5 miejsce.

Na 55 jednostek OSP i 10 jednostek należących do KSRG.

Nasza jednostka OSP St. Grodków została przyjęta do KSRG.

29.11.18 r.

• W związku z Uchwałą Nr XXXVIII/284/ 2018 w sprawie zasad udzielania dotacji na 
sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków po 
rozpatrzeniu wniosku z 10.07.18 r. Parafii Rzymskokatolickiej św. Michała Archanioła w 
Chróścinie, została podpisana umowa dofinansującą wymianę tynku wraz z malowaniem 
elewacji kościoła w wysokości 25 000 zł.

• Została podpisana umowa z firmą „Frykas” na wykonanie przepustu na dr gruntowej nr 397 w
Sidzinie, cena 5 840 zł brutto, termin do 15.12.18 r.

30.11.18 r.

Uczestniczyłam w sesji Rady Powiatu.

1.12.18 r.

• Uczestniczyłam w spotkaniu Zarządu OSP RP podsumowującym współpracę jed. OSP RP 
pow. nyskiego z PSP.

• W tym dniu także odbyło się spotkanie integracyjne członkiń KGW, działanie w ramach 
MBO, dziękujemy p. dyr. GOK

5.12.18 r.



• Info. dot. otwarcia ofert na zad. ”Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w St. Grodkowie”. 
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zad. 280 000 zł. Oferty złożyli 2 wykonawcy: K. 
Sewioło, Grodków cena 296 235 zł, Glatki Norbert, Kamieniec, cena 340 011 zł., podpisanie 
umowy nastąpiło w pn. 17.12.18 r., inspektor nadzoru inż. St. Kurnatowski - 12 500 zł.

• W urzędzie uroczystość wręczenia w imieniu Prezydenta RP medalu za długoletnie pożycie 
małżeńskie, 50 lat parze Państwo Maria Mieczysław Gruszkowie.

8.12.18 r.

• Wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia im. Bartka ze St. Grodkowa p. B. Urbańskiego i M.
Niedzielskiego zostaliśmy zaproszeni do Radia Nysa na program „Śniadanie w RN”. Temat 
dotyczył żołnierzy mjr H. Flame ps. Bartek i aktualnych kwestii dot. St. Grodkowa, przede 
wszystkim budowy obwodnicy. 

• W Chróścinie w Zespole Szkol- Przedszkol. odbyła się Gala Laureatów Międzyszkolnej 
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności, Szkolnego Festiwalu Robotów, Festiwalu Projektów 
Matematyczno- Przyrodniczych. To w związku z realizowanym przez szkołę w Chróścinie i 
Skoroszycach programem unijnym.

12.12.18 r.

Uczestniczyłam w konferencji dyr. placówek oświatowych

13.12.18 r.

Obradowały komisje stałe RG – podstawowe zagadnienia to omówienie budżetu na rok 2019 i zmian 
w Statucie Gm. Skoroszyce.

14.12.18 r.

Uczestniczyłam na zaproszenie Marszałka Woj. Opolskiego A. Buły w spotkanie samorządowców 
gmin i powiatów woj. opolskiego w spotkanie dot. realizacji w 2018 r. zadań umocowanych w RPO 
WO i jakie projekty będą realizowane w przyszłym 2019 r., więcej na fb Wójta Gm. Skoroszyce

15.12.18 r.

Uczestniczyłam w spotkaniu prezesów i działaczy zrzeszonych w Opolskim Związku Piłki Nożnej. 
Nastąpiło wręczenie sprzętu sportowego klubom z Chróściny, Czarnolasu i Skoroszyc zakupionego ze
środków MBO za kwotę 23 000 zł.

16.12.18 r.

• W Grodkowie uczczono 37. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego. Uczestniczyłam w tych 
obchodach, reprezentując naszą gminę. Relacja na fb Wójta.

• W godzinach popołudniowych Stowarzyszenie Góral Sidzina, Rada Rodziców i Rada 
Pedagogiczna przedszkola w Sidzinie wprowadziła społeczność w atmosferę Świąt Bożego 
Narodzenia występem dzieci z przedszkola w Sidzinie. Dziękuję za zaproszenie. Relacja na fb
Wójta

17.12.18 r.

• W UM w Opolu odbyła się konferencja w sprawie polityki regionalnej dot. młodzieży naszego
województwa. 

• Został wydany kolejny nr biuletynu informacyjnego pt. ”Głos Skoroszycki”.

18.12.18 r.



• Uczestniczyłam wraz z pełnomocnikiem Gm. Skoroszyce ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych w spotkaniu opłatkowym. Organizatorami byli Wojewoda Opolski A. 
Czubak i 10. Opolska Brygada Logistyczna.

• W Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja dotycząca planów w naborze środków 
rządowych na polepszenie infrastruktury drogowej, 19 listopada br. w Dz U opublikowana 
została ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych, która określa m.in. zasady dofinansowania 
i finansowania ze środków Funduszu.

• Wraz z innymi gminami, które wchodzą w skład Południowo- Zachodniego regionu 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi zawnioskowaliśmy o przeprowadzenie aktualizacji 
„Planu gospodarki odpadami dla woj. opol. na lata 2016- 2022 z uwzględnieniem lat 202 – 
2018”, poprzez zniesienie obecnego podziału na regiony, w zamian tworząc jeden region 
gospodarki odpadami komunalnymi. Organizacja i budowa Poł- Zach Regionu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi, na bazie składowiska odpadów w Domaszkowicach opierała się na 
współpracy samorządów – Gm. Nysa wzięła na siebie ciężar procesu inwestycyjnego wraz z 
pozyskanie środków pomocowych na budowę RIPOKu, a gminy współtworzące 
zadeklarowały skierowanie  na nią strumienia odpadów. Argumentacja:

1. uzasadnione obawy, że obecnie kształtowany monopol właścicieli regionalnych 
instalacji skutkuje stosowaniem praktyk monopolistycznych (brak transparentności 
systemu i wysokości cen za usługi),

2. w wyniku zmian wewnętrznych w Gm. Nysa podejście do funkcjonowania spółki 
komunalnej EKOM, w skład której wchodzi RIPOK Domaszkowice, uległo zmianie, 
bowiem polityka partnerstwa i współpracy samorządów została zastapiona rynkowo- 
monopolistyczną (dowód: nieuzasadnione, wysokie ceny przyjęcia odpadów, odmowa
udostępnienia kompletnych danych stanowiących podstawę do kalkulacji cen, brak 
dialogu),

3. prawdopodobnie m.in. RIPOK Domaszkowice jest „ukrytym fundatorem 
„ sponsoringu w różnej formie nyskiego sportu świadczonego przez EKOM Sp. z o.o.,

4. relacje prasowe i wiadomości na BIP- Gm. Nysa zaciągnęła duże zobowiązania 
finansowe, a spółka EKOM wykazuje  stratę na swojej działalności (wg. prasy ok 2 
mln na koniec 2018 r.), pod poprzednim zarządem zysk 1,2 mln – obawy co do 
potencjalnych dalszych kroków Gm. Nysa w zakresie poszukiwania nowych źródeł 
finansowania, obawy ewentualnego dokapitalizowania spółki EKOM (sprzedaż akcji, 
co spowoduje praktyki monopolistyczne, a w konsekwencji zwyżkę ceny usług,

5. zniesienie regionalizacji nie podniesie znaczącej obniżki cen, ale uwolnienie rynku 
spowoduje jego naturalna regulację w zakresie podnoszenia i wykazywania 
rzeczywistych kosztów.

Pismo zostanie skierowane do Przew. Sejmiku Woj. Opol Rafała Bartka i Marszałka Woj. Opol 
Andrzeja Buły.

19.12.18 r.

Mieszkańcy Gm. Skoroszyce mogli zaopatrzyć się w produkty żywnościowe w ramach Progr Oper 
Pomoc Żywieniowa Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2018, 
realizoway jest przez GOPS, dikuj 

Dziękuję wszystkim Państwu za współpracę w ostatnim czasie i rozwiązywanie wspólnych spraw dla 
dobra mieszkańców Gm. Skoroszyce.



Wójt Gm. Skoroszyce

Barbara Dybczak


