
Praca Wójta

Szanowni Państwo, P. Przewodniczący, Radni, Sołtysi, Pracownicy samorządowi, Państwo 
Dyrektorzy, przedstawiam Państwu sprawozdanie z pracy Wójta w czasie od ostatniej sesji RG tj. od 
27 czerwca 18 r. po dziś dzień, czyli 14.09.18 r.

1.07 18 r.

Kresowe lato w St. Grodkowie, finansowanie UM

3.07.18 r.

• Spotkanie z pełnomocnikiem Wojewody w związku z organizacją uroczystości Żołnierzy 
Niezłomnych.

• Wyliczone środki finansowe w złotych/ grosze na 2019 rok 
do dyspozycji poszczególnych sołectw Gminy Skoroszyce:

1. Brzeziny              18 048,94
2. Chróścina 34 910,90

3. Czarnolas              21 714 58

4. Giełczyce 13 301,05

5. Makowice              26 706,84

6. Mroczkowa              14 837,13

7. Pniewie              10 543,09   

8. Sidzina              34 910,90

9. Skoroszyce              34 910,90          

10.Stary Grodków         21 540,03

R a z e m :            231 424,36

4.07.18 r.

• Zebranie wiejskie w Chróścinie w sprawie termomodernizacji szkoły.

• W konkursie na najaktywniejsze sołectwo w pow. nyskim, które przeprowadzały NN, wygrała
Sidzina, więcej na fb gm. Skoroszyce, gratulacje.

5.07.18 r.

• W zawiązku z pismem Wojewody Opolskiego dot. bezpiecznego wypoczynku w okresie 
wakacyjnym Wójt Gm. podpisała umowę na dodatkowe patrole na terenie gminy policji na 
mocy dotacji w wysokości 1 000 zł. 

• Podpisałam umowę z Radosławem Kołackim na sprzedaż, dostawę i montaż urządzeń 
zabawowych w Brzezinach, Giełczycach i St. Grodkowie na podst. oferty złożonej dn. 7.06.18
r. i przeprowadzonych negocjacji, cena 35 590 zł.

6.07. 18 r.



• Nastąpiło otwarcie ofert na „Opracowanie dokumentacji tech. na budowę remizy OSP w 
Skoroszycach. Spłynęło 12 ofert. Najtańsza ARCHIPOLIS Przemysław Kowalkowski, Opole,
cena brutto 32 841 zł, pełnienie nadzoru autorskiego 1 230 zł. Najdroższa oferta 102 090 zł, 
nadzór autorski 2 000 zł.

• Odbyły się rady budowy:

Termomodernizacja szkoły w Chróścinie – 1. etap i przebudowy drogi do Os. Zacisze- 2. etap.

• Podpisałam umowę na wykonanie przebudowy ulicy Radziechowskiej w Sidzinie – 
budowa chodnika, etap 2., zadanie wykonywane będzie przez lokalną firmę Transport 
Towarowy Ryszard Biela z Sidziny za kwotę 194 492,13 zł. Termin wykonania 
zadania 30.08.2018 r.

• Podpisałam umowę na nadzór inwestorski z M. Grygorowiczem podczas realizacji 
zad. pn. „Przebudowa dr dojazdowej do Os. Zacisze w Chrścinie- 2. etap”.

• Podpisałam umowę na realizację zad inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi 
dojazdowej do gr rol- obręb Czarnolas, Wykonawca Antoni Król, Opole, ul. 
Strzelecka 53 a, cena 493 062 zł brutto, termin 27 września 2018 r. Przypominam, że
wykonanie tego zadania jest z dofinansowaniem z FOGR na wysokości 83 000 zł.

7.07.18 r.

Święto Gmin Powiatu – Czarnolas 1. miejsce w programie Odnowa Wsi. Czarnolas to 
zintegrowana społeczność, umiejąca wpisać się w zad. realiz. W ramach Pr. Odn. Wsi. Wybór 
tego sołectwa na najaktywniejsze w pow nyskim to dobry wybór. Lider Odnowy Wsi, sołtys, 
radna, Koło Kobiet, druhowie strażacy, sportowcy to ta część społeczeństwa, która dzięki pasji 
społecznikowskiej aktywizuje i integruje mieszkańców tego sołectwa. Ludzie działający w 
odnowie są świadomi potrzeb sołectwa i możliwości realizacji tych potrzeb, dlatego są 
odpowiedzialnymi partnerami do współpracy. Dzięki współpracy UM UG społeczności sołectwa 
jest zmodernizowana świetlica, kompleks sportowy, siłownia zewnętrzna, trybuny dla kibiców.

9.07 18 r.

Podpisałam umowę na dofinansowanie śr finans Woj Opolskiego w wys 12 000 zł na dożywianie 
dzieci, co stanowi 60 % pomocy 40 % po stronie podatnika. 

12.07.18 r.

Spotkanie z mieszkańcami Górnej w Skoroszycach w sprawie organizacji ruchu na tej ulicy. 

14- 15.07.18 r.

3. edycja Festiwalu Folkloru Góralskiego w Skoroszycach w ramach MBO „Powrót do 
korzeni”, zawiązanie Zw. Podhalan, Oddział Górali Żywieckich w Gm. Skoroszyce, 
odznaczenie Bronisławy Dziergas Zasłużona dla Opolszczyzny- długoletnia sołtys, radna 
gminy i województwa kliku kadencji. 

16.07.18 r.

• Podpisałam umowę na „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gm. Skoroszyce”, cena 11 212 zł, wykonawca Anna Fidala, Warszawa, ul. 
Marynarska 15, termin od dnna zawarcia umowy pomiędzy Gm. Skoroszyce a 
Woj. Funduszem Ochrony Środowiska i Gosp Wod w Opolu do 29.09.18 r. i 
przedłożenia dokumentacji potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia do
dn.12.10.18 r.



• Z grupą seniorów gościliśmy w Dąbrowie. Jakie pozyskują dotacje, o jakie 
aplikują środki- wymiana doświadczeń

18.07.18 r.

Otrzymałam pismo dot. mojej prośby o przeznaczenie w bieżącym roku środków finans 
na usunięcie odpadów zgromadzonych przy ul Łąkowej. Starostwo podtrzymuje swoje 
stanowisko zawarte w piśmie z 4 czerwca, że deklarują dalszą chęć współpracy, ale nie 
osiadają wolnych środków finans w budżecie na 2018 r., które można by przeznaczyć na 
ten cel.

21.07 16 r. 

Piknik wakacyjny dla dzieci w Sidzinie.

23.07.18 r.

Gm. Spółka Wodna w Skoroszycach otrzymała ponownie dotację od Wojewody Opolskiego w 
wysokości 24 499 zł na prace dot. udrożniania rowów melioracyjnych.

28.07.18 r.

Zawody wędkarskie o puchar Wójta na wyrobisku w Brzezinach

4.08. 18 r.

Uroczystość integracyjna w czeskich Skoroszicach.

5.08.18 r.

Wyjazd Oddziału Górali Gm. Skoroszyce na 71. Międzynarodowe Spotkanie Folklorystyczne 
„Gorolskie Święto” w Jabłonkowie. Była to wizyta studyjna w ramach obchodów 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości i 20-lecia Samorządu Woj. Opolskiego w Kraju Morawsko- Śląskim 
połączona z wycieczką historyczną szlakiem polskiego dziedzictwa kulturowego na Zaolziu 
(tablica pamiątkowa J. Piłsudskiego na dawnej kwaterze dowództwa I Brygady Legionów 
Polskich, złożenie kwiatów i zapalenia zniczów przy pomniku Legionistów na zabytkowym 
cmentarzu w Jabłonkowie, groby słynnych polskich górali, którzy krzewili polskość na Zaolziu 
(Jury spod Grónia, Władka z Młynka, Janka z Potoków), finansowanie UM, więcej na fb.

6.08.18 r.

• Oświetleniowa umowa serwisowa: Brzeziny- dobudowa oprawy LED na słupie 116, 
Sidzina – dobudowa oprawy LED na słupie 56 , wymiana 2 opraw na LED, wymiana 6 
opraw na LED zamontowanych na istniejącej sieci, termin do 31.10.18 r., opłata 
ryczałtowa za jeden punkt 8,64 zł netto.

• Szkolenie w UG dot Funduszy Inicjatyw Obywatelskich, grupa pod nazwą „Sidzinianki” 
wniosek i sa fundusze 5 000 zl na zagospodarowanie zaplecza świetlicy.

8.08.18 r.

Zebranie wiejskie dot. kanalizacji sanit. postęp robót, przyłącza, dalsza realizacja zadania- 
perspektywy.

10.08.18 r.

• Kier OPS Aleksandra Masiowska Michułka- gość Radia Nysa

• Odbiór chodnika Radziechowska – dr. powiatowa.



• Dz nr 293/1 –renowacja rzeźby Św. Nepomucena w Sidzinie, termin rozpoczęcia 
Wniosek o dofinansowanie z Euroregionu Pradziad w partnerstwie z Czechami, Starosta 
Vidnavy Rostislav Kacora , projekt „Turystyczna przygoda z Nepomucenem w 
Euroregionie Pradziad”, dofinansowanie 85% 95 000 zł, przedsięwzięcie 111 000 zł, 
wymiana doświadczeń na niwie społeczeństw lokalnych polsko- czeskich, renowacja 
figury Nepomucena

14.08.18 r.

Spotkanie z Piotrem Regeńczukiem z OCRG Opole w kwestii terenów inwestycyjnych:

15.08.18 r.

Dożynki sołeckie- St. Grodków.

16.08.18 r.

Spotkanie z projektantem w sprawie remizy w Skoroszycach oraz dachu na remizie i świetlicy w St. 
Grodkowie

18.08.18 r.

• Zaproszenie na Śniadanie w Radiu Nysa na temat jednostek straży pożarnej. W audycji wziął 
udział Komendant Gm OSP RP M. Bryla, Prezes Zarządu Pow OSP RP Wł. Kresowaty, 
Prezes OSP w Niwnicy.

• Dożynki Gm. w Makowicach. Fotorelacja na fb gm. Reprezentacja wszystkich sołectw. 
Piękna msza dziękczynna, podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się w organizację 
tego gminnego święta., piękne zagrody- nagrody, korony- arcydzieła, kuchnia, ciasto –
nagrody, występy zespołów z Makowic- podziękowania dla p. Otylii Zawady, dla KGW, 
GOK, Sołtysa, strażaków, mieszkańców, finansowanie MBO „Powrót do korzeni”.

19.08.18 r.

Madonny kresowe w Wójcicach.

20.08.18 r.

• Spotkanie w sprawie organizacji uroczystości Żołnierzy Niezłomnych, 20.09.18 r.

• Spotkanie z Radą Solecką z Chróściny w sprawie dożynek w Chróścinie 1.09.18 r.

21.08.18 r.

• Rada budowy w szkole w Chróścinie.

• Objazd po Chróścinie, Makowicach, Skoroszycach- dużo pracy przed nami, mieszkańcami 
Gm. Skoroszyce…trzeba współpracy w trosce o estetykę gminy.

• Spot. na pl. zabaw w Skoroszycach na osiedlu z Odnową Wsi, dalsze plany.

Wiadomości ogólne

1. Ubytki na dr pow Skoroszyce- Mroczkowa zostały zabezpieczone 
23.07.18 r., a na Parkowej w Skoroszycach 1.08.18 r.- wiadomość 
Zakładu Utrzymania Dróg

23.08.18 r.



Porozumienie w sprawie partycypacji w remoncie drogi do lotniska z ADM Szamotyły.

25.08.18 r.

Dożynki sołeckie w Skoroszycach, Sidzinie, m. Pniewie, Brzezinach.

1.09.18 r.

Dożynki sołeckie w Chróścinie i w Mroczkowej,

2.09.18 r.

Dożynki Woj. w Paczkowie.

3.09 18 r.

• Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19.

• Otrzymałam uchwałę RIO w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania 
budżetu za 1. półrocze 2018 r. RIO opiniuje pozytywnie przedłożoną przez Wójta Gm. 
Skoroszyce informację o przebiegu wykonania budżetu za 1. Półrocze 2018 r.

• Podpisałam umowę o dotacji z WFOŚiGW w Opolu na kwotę 9 530,67 zł na zad. pn. 
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gm. Skoroszyce. Jest to 85% 
kosztów kwalifikowanych.

4.09.18 r.

Podpisałam umowę z firmą Frykas na wykonanie prac polegających na konserwacji rowów 
melioracyjnych gminnych:

• Chróścina – 300 mb – 1 770 zł

• Skoroszyce- 1 270 mb-  7 493 zł

• Skoroszyce- 630 mb- 3 717 zł,

• Czarnolas- 250 mb- 1 475 zł,

• Skoroszyce- 315 mb – 1 858 zł

Razem 2 765 mb za 16 313 zł, termin od 31.08.18 r. do 31.10.18 r.

5.09.18 r.

Zawarłam umowę z Biurem Projektowym Grażyna i Ryszard Boreccy na „Opracowanie dokumentacji
technicznej przebudowy dróg w Makowicach”(9 działek: ok. 1 100 m- dz nr275/3, 265,292, 408, 400, 
403/1, 377,313), termin 30 listopada 2018 r., cena 22 878 zł brutto.

6.09.18 r.

• Komisja budżetowa

• Umowa z Bogusławem Podgórskim na konserwację rowu na dł 25 mb w Makowicach wzdłuż 
działki drogowej o nr ewid 376, cena 4 718 zł, termin 28.09.18 r. Zakres oferty obejmuje: 
wykonanie obustronne płotka żerdziowego na dł 25m na 2 m tj. 50 mb, wyprofilowanie skarp 
oraz umocnienie płytami betonowymi 25 m na 0,70 m razy 2 tj. 35 m2, obsianie skarp trawą 
45 m2.

• Umowa z B. Podgórskim na mechaniczne odmulenie dna stawu, położonego w działce nr 239 
w Makowicach wraz z wywiezieniem pozyskanego namułu, cena 6 000 zł brutto, termin 
rozpoczęcia 17.09.18 r., termin zakończenia 29.09.18 r.

7.09.18 r.



Komisja Rolna.

8.09.18 r.

• Spotkanie dla mieszkańców „Czyste powietrze”, wnioski przez WFOŚi GW, 103 mld zł do 
2023 r. na wymianę źródła ciepła, solary, fotowoltaikę, głęboką termomodernizację budynków
mieszkalnych.

• Dożynki sołeckie w m. Czarnolas.

10.09.18 r.

• Komisja oświaty

• Zebranie w Sidzinie z R Rodziców przedszkola, dyrekcją w sprawie pracy przedszkola.

11.09.18 r.

• Zebranie partnerów Subregionu Południowego z Marszalkiem Woj. opolskiego A. Bułą, 
mamy dodatkowe unijne środki finansowe w ramach RPO Woj. Opolskiego w wys. 610 000 
zł. 

• Zebranie w sprawie funduszu sołeckiego w Giełczycach,

• Zebranie stowarzyszenia w St. Grodkowie im. Bartek

12.09.18 r.

Zebranie f soł w Brzezinach.

13.09.18 r.

Podpisałam umowę na wykonanie termoizolacji części dachu wraz z pokryciem na budynku przy ul. 
Nyskiej 11 w Skoroszycach, termin 19.10.18 r., cena 43 793 zł brutto, wykonawca K. Sewioło.

Wiadomości ogólne

1. Ubytki na dr pow Skoroszyce- Mroczkowa zostały zabezpieczone 
23.07.18 r., a na Parkowej w Skoroszycach 1.08.18 r.- wiadomość z 
Zakładu Utrzymania Dróg.

2. Konserwacja rowów i koszenie poboczy- informacja Zakł Utrzymania
Dróg jest wystarczające. Koszenie 2 razy w maju- czerwcu i sierpniu-
wrześniu, pobocza w m. Pniewie wykoszone będą do 15 września.

3. Zabiegi pielęgnacyjne chodników dr pow we wrześniu- październiku 
– info z ZUD. Jeśli chodzi o o wysepkę na skrzyżowaniu dr pow z dr 
woj. w Chróścinie, koszenie należy do zarządcy właściwego dla drogi
wyższej kategorii.

Dziękuję z współpracę radnym, sołtysom pracownikom samorządowym, dyrektorom, wszystkim 
ludziom dobrej woli za pomoc w działaniu dla dobra wspólnego.

Barbara Dybczak

Wójt Gm. Skoroszyce


