
Sprawozdanie z działalności Wójta Gm. Skoroszyce na sesję podsumowującą VII
kadencję z dn. 12 października 2018 r.

Szanowni Państwo, P. Przewodniczący, P. Radni, Sołtysi, Pracownicy Samorządowi,
pozwólcie, że zdam sprawozdanie przed Państwem, dokonując podsumowania VII
kadencji.

Dziękuję  wszystkim  z  wolę  współpracy  i  współpracę  w  każdej  dziedzinie,  za
zaangażowanie  na  rzecz  wspólnego  działania,  które  ma  na  celu  podniesienie
standardu życia w naszej Małej Ojczyźnie, jaką jest Gmina Skoroszyce. Jaka była
mijająca kadencja samorządu? Była czasem trudnych wyzwań, pracy i rozliczeń z
obietnic wyborczych składanych przeze mnie cztery lata temu, kiedy zabiegałam o
Państwa głosy.

Zapraszam  na  stronę  internetową  www.dybczak.pl,  gdzie  w  sposób  nader
szczegółowy  przedstawiam  realizację  programu  wyborczego  z  2014  roku.
Zapewniałam wtedy, że dołożę starań, aby działać dla zrównoważonego rozwoju
sołectw, co miało miejsce podczas 4 lat upływającej kadencji. Środki z budżetu
gminy  wraz  z  pozyskanymi  dotacjami  rządowymi  i  unijnymi  zostały  dobrze
wykorzystane na rozwój sołectw, nie tylko na projekty twarde, inwestycyjne, ale
także edukacyjne i społeczne dla mieszkańców. Po prostu gmina nie zaprzepaściła
żadnej  szansy  rozwojowej.  Budujemy drogi,  chodniki,  wodociągi,  porządkujemy
gospodarkę wodno – ściekową, powstają nowe linie oświetleniowe, remontujemy
świetlice. Niektóre z zadań, te kosztochłonne, zostały zaplanowane na kilka lat i
wykonujemy je etapami. Realizujemy je dzięki wsparciu Państwa, za które bardzo
dziękuję. Gmina zmienia się na naszych oczach. Wspólnie wiele osiągnęliśmy. To
nasz  wspólny  sukces.  Należy  kontynuować  dotychczasową  wizję  rozwoju  Gm.
Skoroszyce.  Rozpoczęte  działania  chciałabym  zakończyć  tak,  aby  wszyscy
mieszkańcy odnieśli z nich korzyść. 

Wiele  dróg  zostało  wyremontowanych  i  naprawionych,  niektóre  czekały  na  te
działania  od  czasów  powojennych.  Największe  i  najdroższe   inwestycje  zostały
wykonane  w  Chróścinie.  Kanalizacja  sanitarna  i  deszczowa  w  ulicy  Szkolnej,
nawierzchnia  bitumiczna  tej  ulicy  z  progami  zwalniającymi,  przestronnymi
chodnikami  oraz  parkingami  były  możliwe  do  zrealizowania  dzięki  pozyskaniu
dofinansowania  z  programu  rządowego  przebudowy  dróg  lokalnych.  Nadto
przeprowadzono remont dróg na Os. Tumbewa. Dużą inwestycją, której zakończony
został pierwszy etap, jest termomodernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w
Chróścinie,  także  zrealizowana  dzięki  pozyskaniu  środków  finansowych  spoza
budżetu gminy. Mamy już zapewnione środki  dotacyjne na drugi etap modernizacji
tego  obiektu.  Na  to  mieszkańcy  Chróściny  czekali  od  wielu,  wielu  lat.
Zrealizowaliśmy  zadanie  budowy  kanalizacji  ze  Skoroszyc  przez  Giełczyce  do
Sidziny.  Na  porządkowanie  gospodarki  wodno-  ściekowej  dwukrotnie  zostało
pozyskane dofinansowanie środkami unijnymi. Wykonano budowę kompleksu dróg w
Makowicach także dzięki dofinansowaniu środkami z budżetu państwa. Doświetlono
3 zjazdy z drogi woj. do wsi. W Sidzinie urządzono plac przed kościołem i drogę
przed szkołą. Wybudowano w centrum wsi chodniki dla podniesieni bezpieczeństwa

http://www.dybczak.pl/


pieszych. W Skoroszycach wybudowaliśmy ul. Piaskową i Poziomkowa, chodnik na
ul. Słonecznej. 

W ciągu czterech lat wiele się wydarzyło. Z myślą o młodym pokoleniu realizujemy
ciekawe  formy  zajęć  edukacyjnych  w  oparciu  o  środki  unijne.  Szczycimy  się
zaangażowaniem i pracą Kół Gospodyń Wiejskich, druhów strażaków. 

Dwukrotnie  byliśmy  beneficjentami  Obywatelskiego  Budżetu  Marszałkowskiego,
który był możliwy    do realizacji dzięki zaangażowaniu wielu mieszkańców naszej
gminy.  W  ubiegłym  roku  realizowany  był  projekt  pn.  „Powrót  do  korzeni”,
natomiast w tym roku realizujemy projekt pn. „ Od juniora do seniora – aktywnie
spędzaj czas”.

Wielkim sukcesem jest powołanie Zw. Podhalan Oddział Górali Żywieckich w Gm.
Skoroszyce,  którego  członkowie  uświetnili   tegoroczną,  trzecią  już   edycję
„Festiwalu  Folkloru  Góralskiego”.  Działania  te  mają  na  celu  przede  wszystkim
integrować  rozproszone  środowisko  góralskie  na  Opolszczyźnie  oraz  kultywować
tradycję  przodków.  Festiwal,  który  odbył  się  już  trzeci  raz,  to  też  niemałe
osiągnięcie. Zjeżdżają się w lipcu górale z różnych stron, Skoroszyce tętnią tężyzną
góralską, mogą się bawić wszyscy i integrować przez dwa dni.

Zawiązał się w Skoroszycach Klub Seniora, który zrzesza kilkadziesiąt osób nie tylko
ze Skoroszyc. Członkowie prężnie działają, są bardzo zaangażowani,  chór, który
powstał  w  ramach  klubu  jest  coraz  bardziej  aktywny,  występując  uświetnia
uroczystości  nie tylko gminne, ale bierze udział  z sukcesami w różnego rodzaju
przeglądach,  z których wraca  z nagrodami. 

Gmina  wykorzystała  z  powodzeniem  szanse  na  rozwój,  na  wzbogacenie  swego
budżetu i na podniesienie jakości życia mieszkańców. Wszystkie przedłożone przeze
mnie projekty uchwał zostały przez znaczącą większość Rady Gm. zaakceptowane.
Mam  poczucie,  że  ta  kadencja,  mimo  początkowych  zawirowań,  minęła  w
konstruktywnej  atmosferze.  Specjalne  podziękowania  kieruję  do  moich
współpracowników Urzędu Gminy – za inicjatywę, dyspozycyjność, chęć stawiania
czoła nowym wyzwaniom i rozwiazywaniu problemów. Gdyby nie zaangażowanie
wielu,  nigdy nie  udałoby się  osiągnąć tego,  co  osiągnęliśmy.  Od 2014 r.,  kiedy
objęłam urząd Wójta, dochód gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrósł o
ponad  67%  z  2  652  zł  do  4 418  zł.  Mam wielką  nadzieję,  że  również  Państwo
kończącą się już kadencję postrzegacie jako czas, w którym rozwój naszej Małej
Ojczyzny zaczął zmierzać we właściwym kierunku. Dla mnie praca dla Państwa była
wielkim  zaszczytem.  Dziękuję  wszystkim,  którzy  przekazywali  swoje  pomysły,
propozycje i uwagi. Mamy nowe, dalsze plany na przyszłość, a kolejne zamierzenia
inwestycyjne są już przygotowane.

Dziękuję wszystkim, z którymi współpracowałam tj. strażakom, Kołom Gospodyń
Wiejskich, sportowcom, seniorom, góralom.

Dziękuję p. Antoniemu Konopce Członkowi Zarządu Województwa Opolskiego, który
niejednokrotnie wspierał gminę w pozyskaniu dofinansowania do różnego rodzaju
działań  tych  większych  i  tych  mniejszych,  a  podczas  trwania  kadencji  stał  się
przyjacielem Gminy Skoroszyce.



Jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję za każdy przyjazny gest, za wsparcie, za
wszelkie uwagi – zwłaszcza konstruktywne, za wszystkie oznaki sympatii i wsparcie
w realizacji zadań mających na celu zmienianie na lepsze naszej Małej Ojczyzny.

Wójt Gm. Skoroszyce

Barbara Dybczak

  


