
Praca Wójta

Szanowni Państwo, P. Przew., Radni, Sołtysi, Pracownicy samorządowi przedstawiam Państwu 
sprawozdanie z pracy Wójta Gm. w okresie od ostatniej sesji tj. od 14.10.19 r. po dziś, czyli 28.11.19 
r.

W październiku zakończyliśmy budowę kanalizacji sanit. 1. części II etapu (ul. Radziechowska, ul. 
Os. Słoneczne- domy jednorodzinne, część ul. Powstańców). Trwa przyłączanie się mieszkańców 
poprzez budowę przyłączy. Oddaliśmy do użytku ul. Radziechowską (dr gm) – nawierzchnię 
asfaltową wraz z parkingiem, całkowity koszt 2 553 681 zł, z czego na kanalizację sanit. 1 570 887 zł, 
na ul. Radziechowską 982 794 zł przy dofinansowaniu na dr dotacją rządową z FDS w wys. 451 387 
zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych.

17.10.19 r.

Obchodziliśmy Gminny Dzień Eduk Narod. Przyznałam Nagrodę Wójta nauczycielom wyróżniającym
się na polu dydaktycznym i wychowawczym: 

P. Dyr. Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Chróścinie K. Kozerze,

P. M. Morawskiej- Przyszlak – nauczycielce matematyki w Zes Szk- Przedszk. w Chróscinie,

P. A. Machale – nauczycielowi w-f w Zespole Szkół w Skoroszycach.

Także w naszych 3 placówkach oświatowych z okazji DKEN zostali wyróżnieni nauczycieli i 
pracownicy administracyjni z okazji święta KEN.

 

W październiku w dwóch sołectwach naszej gminy: w Skoroszycach i w Sidzinie wykonano zadania 
w ramach programu Odnowa Wsi. W Skoroszycach na terenie istniejącego placu zabaw na osiedlu 
utworzono strefę fitness. W Sidzinie zagospodarowano teren za świetlicą wiejską poprzez utwardzenie
kostką brukową strefy wypoczynku. Zadania zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji
pow. nyskiego oraz budżetu gm przy zaangażowaniu i pracy grup Odnowy Wsi w Skoroszycach i 
Sidzinie. W Skoroszycach finansowanie przedstawia się następująco: 2 500 zł z pow nyskiego, 5 000 
zł- budżet gminy, 2 500 zł wkład Odnowy Wsi, czyli mieszkańców. W Sidzinie finansowanie 3x 2 500
zł.

W Chróścinie doposażono plac zabaw koło szkoły w nowe urządzenia zabawowe za 10 000 zł, w 
Brzezinach zamontowane zostały urządzenia fitness za 8 000 zł. To w ramach funduszu sołeckiego.

25.10.19 r.

Uroczystość w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sidzinie – nadanie imienia Ks. prof. J. Tischnera.
Szkoła ma także sztandar. To ważne wydarzenie w życiu szkoły dla budowania wartości i 
kształtowania postaw młodego pokolenia wokół postaci patrona szkoły. Dziękuję wszystkim 
zaangażowanym w to dzieło. 

29.10.19 r.

 Zakończyliśmy działanie pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na  terenie 
Gm. Skoroszyce w 2019 r.”, łączna kwota 15 798 zł, termin końcowy 18.10.19 r., prace 
związane z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem azbestu, dotacją 
objętych zostało 20 nieruchomości z Gm. Skoroszyce.

 Podpisałam 2 umowy  z Prezesem Zarządu WFOŚiGW M. Stefańskim na zadania pn. 
„Wymiana kotła węglowego na kocioł na pelet o mocy 50 kW w świetlicy w Makowicach i w 



Giełczycach moc 30 kW, dotacja 49,94 % ostatecznej wartości zadania, termin do 30.12.19 r. 
Kwota dofinansowania dla Makowic 21 500 zł, dla Giełczyc 17 200 zł.

Dwie umowy z wykonawcą A. Olszańskim też są już podpisane na dostawę, montaż i 
uruchomienie kotła centralnego ogrzewania na pelet w:

Giełczycach termin cena 31 365 zł brutto,

Makowicach termin cena  40 098 zł brutto.

31.10 19 r.

Powiat nyski rozliczył przebudowę chodnika w ciągu dr pow nr 1537 O w Sidzina ul. Radziechowska 
na podst. kosztorysu powykonawczego wynosi 85 873 zł brutto, udział Gm. Skoroszyce 42 936 zł 
brutto.

5.11.19 r.

Na zaproszenie Marszałka Woj. Opolsk. P. A. Buły uczestniczyłam w spotkaniu dotyczącym realizacji
nowego zadania w 2020 r. pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka”. Zaraz po tym spotkaniu odbyło 
się posiedzenie dot. nowej Strategii Rozwoju Woj. Opol do 2030 r.

7.11.19 r.

Podpisałam umowę na remont świetlicy- dużej sali w m. Pniewie, zabezpieczona kwota w ramach 
funduszu sołeckiego 10 225 zł w 2019 r. i ok. 11 000 zł w 2020 r.

7 i 8.11.19 r.

Dwudniowe szkolenie liderów Programu Odnowy Wsi. Z naszej gminy uczestniczyli w szkoleniu 
przedstawiciele Brzezin i Sidziny.

8.11.19 r.

 Złote Gody. W imieniu Prezydenta RP wręczyłam medale „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” 4 parom:

Łucji i Edmundowi Dombkom z Makowic,

Teresie i Michałowi Mielnikom z Makowic,

Marii i Antoniemu Soblom ze Skoroszyc,

Janinie i Franciszkowi Święsom ze Skoroszyc.

 65 lecie Polskiego Związku Wędkarskiego. Spotkanie miało miły akcent: członek Oddziału 
PZW w Sidzinie został odznaczony brązową odznaką PZW za zasługi w rozwoju wędkarstwa 
opolskiego. PZW działa od 1954 r., gratulacje dla Zarządu na czele z P. Prezesem E. Stasicą.

11.11.19 r.

101. rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości, uroczystość w St. Grodkowie, msza św. 
sprawowana przez Ks. Proboszcza M. Ruczaja, na Polanie Śmierci Apel Poległych i złożenie 
kwiatów, w świetlicy patriotyczne śpiewanie. Dziękuję P. Sołtysowi St. Gr. M. Niedzielskiemu, p. 
Radnemu J. Srebniakowi i Stowarzyszeniu im. Bartka za zaangażowanie w organizację uroczystości. 
Paniom z KGW za przygotowanie poczęstunku. Dziękuję za obecność P. Przew, H. Sokołowskiemu, 
Radnem R. Krasce, P.Klimasowi, P. Dyr. K. Kozerze, P. Dyr. M. Tarczyńskiej, Klubowi Seniora wraz
z chórem „Nadzieja”, druhom strażakom ze Skoroszyc, Chróściny, St. Grodkowa i m. Czarnolas, 



pocztom sztandarowym Oddziału Górali Żywieckich w Gm. Skoroszyce, OSP z Chróściny i z Zespołu
Szkolno – Przedszkol w Chróścinie.

15.11.19 r.

 Zgłoszono rozpoczęcie robót (27.11.2019 r.) geologicznych pn. „Projekt robót geologicznych 
na rozpoznanie i udokumentowanie złoża kruszywa naturalnego Bielice Zbiornik 1 w kat.C1”,
inwestor: Górażdże Kruszywa Sp. z oo, Chorula, teren- obręb Sidzina, wykonanie 49 otworów
o głębokości 15 m i 14 otworów o gł 20 m. Zakończenie robót 31.12.19 r.

 Nastąpiło otwarcie ofert na „Opracowanie dokumentacji tech przebudowy dróg w 
Skoroszycach, ul. Słoneczna, Ogrodowa”, jedyna oferta- P. Dłubała 63 960 zł, w związku z 
tym, że cena przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, wstrzymujemy 
decyzję o wyborze oferty do czasu zwiększenia kwoty niezbędnej na zlecone zadania.

 Nastąpiło otwarcie oferty na „Oprac. dok. wraz z wizualizacją przebudowy/rozbudowy 
Zespołu Szkół z możliwością zaadaptowania na przedszkole”, kwota zabezpieczona przez 
zamawiającego to 50 000 zł, 10 ofert. Najniższa 81 918 zł. Wstrzymujemy się do czasu 
zwiększenia kwoty niezbędnej na zlecenie zadania.

18.11.19 r.

 Spłynęło rozliczenie ze Star Nyskiego w sprawie budowy chodnika przy dr pow, ul. 
Radziechowska w Sidzinie, koszt 85 873 zł, partycypacja Gm. Skoroszyce 50%.

19.11.19 r.

Zakończono budowę linii oświetlenia ulicznego na dr wewnętrznej w Makowicach – dz nr 275/3 
poprzez budowę linii napowietrznej obejmującej 4 słupy i 1 oprawę, cena 16 605 zł brutto.

20.11.19 r.

Ogólnopolski Dzień Seniora w Skoroszycach, inicjatywa P. Sołtys i RS, dziękuję za zaproszenie, 
dzieci przedszkolne super występ dla Seniorów, dziękuję P. M. Brzeźnej.

Zakończyliśmy montaż Otwar Strefy Aktyw w Skoroszycach w parku, pozyskaliśmy 42 600 zł z 
Funduszu Rozwoju Kult Fiz Min Sportu i Turyst w ramach Programu Rozwoju  Małej Infrastruktury 
Sport- Rekreacyj o Charakt Wielopokoleniowym. Łączna wartość inwest to 118 000 zł. Na wiosnę 
czeka nas niwelowanie terenu i prace porządkowe. W parku w Skoroszycach nasadzono lipy. W 
Chróścinie na skateparku nasadzono jodły w myśl oczekiwań rodziców, rozpoczęły się także prace 
porządkowe w parku w Chróścinie.

W ostatnich dniach października otrzymałam wiadomość od P. Dyr. Wydziału Infrastruktury i 
Nieruchomości M. Kałuży – Swobody o możliwości dofinansowania z FDS przebudowy naszych 5 
dróg, na przebudowę których ubiegaliśmy się o dofinansowanie. Wojewoda oczekuje oświadczenia o 
gotowości do realizacji zadań wraz z wykorzystaniem dofinansowania do końca grudnia 2019 r. 
Zgłosiliśmy gotowość zgodnie z harmonogramem wniosku o dotację. Obecnie jesteśmy na etapie 
ogłoszenia przetargu, na grudzień planujemy podpisanie umów, planowany czas wykonania zadania to
czerwiec- październik 2020 r. 

26.11.19 r.

Przekazanie odrestaurowanej figury św. Nepomucena przez pow. nyski, wybór lokalizacji trwa, 
spotkanie z Wojewódzką Konserwator Zabytków w tej sprawie i w sprawie kapliczki przy ul. 
Powstańców Śl. w Skoroszycach.



27.11.19 r.

Oficjalne otwarcie Klubu Seniora+. Dotacja rządowa w wys. 55 700 zł. Łaczna kwota to prawie 
77 000 zł. Przedstawiciel Wojewody Opolskiego p. Dyr. B. Jabłońska, poświęcenia dokonał Ks. 
Dziekan Wiesław Drygała. Gościliśmy zaprzyjaźniony Klub Seniora z Dąbrowy.

Dziękuję wszystkim za współpracę w minionym czasokresie, za identyfikowanie się z potrzebami 
mieszkańców i działania na rzecz poprawy warunków życia.

Łącząc pozdrowienia -

Wójt Gminy

Barbara Dybczak


