
Praca Wójta

Szanowni Państwo, P. Przewodniczący, Państwo Radni, Sołtysi, Pracownicy samorządowi, 
Dyrektorzy, przedstawiam Państwu sprawozdanie Wójta Gm. za okres od ostatniej sesji, czyli
od 22.02 19 r. po dziś dzień do 29.03.19 r.

28.02.19 r.

Spotkanie z dyr. szkół

2.03.19 r.

 Uczestnictwo w spartakiadzie polsko – czeskiej na zaproszenie Wójta A. Raczyńskie-
go, na fb

 Spotkanie OSP Chróścina.

 Jubileusz 20 lecia KGW MAK w Makowicach.

3.03.19 r.

Obchody Narod Dnia Pamięci Żoł Niezł, więcej na fc.

4.03.19 r.

Nadanie sztandaru szkole CKP w Grodkowie, więcej na fc.

6.03.19 r.

Promesa na realizację programu Senior+, dotacja 55 740 zł, co stanowi 80 % wartość inwe-
stycji, więcej na fc.

7.03.19 r.

Obradowała Kom Skarg i Wniosków – dot. ul. Bocznej, Krótkiej, Leśnej, Słonecznej w Chró-
ścinie.



11.03.19 r.

Anomalie pogodowe- wichura nocna. Szkody: budynek mieszkalny w St. Grodkowie, 2 bu-
dynki gospod., wiata przystankowa

12.03.19 r.

Spotk infor- konsult LGD Nys Księstwa Jezior i Gór.

13.03.19 r.

Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” , więcej na fc.

14. 03.19 r.

Spotk z pełnomocnikiem  ds. wielokulturowości Markiem Witkiem.

15.03.19 r.

Podpisałam umowę na budowę kolejnego etapu kanaliz sanit oraz dokończenie budowy ul. 
Radziechowskiej z firmą ISAN-BUD Leszek Wołowiec, cena 2 553 681 zł, termin wrzesień 
2019 r., więcej na fc.

16.03.19 r.

Spotkanie sprawozdawcze OSP St. Grodków, obecność prezesa Zarządu Pow. OSP RP Wł. 
Krysowatego, Komendanta PSP A. Kuśmierskiego, przyjęcie jednostki do KSRG, więcej na 
fc.

19.03.19 r.

Spotkanie org. w sprawie 4. Festiwalu Folkloru Góralskiego.

20.03.19 r.

 Rozmowa negocjacyjna w WUP w Opolu, program pn. „Radosne przedszkole – roz-
wój ośrodka wychowania przedszkolnego w Sidzinie”:



cena placu zabaw, kwota za godz dla nauczycieli, cena tablicy interaktywnej, delegacja dla 
nauczycieli. Całkowita wartość projektu 511 883 złKolejny nabór w październiku 2019 r. 

 Umowa pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w Gm. Sko-
roszyce”, 144 osoby przeszkolone, szkola w Skoroszycach – wyposażenie w sprzęt 
komputerowy.

21,22,25.03,19 r.

Obrady Komisji odpowiednio Budzet, Rol i Oświąt.

21.03.19 r.

Spotkanie w UW sprawie dróg. Zgłosiliśmy gotowość wykonania przy dofinansowaniu Woje-
wody 5 dróg w ogólnej kwocie ponad 5 mln.

25.03.19 r.

Spotkanie w urzędzie na temat aplikacji o środki pomocowe FIO, dodatkowe uszczegółowie-
nia 27.03 19 r.

27.03.19 r.

Spotkanie z mieszkańcami Makowic, Skoroszyc w sprawie info na temat budowy fermy dro-
biu.28.03.19 r.

 Spółka wodna- spotkanie z rolnikami.

 Spotkanie z sołtysami.

 Spotkanie z mieszkańcami, których dzieci uczęszczają do przedszkola w Skoroszy-
cach.

Dziękuję Państwu za wszelakie wsparcie i pomoc.

Wójt Gm. Skoroszyce

Barbara Dybczak



 

 




