
Sprawozdanie Wójta lipiec-sierpień 2019 r.

P. Przewodniczący, P. Radni, Sołtysi, Pracownicy samorządowi, przedstawiam Państwu sprawozdanie
z pracy organu wykonawczego w czasie od ostatniej sesji tj. 28 czerwca po dziś dzień tj. 30 sierpnia 
2019 r. 

3.07.19 r.

Wysokość środków funduszu sołeckiego na rok 2020:

1. Brzeziny 321 osób /19 633,36 zł

2. Chróścina 1 492 os / 37 684,00 zł

3. Czarnolas 425 os / 23 552,50 zł

4. Giełczyce 169 os / 13 905,40

5. Makowice 566 os / 28 865 zł

6. Mroczkowa 222 os / 15 902,65 zł

7. Pniewie 98 oz/11 229, 83

8. Sidzina 1 087 os / 37 684,00 zł

9. Skoroszyce 1 450 os / 37 684,00 zł

10. St. Grodków 417 os / 23 251,03 zł.

4 lipca 2019 r.

Spotkanie z przedstawicielami Wojewody Opolskiego i Kuratora Oświaty w sprawie organizacji 
rozpoczęcia roku szk. 2019/20 w Zespole Szkół w Skoroszycach. Organizatorami są 3 podmioty: 
Wojewoda Opolski, Kurator Oświaty i Wójt Gm.

8 lipca 2019 r.

Spotkanie z przedstawicielami Zarządu klubów sportowych w Gm. Skoroszyce dla wypracowania 
wniosków, aby reaktywować działalność tych klubów. Zaprosiłam Panów Prezesów: p. 
Kaczanowskiego, Żabińskiego, Marszałka, Burego.

9.07.19 r.

 Pismo z powiatu w sprawie braku oznakowania w m. Pniewie, oznakowanie zamówiono i 
zostanie ustawione po jego otrzymaniu.

 Zaprosiłam na spotkanie  Sołtysa i RS Chróściny. Obecny był Sołtys. Postanowiłam dla 
lepszej komunikatywności spotkać się w Chróścinie, 17 lipca doszło do tego spotkania, był 
obecni 3 członkowie RS i Sołtys. Poruszyłam kwestie dotyczące tego sołectwa.

15, 16 lipca 2019 r.

W godz. 8.00 – 14.00 dzieci z naszej gminy mogły korzystać z prezentacji pokazów „Niebo nad nami 
– lato”(Planetobus – Mobilne Planetarium) i wystawy eksponatów Naukobusa na mocy porozumienia 
Centrum Nauki Kopernik.  

17.07.19 r.

Zakład Utrzymania Dróg w Nysie (dot. dr. pow.) powiadamia, że sprawa dot. pobocza na wysokości 
przystanku dla dzieci szk. w Mroczkowej zostanie załatwiona do końca lipca, ubytek pod wiaduktem 
w Skoroszycach został zabezpieczony, remont cząstkowy dr do Mroczkowej do końca sierpnia, trawa 
na poboczu ul. Wolności i przy barierkach na Powstańców Śl. w miesiącu lipcu. Z uwagi na 



kłopotliwe bieżące utrzymanie rowu w Giełczycach przy działce nr 155 zostanie przeanalizowana 
możliwość zakrycia tego odcinka rowu.

23.07.19 r.

Otrzymałam wiadomość od Wojewody Opol, że nasze 5 wniosków o dofinansowanie w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych (Brzeziny, Stary Grodków, Makowice, Sdzina- Os. Słoneczne i 
Partyzantów) zostało ujętych na Liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w Ministerstwie 
Infrastruktury. O ostatecznej decyzji zostaniemy powiadomieni odrębnym pismem.

22.07.19 r.

Podpisałam porozumienie z Woj. Fund. Ochrony Środ i Gosp Wod w Opolu ( P Prezes M. Stefański). 
Na mocy porozumienia mieszkańcy naszej gminy otrzymają wsparcie doradcze, mające na celu 
zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi wnioskodawcami 
programu i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w tym programie. Dwóch 
pracowników będzie oddelegowanych do realizacji tego zadania. Już odbyło się 1. Szkolenie w tym 
zakresie z udziałem naszej gminy, 3.09.19 r., 2.termin szkolenia z udziałem naszego pracownika. 
Powiadomię Państwa o terminie rozpoczęcia konsultacji.

25.07.19 r.

Zawarłam umowę z Przemysławem Dłubałą na „Opracowanie dokumentacji tech przebudowy dróg w 
Chróścinie – ulice Słoneczna, Krótka, cz. Leśnej, Boczna”(działka nr 329 i cz. 328/2- dr publiczna nr 
104430 O z włączeniem do istniejącej nawierzchni, ul. Krótka- dz nr 328/14- dr publiczna nr 104442 
O, cz. Ul. Leśnej, dz nr cz.123 i cz. 328/2- dr publiczna nr 104432 O, ul. Boczna- dz nr 328/1 i 325- dr
publiczna nr 104429 O. Terminy wykonania umowy:

1. 30 września – zakres zgłoszenia robót budowlanych

2. 20 grudnia – złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej.

 Cena brutto 49 000 zł.

26.07.19 r.

 Zawarłam umowę z Andrzejem Buchtą na wykonanie remontu instalacji wodociągowo- 
kanalizacyjnej oraz instalacji gazowej podczas remontu przebudowy pawilonu sportowego w 
Skoroszycach w ramach realizacji „Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020”. 
Termin od 29.07.19 r. do 23.08.19 r., kwota 8 050,64 zł brutto, wynagrodzenie ryczałtowe.

 Zawarłam umowę z A. Buchtą na przebudowę pawilonu sportowego w Skoroszycach, termin 
29.07.19 r. do 23.08.19 r., kwota 37 278 zł brutto. 

 Najkorzystniejszą ofertą na budowę remizy OSP w Skoroszycach jest oferta M. Bieli, kwota 
955 193 zł, oferta WASBUD Roberta Wąsa opiewała na kwotę 958 096 zł brutto. Umowa 
podpisana 1 sierpnia 2019 r.

27.07.19 r.

Na zaproszenie starosty w Cernej Wodzie w Czechach nasi sportowcy z m. Czarnolas uczestniczyli w 
rozgrywkach i zdobyli w 36. Memoriale Zdenka Macecka 2. miejsce. Gratulacje. To był wyjazd 
integrujący, dziękuję sportowcom i innym uczestnikom za uczestnictwo. 

30.07.19 r.

Dokonaliśmy zakupu kosiarki rotacyjnej, cena brutto 3 550 zł. Wyposażenie Zakładu Budżetowego.

Od 19 lipca po 31 lipca



odbyły się rozmowy na stanowiska pracy w Urzędzie Gm. Aplikowało wiele osób, dokładne 
informacje na stronie Urzędu Gm. Zostały przyjęte osoby:1. na stanowisko ds. planowania 
przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, 2.na stanowisko ds. obronnych, wojska i p. poż., 3.na 
stanowisko ds. kadr, szkoleń i obsługi RG,4. na stanowisko księgowości budżetowej i 5.na stanowisko
kasjera.

1 sierpnia 2019 r.

Podpisałam umowę na zad. pn. „Budowa remizy OSP w Skoroszycach”, firma BIEL- BUD, cena 
brutto 955 193 zł, 1. Etap, prace w toku. 

2 sierpnia 2019 r.

Zawarłam umowę z Radosławem Kołackim na sprzedaż, dostawę i montaż urządzeń zabawowych w 
Chróścinie, wartość brutto 9 102 zł, działka nr 323, termin 30.09. 19 r., gwarancja 36 miesięcy.

12 sierpnia 2019 r.

Spotkanie w UM na zaproszenie P. Marszałka A. Buły. Uczestniczyłam wraz z P. Dyr. A. Harasiuk. 
Gm. Skoroszyce został przyznany tytuł „Europejskiej Akademii Przedszkolaka”. To ze względu na 
pozyskane śr unijne na działanie edukacyjne „Radosne przedszkole”. Dziękuję p. Dyr. Harasiuk.

17.08.19 r.

Dożynki sołeckie w Brzezinach i Skoroszycach, m. Pniewie i Mroczkowej. Dziękuję za zaproszenie.

24.08.19 r.

Dożynki sołeckie w St. Grodkowie i Sidzinie. Dziękuję za zaproszenie.

25.8.19 .

 Dożynki w Makowicach. Dziękuje za zaproszenie.

 5. Zjazd Karpacki w Krakowie z naszym uczestnictwem. Świętowanie 100 lat Zw. Podhalan. 
Dziękuję Oddziałowi Górali Żywieckich w Gm. Skoroszyce za wspólnotę myśli, dziedzictwo 
i tożsamość. Msza na Wawelu sprawowana przez Kardynała St. Dziwisza, przemarsz ul. 
Grodzką na Rynek. Niezapomniane podniosłe przeżycia z naszym uczestnictwem, zwłaszcza 
homilia Kardynała Dziwisza. Macie Państwo pozdrowienia od przyjaciół Górali Prezesa 
Andrzeja Skupnia, Gąsienicy, Fiedora, St. Lizaka.

28.08.19 r.

Oficjalne otwarcie dr powiatowej do m. Czarnolas (P. Starosta Kruczkiewicz, Wicestarosta 
Chwalenia, Sołtys Hellebrandt, Radny P. Kimas, Radny Sołecki P. Kuś, Prezes P. Żabnicki, Koło 
Kobiet M. Sałamun).

29.08.19 r.

 Spotkanie z P. Prezes PKS B. Juralewicz, 2 linie autobusowe, połączenia: Brzezin z Nysą, 
Skoroszyc i Giełczyc z Opolem. Powiat nyski otrzymał do końca roku dofinansowanie prawie 
300 000 zł na przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. 1 200 km na potrzeby gminy 
do końca roku 2019.

 Wizyta Kuratora Oświaty M. Sieka w związku z woj. rozpoczęciem roku szk 2019/2020 w 
naszej gminie.

Informacje ogólne:



 Ustalone zostały terminy spotkań wiejskich, podział funduszu sołeckiego, spotkanie z 
mieszkańcami:

Brzeziny - 3.09.19 r., g. 19.00

Chróścina – 18.09.19 r., g. 19.00, wybór Sołtysa i wybory uzupełniające do RS

Czarnolas – 5.09.19 r., g.19.00

Giełczyce – 30.09.19 r., g.18.00

Makowice – 9.09.19 r., g.19.00

Mroczkowa – 10.09.19 r., g.18.00

Pniewie – 27.09.19 r., g.18.00

Sidzina – 11.09.19 r., g.19.00

Skoroszyce – 16.09.19 r., g.19.00

St. Grodków – 26.09.19 r., g.19.00

Wszystkie spotkania odbędą się na świetlicach, a jedynie skoroszyckie w pawilonie 
sportowym. 

 Zapraszam na dożynki gminne 31.08.19 r. do m. Czarnolas, msza św. godz.

 Zapraszam Państwa 1 września o godz 16.30 na mszę św. sprawowaną w rocznicę 
wybuch II wojny światowej do Chrósciny.

 2 września, rozpoczęcie roku szk 2019/20, 8.30 msza św. odprawiana przez Jego 
Ekselencję R. Piereskałę, akademia w szkole, złożenie kwiatów pod pomnikiem, 3 
podmioty są organizatorami: Wojewoda Opolski, Kurator Oświaty, Wójt Gm.

  14 września Żołnierze Niezłomni, Polana Śmierci, g.12.00.

 Wykonany został remont przedszkola w Skoroszycach: udrożniona kanalizacja, 
wyremontowane toalety, panele w salach, pomalowane ściany. Wszystko wedle ustaleń z
rodzicami na sesji majowej 2019 r.

 Dziękuję  Dyr. P. Marcie Tarczyńskiej i pracownikom GOK za akcję wakacyjną 
zaopiekowującą przede wszystkim dzieci, ale także dorosłych. Na uwagę zasługuje 
Święto Truskawki ze środków marszałkowskich i imprezy organizowane z 
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

 Złożyliśmy wnioski do Wojewody Opolskiego o dofinansowanie na 5 dróg: Brzeziny, 
Stary Grodków, ul. Partyzantów i ul. Os Słoneczne w Sidzinie, zespół dróg w 
Makowicach. Przeszły weryfikację merytoryczną. Jesteśmy na liście rezerwowej.

 Przeszła w ostatnim czasie przez naszą gminę nawałnica. Borykamy się z awarią prądu w
m. Czarnolas, jesteśmy po zdiagnozowaniu problemu, w trakcie usuwania usterki 
(wymiana falownika),  kierując się najniższymi kosztami.

 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mroczkowej:

Droga trans rol. w Mroczkowej 258 823,17 zł w tym dofinansowanie 75 500 zł z 
budżetu Województwa Opolskiego. 

                    I etap realizowana w okresie 25-07-2019- 31-07-2019– 148 823,17 zł



                    II etap realizowana w okresie 01-08-2019 – 16-08-2019 – 110 000,00 zł

 Termomodernizacja szkoły w Chróścinie- zadanie realizujemy w 2 częściach

I część wymiana instalacji centralnego ogrzewania – przeznaczona kwota 150 tys. – do pierwszego 
przetargu nikt się nie zgłosił. Otwarcie drugiego przetargu wyznaczone jest na 4 września.

II część – złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Subregionu Południowego do RPO. 
Termin rozpatrzenia wniosku to listopad 2019. Po tym terminie nastąpi podpisanie umowy i 
przystąpimy  do ogłoszenia przetargu. W ramach zadania nastąpi termomodernizacja pozostałych 
obiektów w kompleksie szkolnym.

Na dzisiaj dostosowano obiekt w niezbędnej części do wymaganych warunków p. poż., kwota ok 
100 000 zł, pomalowano kilka sal lekcyjnych. 

 Zainstalowano rolety zewnętrzne w budynku szkoły w Skoroszycach na II piętrze.

Dziękuję wszystkim Państwu za współpracę. 

Wójt Gm. Skoroszyce

Barbara Dybczak

 


