
Sprawozdanie Wójta – lipiec 2020 r. 

Szanowni Państwo, P. Przewodniczący, Radni, Sołtysi, Pracownicy samorządowi, przedstawiam 
Państwu sprawozdanie Wójta Gm. w okresie od ostatniej sesji tj. 26 czerwca 2020 r. do dzisiaj, czyli 
31 lipca 2020 r. 

29.06.20 r. 

Chcę zawiadomić o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w St. Grodkowie. W 
przetargu została złożona oferta Przedsiębiorstwa Specjalistycznego „Bocar” Sp. z oo, Korwinów, ul. 
Okólna 15, 42-263 Wrzosowa, cena 766 905 zł brutto. 

6.07.20 r. 

Odbyły się negocjacje w związku z aplikowaniem o środki dla Projektu „Przyjazne przedszkole” w 
Chróścinie, relacja na fb. Dotyczyły one w zasadzie kosztów kwalifikowanych na plac zabaw oraz 
stawki dot. usługi szkoleniowej w zakresie warsztatów robotyki. 

7.07.20 r. 

 Spotkałam się z Marszałkiem Szymonem  Ogłazą i dyr. Zarządu Dróg Woj. w dwóch sprawach: 

 obwodnica St. Grodkowa – spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie, termin po 24 sierpnia br. 
 partycypacja Zarządu Dróg Woj. w konserwacji rowów gm, do których odprowadzane są 

wody ze zlewni dr woj., związane to jest z dwukrotnym podtopieniem zagród w Makowicach 
położonych w najniższej partii tej miejscowości. 

Konsekwencją tego spotkania była 22 lipca 2020 r. wizyta u nas dyr. ZDW Bartłomieja Horaczuka, 
ogląd w terenie przepustu, na zarządzie ma stanąć sprawa naszego wniosku o partycypację ZDW w 
przebudowie przepustu pod dr gm. 

8.07.20 r. 

MBO, sportowcy z drużyn: Ogrodnik Chróścina i LKS Czarnolas zostali doposażeni sprzętem za 
kwotę 25 000 zł na mocy partnerstwa w programie „Dziś orlik klubowy, jutro Stadion Narodowy”, 
relacja na fb. 

9.07.20 r. 

Ponowne ogłoszenieSIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na roboty budowlane na wyk. zad. inwest. „Termomodernizacja obiektów w 
Zespole Szkolno- Przedszkol. w Chróścinie, etap 2. Poprzednie na mocy warunków formalno- 
prawnych zostało unieważnione.27 lipca 2020 r. zgodnie z obowiązującymi procedurami 
nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie termomodernizacji w ZSP w Chróścinie, dwóch 
oferentów, najniższa oferta Bednarz Budownictwo Kompleksowe Inwestycje Budowlane, 
Dawid Bednarz, Ścibórz 30, kwota brutto 1 180 000 zł, termin 31 listopada 2020 r. 

 

10.07.20 r. 

Wysokość środków na rok 2021 funduszu sołeckiego:  



 



Na poczatku lipca 

wydaliśmy krótki spot promocyjny nasze wydarzenia i certyfikowane produkty lokalne wazna dla nas 
o tyle, ze stanowią markę gminy, jej promocję i rozpoznawalność, przy czym integrują społeczność i 
mają wpływ na rozój gminy. Zapraszam Państwa 22 sierpnia br do Głębinowa do ośrodka Rybak na 
jarmark św. Rity, gdzie będziemy promować naszą gminę. 

13 lipca 2020 r. 

Spotkanie z przedstawicielami Spółki z oo Górażdże Kruszywa, złoża piasku i żwiru potwierdzone, 
zmiana studium i w drugim kroku planu zagospodarowania przestrzennego dla Sidziny. 
 
15 lipca 2020 r. 
 
Departament Finansów Samorządu Terytorialnego przy Ministerstwie Finansów powiadomił,że na 
podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.), na wniosek Ministra Edukacji 



Narodowej z dnia 22 czerwca 2020 r. Nr DWST-WSST.356.2879.2020.MS, została 
przyznana Gminie Skoroszyce na rok 2020 kwota 75 000,00 zł ze środków rezerwy części 
oświatowej subwencji ogólnej. 
Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce 
dydaktyczne. Całość dla ZSP w Chróścinie na pomoce dydakt biologia, fizyka, chemia, 
geografia. 

Na początku lipca 2020 r. 

Wydaliśmy kwartalnik „Głos Skoroszycki” nr 60, dostępny w wersji papierowej, na str inter 
gminy i na fb, zachęcam do lektury. 

24 lipca 2020 r. 

Posiedzenie wspólne 3 stałych komisji RG, dyskusja nad uchwałami dot. gospodarki 
odpadami 

29 lipca 2020 r. 

Druhowie strażacy ze St. Grodkowa przywieźli auto. Jest już w remizie. 

 

To tyle merytorycznych wiadomości, które chciałam Państwu przekazać. Dziękuję Państwu 
Sołtysom i Radnym sołeckim za zaangażowanie przy utrzymaniu porządku na terenie 
sołectw, ostatnio duża aktywność w Brzezinach i w Giełczycach.  

Na stacji PKP w Skoroszycach we wtorek zaczęto montowanie wiaty -  dziękuję za 
współpracę w minionym czasie. 

 

Pozostając z poważaniem _ 

Barbara Dybczak 

Wójt gm. Skoroszyce 

 

 


