
Sprawozdanie Wójta październik, listopad 2020 r. 

P. Przewodniczący, Państwo Radni, Sołtysi, Pracownicy samorządowi, przedstawiam Państwu 
sprawozdanie z działalności Wójta Gminy od ostatniej sesji RG tj. 2 października do dzisiaj, czyli 20 
listopada 2020 r. 

12 października – spotkanie z nauczycielami z okazji  Święta Edukacji Narodowej, wręczenie 
Nagrody Wójta w Chróścinie. 

13 października – pasowanie pierwszoklasistów w Skoroszycach oraz 

 wręczenie Nagrody Wójta w Skoroszycach. 

14 października- Wręczenie Nagrody Wójta w Sidzinie. 

W tym roku święto KEN obchodzone było w sposób odmienny ze względu na pandemię. Spotkania 
odbyły się w poszczególnych placówkach z zachowaniem procedur covidowych. Nagrodą Wójta za 
szczególne osiągnięcia na polu wychowawczym i dydaktycznym postanowiłam wyróżnić: 

P. Joannę Grzybowską – nauczycielkę j. polskiego w ZSP im. A. Bożka w Chróścinie, 

P. Teresę Gołek – nauczycielkę historii w ZSP im. ks. J. Tischnera w Sidzinie, 

P. Beatę Smagoń – nauczycielkę j. polskiego w ZS im. Komisji Edukacji Narodowej w Skoroszycach.  

15 października –  udział w spotkaniu online ze Starostą Nyskim poświęcone sytuacji COVID  w 
powiecie nyskim. 

16 października–  udział pasowaniu pierwszoklasistów w Sidzinie. 

20 października – udział w spotkaniu z przedstawicielami OCRG, dot. działki inwestycyjnej w 
Chróścinie. 

27 października – odbyła się wideokonferencja poświęcona pozyskaniu środków z Funduszy 
Norweskich z przeznaczeniem na gospodarkę wodną oraz kanalizację deszczową.    

28 październik 2020 r. 

Konferencja z dyr. szkół w sprawie realizacji zdalnego nauczania. 

 

30.10.20 r. 

 Sprawa odwodnienia dr gm (dz nr 313) w Makowicach – wykonanie drenażu, dwie oferty 
spłynęły: B. Pierzga Przedsiębiorstwo Usługowe- 44 517,66 zł i BUDBIS- 39 360,20 zł. 
Przyjęliśmy ofertę firmy BUDBIS, Konradowa 1A. 

 Odbiór termo wentylacji w sali gimnast w ZSP w Chróścinie, przegląd postępu realizacji 
remontu sali gimnast. 

 Działanie celem wyeliminowania podtapiania przy anomaliach pogodowych przepompowni w 
Giełczycach.  

6.11.20 r. 

Na mocy współpracy ze Związkiem OSP RP, który realizuje program unijny, doposażyliśmy druhów 
strażaków z OSP Skoroszyce w sprzęt podnoszący ich bezpieczeństwo w akcjach przy 
przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID 19 (kombinezony, buty ochronne, gogle, maski), 
relacja na fb. 

9.11.20 r. 



 Wywiad o syt. oświaty w Gm. Skoroszyce w radiu Nysa kier J. Dwornik.Implementacja 
programów z pozyskaniem środków unijnych. 

 Podpisałam wniosek weryfikujący nasze uczestnictwo w Programie Operacyjnym Pomoc 
Żywnościowa, zaplanowaliśmy objąć pomocą 300 osób (Bank Żywości). 

10.11.20 r. 

 Posiedzenie Kom Oświatowej. 

11.11.20 r. 

Święto Narodowe. Odzyskanie Niepodległości - 102 rocznica. Dziękuję Ks. Proboszczom za msze św. 
w intencji Ojczyzny. Złożenie kwiatów pod pomnikiem „Za wolność Naszą i Waszą” w Skoroszycach. 
Dziękuję Radnym, Sołtysom, pracownikom Urzędu Gm. oraz mieszkańcom Skoroszyc za obecność 
pod pomnikiem i świadectwo patriotyzmu. Dziękuję także za flagi na domach, dumnie świadczyły 
opolskości i pamięci o bliskich, którzy przelali za nas krew. 

12.11.20 r. 

Komisja Rolna. 

13.11.20 r. 

Komisja Budżetowa. 

16.11.20 r. 

Umowa  na wykonanie budowy zadaszenia na boisku w części pod grilla w Brzezinach, cena brutto 
4 800 zł, wyk Norbert Palacz, Kościelec, ul. Mykanowska 19 c., termin 11.12.20 r. 

 

 

Wiadomości ogólne: 

 Przetarg na odbiór odpadów z terenu Gm. Skoroszyce 
Przetarg ogłoszony 10.11.2020 r. otwarcie 18.11. - nie wpłynęła żadna oferta 
Został unieważniony. Nikt nie przystąpił do przetargu. Zostanie on w najbliższych dniach 
ogłoszony ponownie. 
 

 Wojewoda Opolski rekomendował do Ministerstwa Infrastruktury zadanie dot. „Przebudowy 
dróg w Chróścinie – ul. Słoneczna, Krótka, Boczna”, które złożyliśmy w naborze wniosków 
na 2021 w ramach FDS. Zadanie to ujęte zostało na liście zadań rekomendowanych do 
dofinansowania. Ostateczna lista wniosków będzie znana po zatwierdzeniu Prezesa Rady 
Ministrów. 
 

 Spotkałam się z Prezesem Klubu Piłkarskiego Ogrodnik Chróścina. Sportowcy podjęli się 
remontu, przebudowy szatni. Prace wykonują w czynie społecznym. Natomiast domówiłam 
się z P. Prezesem, że wszelka dokumentacja, pozwolenia i materiały budowlane sa po stronie 
gminy. Potrzebne dodatkowe środki, 16 500 zł, żeby zamknąć stan surowy. Niezbędne 
przesunięcia w budżecie. Propozycje zmian przygotuję i przedstawię Państwu na posiedzenia 
komisji. 
 

 Skończyliśmy także doposażanie placów zabaw na terenie gminy z funduszu alkoholowego, 
jak pamiętamy inwestycja ta opiewała na przeszło 100 000 zł. Szeroka relacja na fb, na podst. 
komentarzy pod postami widzę jasno, że to było działanie, na które mieszkańcy czekali, 
zwłaszcza dzieci. Cieszy zatem ta inwestycja.  
 



 Bardzo dobrze Gm. Skoroszyce wypadła w rankingu wydawnictwa „Wspólnota”, który to 
ranking mówi o inwestycjach. Wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 
2017 – 2019 w Gm. Skoroszyce  to 889,19 zł. Plasujemy się na 4 miejscu w pow nyskim, 
zostawiając daleko w tyle pozostałe gm wiejskie i wyprzedzając gm miejsko- wiejskie: 
Korfantów i Głuchołazy. Dla porównania: przed nami na 3. miejscu Nysa  ze wskaźnikiem 
większym o jedynie 61,38 zł. To nasz duży sukces. Pamiętajmy także o minimalnym 
zadłużeniu na poziomie 1, 78 %. Zajmujemy  624 miejsce w kategorii gminy wiejskie na1 
533w Polsce. 
 

 Przebudowa drogi w Makowicach 
Został ogłoszony przetarg, 
otwarcie ofert w dniu 20.11.2020 r. 
 
 

 

 

 

 



Szanowni Państwo, 

na koniec chcę dodać, że nie  ma nic  milszego, jak to, że mogę ponowne się z Państwem spotkać. 
Wiem już z autopsji, jak wygląda zmaganie się z koronawirusem. Nie było to zadanie miłe, łatwe i 
przyjemne. Dlatego dziękuję Państwu wszystkim za telefony wsparcia , rozmowy, ciepłe posiłki pod 
drzwiami, rosołki, pozdrowienia. Dziękuję Zastępcy Wójta z godne reprezentowanie Gm. Skoroszyce 
i przyjęcie na klatę  wszystkich obowiązków, dziękuję całej mojej zawodowej rodzince – drużynie 
pracowników Urzędu Gminy za dyscyplinę i dobrą pracę.   

Covid mam za sobą a koniec roku za pasem. Wskazane zatem przyspieszenie, aby dopiąć wszystkie 
zaplanowane na ten rok inwestycje, co jak Państwo widzicie dzieje się w sposób nieprzerwany. 

Dziękuję za uwagę. 

 

Pozdrawiam, życząc zdrowia –  

Barbara Dybczak 

Wójt Gm. Skoroszyce 

 

 

 

 

 

 

 


