
Sprawozdanie Wójta Gm. wrzesień 2020 r. 

Szanowni Państwo, P. Przewodniczący, Radni, Sołtysi, Pracownicy samorządowi, przedstawiam 
Państwu sprawozdanie WójtaGm. od ostatniej sesji RG tj. 31.07.20 r. do dziś, czyli 2.10.20 r. 

4.08.20 r. 

Konwent wójtów i burmistrzów. Są środki na budowę chodnika w Chróścinie, ul. Ogrodowa i remont 
dr pow Skoroszyce – Mroczkowa. Podpisałam umowę na zadanie budowy chodnika. Opiewa na kwotę 
180 000 zł, przy dofinansowaniu gminy 50 000 zł. Podnoszono sprawę PKS i służby zdrowia w 
okresie pandemii. 

11.08.20 r. 

Spotkanie w GDDKiA, gminę reprezentował Zastępca Wójta B. Rudkowski. Spotkanie poświęcone 
było harmonogramowi budowy obwodnicy. Powstanie obwodnica Sidziny w ciągu dr kraj DK 46 o dl 
prawie 8 km. Jednym z elementów obwodnicy będzie powstanie nowego mostu na Nysie Kł. 
Szacunkowa wartość zad to prawie 208 mln zł. Na realizację Gen Dyr. ma podpisane zapewnienie 
finansowania. W IV kw 2020 r. – przetarg na opracowanie dok – Studium Techniczno- Ekonomiczno- 
Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. 
Planowany termin ogłoszenia przetargu na budowę to początek 2024 roku. 

Podst celem jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w Sidzinie. Nastąpi 
poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie 
przepustowości dróg. Obwodnica Sidziny – założenie strategiczne- ułatwi dostępność komunikacyjną 
Nysy od strony Opola. Będzie uzupełnieniem nowych obwodnic Nysy i Niemodlina. 

13.08.20 r. 

Podpisanie umowy na realizację 2. etapu termomodernizacji ZSP w Chróścinie. Na realizację zadania 
pozyskaliśmy środki z Reg Prog Oper Woj. Opol 2014- 2020. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ok. 
1 400 000 zł. Remont budynku, gdzie mieści się przedszkole ze stołówką. Remont kapitalny sali 
gimnastycznej m.in.: 

ocieplenie dachu, ścian, 

wymiana okien, 

wymiana centralnego ogrzewania, 

nowa podłoga na sali gimn wraz z remontem generalnym sali gimnast w tym sanitariatów i 
oświetlenia, 

instalacja wentylacji mech z odzyskiem ciepła,  

elewacja budynków. 

Inspektor nadzoru: M. Grygorowicz. Wyłoniony w przetargu wykonawca zadania inwestycyjnego: 
Dawid Bednarz. 

14.08.20 r. 

Bardzo dobre wyniki egzaminu absolwentów kl. 8, 53 uczniów. Z j. pol 66%, śr pow58%, śr woj. 60% 
( Chróścina – J. . Z matematyki 44%, pow 42%, woj. 45%. Z angiel 48%, pow 52%, woj. 54%. 

22.08.20 r. 

Jarmark św. Rity. Promocja produktów lokalnych naszej gminy. Film promujący nasze certyfikowane 
produkty lokalne. 



1.09.20 r. 

 Oficjalne wprowadzenie wozu strażackiego dla druhów strażaków OSP w Sr. Grodkowie . 
 Umowa ze Starostą Nyskim A. Kruczkiewiczem na przebudowę chodnika w ciągu dr pow nr 

1544 O w Chróścinie, ul. Ogrodowa, kwota brutto 188 692 zł, udział Gm. Skoroszyce 50 000 
zł 

4.09.20 r. 

Odpowiedź ZDW o partycypacji w wys 50% kosztów przebudowy przepustu pod dr gm 376 w 
Makowicach w 2021 r. To w związku z przeprowadzonymi pracami związanymi z przebudową 
odwodnienia dr woj. 401, w wyniku którego nastąpiła zmiana dotychczasowych warunków przepływu 
wód opadowych i roztopowych do rowu gminnego i z tego tytułu następuje podtopienie działek 
położonych w dolnym biegu rowu. 

9 września 2020 r. 

Do 01.10.2020r. musimy mieć w budżecie uwzględnione zadanie  

„Wędrówki pograniczem śladami św. J. Nepomucena” – wniosek otrzymał pozytywną ocenę. 

Projekt dofinansowany w ramach programu INTEREG V A Funduszu Mikroprojektów Euroregionu 
Pradziad w latach 2014-2020 

Montaż finansowy projektu 

Wydatki całkowite – 25 991,00 euro 

Dofinansowanie EFRR- 85%- 22 092,35 euro 

Budżet państwa- 5%- 1299,55 euro 

Wkład własny gminy- 10%- 2599,10 euro 

Termin realizacji 

01.12.2020- 31.10.2021  

9.09.20 r. 

Wniosek o dofinansowanie projektu złożonego do RPO WO na lata 2014- 2020 wsparcie edukacji 
przedszkolnej „Przyjazne przedszkole” w Chróścinie otrzymał 106 punktów na 125, czyli 84,80% i 
tym samym Komisja Oceny Projektów oceniła wniosek pozytywnie. Duży zapas – minimum 60%. 
Jesteśmy na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania. Podpisanie umowy. Środki w wys. 
499 000 zł. W ramach projektu zostaną uatrakcyjnione zajęcia przedszkolne zapewniające rozwój 
najmłodszych dzieci. Doposażymy plac zabaw na terenie obiektu szkolno- przedszkolnego. Projekt 
będzie realizowany przez 2 lata szkolne. 

 

12.09.20 r. 

Uroczystość Ż N, St. Grodków. Szeroka relacja na fb. Dziękuję radnym, sołtysom, pracownikom 
urzędu, mieszkańcom za obecność. 

16.09.20 r. 

Przekazanie laptopów i tabletów dla szkół za kwotę 55 000 zł . Do drugie dofinansowanie, środki 
pozyskano w ramach rządowego programu „Zdalna szkoła+”, 23 szt. laptopów i 1 tablet, ogólnie na 



cel zdalnej pracy uczniów. Całkowita pozyskana kwota do budżetu gminy na doposażenie to 115 000 
zł, łącznie na 48 laptopów i 23 tablety. 

17.09.20 r. 

Umowa na projekt „Akademia Efektywnej  Nauki – wsparcie kształcenia ogólnego w SP w Sidzinie. 
Całkowita wartość projektu to 444 445 zł, dofinansowanie 416 977 zł z następujących źródeł: 

 Ze środków europejskich 377 778 zł. 
 Ze środków dotacji celowej 39 198 zł. 

Wkład własny 27 468 zł, co stanowi 6% wydatków kwalifikowanych. 

21.09.2020 r. 

Zawarłam porozumienie pomiędzy TAURON Nowe technologie SA., Wrocław na : 

 Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej związanej z poprawą efektywności oświetlenia dr na 
terenie Gm.  

 Przeprowadzenia przebudowy/rozbudowy sieci oświetleniowej polegającej na wymianie 
istniejących opraw. 

 Dalsze zobowiązania w dr negocjacji umowy na świadczenie usługi o podwyższonym 
standardzie oświetlenia. 

 Przewidywany termin podpisania umowy na świadczenie usługi o podwyższonym standardzie 
oświetlenia 31.12.2021 r. 

Opłaty miesięczne z tytułu podwyższenia standardu i całkowitych kosztów wykonania przebudowy w 
uzgodnionym okresie zwrotu. 

24 września –  zebranie wiejskie w m. Czarnolas w sprawie podział funduszu sołeckiego. 

28 września – zebranie wiejskie w Makowicach w sprawie podział funduszu sołeckiego. 

29 września - w Pawilonie Sportowym w Skoroszycach odbyła się uroczystość wręczenia Medali za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dla 5 par 
małżeńskich – Złote Gody. 
 
30 września   

 Udział w pasowaniu pierwszoklasistów w Chróścinie. 
 Udział w zebraniu wiejskim w Giełczycach w sprawie podział funduszu sołeckiego. 

 

 

Łącząc pozdrowienia – 

Barbara Dybczak 

Wójt Gm. Skoroszyce 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


