
Sprawozdanie Wójta - grudzień 2020 

P. Przewodniczący, Państwo Radni, Sołtysi, Pracownicy samorządowi, mam dla Państwa 
sprawozdane z działalności Wójta Gm. od ostatniej sesji RG tj. 20 listopada 2020 r. do dziś 22 
grudnia 2020  r. 

30 listopada 2020 r. 

Informacja z otwarcia ofert „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gm. Skoroszyce”. 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania 450 000 zł. Ofertę złożył 
jeden wykonawca Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM”, cena 694 978 zł, 
termin od 1.01.21 r. do 30.06.2021 r. 

1.12.20 r. podjęłam decyzję o unieważnieniu postępowania  w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zad. pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
z terenu Gm. Skoroszyce w okresie 1.01. 21 r. – 30.06.21 r. Cena oferty przewyższa kwotę, 
którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Uzasadnienie faktyczne 
i prawne unieważnienia: 

Działając na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publ. 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1843) unieważnia się przedmiotowe postępowanie, ponieważ oferta z 
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 
Wpłynęła 1 oferta za cenę 694 978 z. Zgodnie z art. 86 ust. 3 Pzp bezpośrednio przed 
otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zad 
w wys 450 000 zł brutto. Kwota ofertowa przewyższała kwotę na sfinansowanie zamówienia. 
Po dokonaniu analizy finansowej, ustaliliśmy, że nie możemy zwiększyć śr na sfinansowanie 
przedmiotowego zamówienia. Wobec czego unieważnia się postępowanie. 

Zagospodarowanie odpadów drożeje: 

 Wzrasta tzw. opłata marszałkowska, w  2018 – 140 zł, w 2020 r. 270 zł, 
 Podwyżka najniższego wynagrodzenia, 
 Podwyżka prądu i paliwa, 
 Wzrost strumienia odpadów 
 Należy uczciwie deklarować ilość osób zamieszkałych – wiąże się to ze ściągalnością 

opłat 
 Kompostować bioodpady. 

Został ogłoszony przetarg ponownie w dwóch opcjach równolegle: 

1. Na 2 miesiące, zmieniona specyfikacja, która nie obejmuje odbioru odpadów z wiat 
przystankowych, opłaty PSZOKu, odbioru wielkogabarytowych. Rozwiązanie 
doraźne. Tu zakładam, zmieścimy się w 18 zł od osoby. 

2. Na dłuższy czas – 2 lata (dokładnie 22 miesiące), ze zmianą specyfikacji. Optymalną 
dla naszej gminy. O wynikach powiadomię wraz z nowymi informacjami.  

 

1.12.20 r. 

Podjęłam decyzję o odrzuceniu oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Przebudowę odcinka dr wewnętrznej w Makowicach – etap 1.” 
Odrzucenie nastąpiło na podst. art. 89. Ust.1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo 



zamówień publicznych. Oferta zawierała rażąco niską cenę, ponieważ była niższa od wartości 
zamówienia, a wykonawca nie udzielił wyjaśnień potwierdzających, że oferta nie zawiera 
rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia. Kwota była niższa niż wartość 
szacunkowa, którą zamawiający określił na podstawie kosztorysu inwestorskiego 
opiewającego na 571 687,21 zł, tj. o 39,1%. Jest ogłoszony ponownie przetarg. Dziś jego 
otwarcie. Jeśli wszystko odbędzie się zgodnie z obowiązującymi procedurami, zabierzemy się 
do wykonania kolejnej drogi w Makowicach.  

7.12.20 r. 

Wpłynął wniosek o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia umowy na 
wykonanie dok. podziału działek sz.10 w ramach przebudowy ul. Krótkiej, Słonecznej, 
Bocznej i Cichej w Chróścinie zgodnie z decyzją o zezwolenie na realizację inwest dr do 
31.03.21 r. i 19 działek  w ramach przebudowy ul. Słonecznej, Ogrodowej i Działkowej do 
31.03.21 r. uzasadnienie wniosku to wpływ okoliczności związanych z covid 19 

8.12.20 r. 

 Otrzymałam odp z ZDW na nasze pismo w sprawie zwiększenia drożności rowu 
odwadniającego położonego przy posesjach 40 i 42 w St. Grodkowie, sprawa 
poruszana przez p. Radnego J. Srebniaka. Wskazany rów odprowadza wody opadowe 
z rowu przydrożnego dr woj. i terenów położonych przy pasie drogowym, dlatego 
jego drożność jest istotnym elementem sprawności systemu odwodnienia. 
„Dotychczasowa dobra współpraca między Gm. Skoroszyce a ZDW oraz 
zaangażowanie P. Wójt daje gwarancję, że w okresie wiosennym kwestia poprawnie 
działającego systemu odprowadzania wód opadowych na tym terenie zostanie 
pozytywnie rozwiązana” – tak brzmi uzasadnienie ZDW zawarte w piśmie. 

9.12.20 r. 

Otrzymaliśmy 2 mln dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę 
przedszkola w Skoroszycach. Pod dotacją podpisał się Wiceminister M. Ociepa z 
Porozumienia J. Gowina. Projekt do 31.03.21 r. Tym większa radość, że w pow. nyskim takie 
dofinansowanie objęło jedynie 3 gminy – Skoroszyce, Nysę i Paczków.  

10.12.20 r.  

Zawarliśmy porozumienie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społ w Opolu tzw. Partnerem 
Wiodącym w sprawie partnerstwa na rzecz realizacji Projetku „Nie –Sami- Dzielni II – 
rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach RPO Woj. 
Opol. 2014 – 2020. 

11.12.20 r. 

Obradowały dwie komisje stałe – rolna i oświatowa. 

14.12.20 r. 

 Zebranie on life NKJiG, informacje są takie, że m.in. w związku z wyższą ceną euro 
wzrosły środki finansowe. Podział na segmenty jest następujący: 50% dla 
przedsiębiorców, 30% dla jst, 20% dla parafii. Jeśli idzie o jst kwota 211 000 euro. 
Można aplikować m.in. o środki na miejsca wspólnych spotkań. Nabór przewidywany 
w styczniu 2021 r. 



17.12.20 r. 

 Otrzymałam info o zakończeniu robót 11.12.20 r. na zadaniu „Przebudowa dr gm w m 
Brzeziny”, koszt 128 559 zł, firma R. Biela. 

 Wykonanie koncepcji odwodnienia odcinka dr gm położonej na dz nr 134 w 
Mroczkowej wyniosło 3 500 zł brutto, wyk Krzysztof Jakubowski – Inżynieria 
środowiskowa 

15.12.20 r. 

Obradowała komisja budżetowa. 

16.12.20 r. 

 Podpisanie umowy  na roboty budowlane polegające na rozbiórce budynku 
mieszkalnego oraz dwóch budynków gospodarczych położonych w Giełczycach 19, 
wykonawca firma R. Biela, termin 30.12.20 r., cena 14 000 zł brutto, prace 
rozbiórkowe trwają. 

 Zgromadzenie walne LGD NKJiG on life, zmiany w strategii działania. 

17.12.20 r. 

Wykonawca firma Bednarz – Budownictwo zgłosiła zakończenie robót dot. 
termomodernizacji obiektów w ZSP w Chróścinie. 

18.12.20 r. 

Firma BIS zgłosiła zakończenie zad pn „Wykonanie drenażu w ciągu dr gm w Makowicach 
dz nr 313”. 

21.12.20 r. 

 Zleciliśmy konserwację gruntową rowów w Makowicach: na dl. 580 mb, dz nr 239 i 
470 (rów CI-2) i rowu na dł 420 mbdz nr 470. Zakres robót to: odmulenie dna na dł 
1 000 mb ok.20 cm, wyprofilowanie skarp brzegowych, rozplantowanie urobku. 

 Zarząd Zlewni w Nysie Wody Polskie zlecił odmulenie dna na Cielnicy. Mieszkańcy 
Giełczyc wnosili o takie działanie. Do końca roku, rozmawiałam z wykonawcą, na 
wys. zabudowań będzie wykonane przeczyszczenie koryta. 

 Mam informację z Euroregionu Pradziad, że nasz projekt dot. budowy wiaty w 
centrum Skoroszyc wpisał się w kryteria, otrzymał odpowiednią punktację i jesteśmy 
zakwalifikowani na liście beneficjentów.   

 

 

Dziękuję za współpracę w minionym miesiącu. 

Pozdrawiam – 

Barbara Dybczak 

Wójt Gm. Skoroszyce 


