
Sprawozdanie Wójta Gminy – maj, czerwiec 2020 r.

Szanowni Państwo, P. Przewodniczący, Radni, Sołtysi, Pracownicy samorządowi, pozwólcie, że 
przedstawię Państwu sprawozdanie Wójta z okresu od ostatniej sesji tj. 30.04.20 r. do dziś, czyli 
26.06.20 r.

3.05.20 r.

Dziękuję Księżom Proboszczom M. Ruczajowi i Rafałowi Prusko za msze święte w intencji Ojczyzny
z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja.

4.05.20 r.

Św. Floriana, święto naszych druhów strażaków, dziękuję druhom z 6 jednostek OSP, szczególnie ze 
Skoroszyc i m. Czarnolas za zaproszenie, wspólny czas i modlitwę podczas mszy św.  

12.05.20 r.

Umowa Senior+, realizacja do 31.12.20 r., koszt zad. publicznego 69 960 zł, w tym dotacja gminy 
41 976 zł, wystąpiłam z wnioskiem do Woj. Opol o wypłatę dotacji, od 1 lipca rusza 2. moduł 
działalności Klubu Seniora +, 50 osób, pracownik - koordynator zatrudniony od 1 lipca 2020 r.

I dn. 25.06.20 r. informacja Wojewody Opolskiego o zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa z 27 984
zł na 13 992 zł. Obowiązuje od 1 lipca 2020 r.

13.05.20 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyk zad 
inwest pn. „Budowa budynku remizy OSP w Skoroszyce- etapowanie”, 1. etap w stanie surowym 
otwartym w tym wyk robót ziemnych, fundamentowych, murowanych, stropy i daszki oraz 
konstrukcję i pokrycie dachu. 2. Etap zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym z podziałem 
na miesięczne czasokresy:

1. 2020 r. – realizacja do kwoty 450 000 zł brutto.
2. 2021 r. – pozostała część wynagrodzenia ofertowego brutto.

Termin: do 30.10.2020 r. i do 31.08.2021 r. Zakres wg SIWZ.

I jest informacja z otwarcia ofert 26.05.20 r., 7 oferentów, najwyższa kwota 2 057 326 zł, najniższa 
1 389 178 zł konsorcjum Transport Towarowy R. Biela- Lider, Przedsiębiorstwo BIELBUD M. Biela 
– Partner.

I dn. 24.06.20 r. podpisaliśmy umowę z wykonawcą, inspektorem nadzoru jest inż. St. Kurnatowski, 
relacja na fb.

15.05.20 r.

Rada budowy dot realizacji zad pn. „Przebudowa dróg w Makowicach”, kolizja kabla energet, budowa
łącznika między dr dz nr 265 i 292 – koszty niekwalifikowane. Kontynuacja budowy dr dz nr 400, 
projekt wykonamy do cmentarza, zarezerwowane 150 000 zł, wykonanie do wyczerpania środków. 
Kontynuacja dr w Brzezinach – zarezerwowane 100 000 zł. Dotrzymanie terminów.

I kolejna Rada budowy 24.06.20 r. (środa) dot. odprowadzenia wód po sobotnio- niedzielnych (20-
21.06.20 r.) anomaliach pogodowych, szczególnie dot. dwóch dróg dz nr 292, dz nr 313. Kolejne 
rozwiązywane sprawy tej Rady budowy to uwagi mieszkańców, które wybrzmiały na moim spotkaniu 
(18.06.20 r.) z mieszkańcami sołectwa Makowice, zostało ono zorganizowane celem usunięcia 
ewentualnych usterek przed odbiorem powykonawczym tych dróg. 



18.05.20 r.

Spotkanie z przedstawicielami mieszkańców osiedla w Skoroszycach. Wyjaśnienia dotyczące miejsca 
przeznaczonego na parking przy ul. Słonecznej, chodnika przy tej drodze, miejsc parkingowych przy 
Ośrodku Zdrowia, przebiegu dróg wewnątrz osiedla.

W kwietniu 2020 r.

ZWiO wykonał konserwację cieku Młynówki Skoroszyckiej poprzez wykoszenie skarp oraz 
czyszczenie dna na odcinku 100 m poniżej wylotu ścieków oczyszczonych, obowiązek decyzją 
Starostwa. Ta sama kwestia dot konserwacji rowu melioracyjnego nr M-8 na odcinku 0+835 (przepust
w dr Nysa- Grodków) do km 1+085 do ujścia wylotu tj. na długości 250 mb, do którego 
odprowadzane są popłuczyny ze Stacji Uzdatniania Wody w Skoroszycach, obowiązek decyzją 
Starostwa.

20.05.20 r.

SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
wykonanie zad inwest „Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno- Przedszk w Chróścinie- 
etap 2. Działanie w ramach RPO WO, Gospodarka niskoemisyjna 2014- 2020, wykonanie w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”. Zakres: w budynkach nr 1 i nr 3:

ocieplenie przegród zewnętrznych, wymiana solarki okiennej i drzwiowej, docieplenie elewacji 
budynku, docieplenie ścian fundamentowych, stropu nad piwnicą od spodu, wymiana podłogi na sali 
gimnast., termin do 30.09.2020 r.

22.05.20 r.

1. Konferencja dyr. placówek oświat w naszej gminie:
 stan przygotowania do pracy od 25.05.20 r. szkół, konsultacja ósmoklasistów, w dalszym 

trybie kl.4-7
 zasady wypłacania za zdalne nauczanie w czasie konsultacji w szkole, Sidzina konsultacje 

jako godz ponadwymiarowe, w Chróścinie i Skoroszycach w ramach 40 h tyg pracy.

W związku z rozporządzeniem MEN Dariusza Piontkowskiego o możliwości otwarcia przedszkoli, 
nauczania w szkołach podstawowych w kl. 1-3 oraz konsultacji dla uczniów klas ósmych. W 
okolicznościach pandemii poleciłam Państwu dyrektorom rozpoznać potrzeby naszych placówek. 
Otrzymałam wiadomość ostateczną na początku tygodnia, bo informacje zmieniały się na przestrzeni 
czasu, o podjęciu pracy szkół w kwestii konsultacji ósmoklasistów. 

2. Posiedzenie komisji rewizyjnej w związku z udzieleniem absolutorium Wójtowi Gm. za rok 
2019.

Kampania Min Rol i Rozwoju Wsi „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”. Włączmy się. Ważne, 
aby zrozumieć wagę i znaczenie własnych, podejmowanych codziennie decyzji zakupowych dla 
funkcjonowania gospodarki i wspierania krajowego rolnictwa. Wybieranie polskich produktów 
żywnościowych to wsparcie dla polskich rolników i przedsiębiorców, to praca dla nas i la bliskich, to 
przychody i zyski firm działających w Polsce oraz podatki wspierające lokalne budżety.

Apel Państ Pow Inspektora Sanit w Nysie w związku z problemem dotyczącym zanieczyszczania 
przestrzeni publicznej – ulic, chodników – zużytymi środkami ochrony osobistej stosowanymi przez 



obywateli w czasie pandemii. Prośba o podejmowanie stosownych działań, mających na celu 
zwiększenie świadomości i odpowiedzialności za zachowania w obszarze higieny osobistej w 
ogólnodostępnych przestrzeniach. 

26.05.20 r.

Wniosłam o przegląd gwarancyjny na wyk zad „Modernizacja świetlicy w m. Czarnolas”, wniosłam o 
udział wykonawcy WASTBUD Zb. Urbańczyk z Otmuchowa.

27.05.20 r.

30 lat Samorządu Terytorialnego – Jubileusz, składam podziękowania Pracownikom samorządowym, 
Radnym, Sołtysom, wszystkim zaangażowanym w codzienny trud i prace na rzecz naszej Małej 
Ojczyzny. Życzenia składa Państwu także Poseł T. Kostuś i Starosta Nyski A. Kruczkiewicz.

Wystąpiliśmy o środki na projekt „Wędrówki pograniczem śladami św. Nepomucena”. 
Dofinansowanie w ramach funduszu Mikroprojektów programu INTERREG V-A do Euroregionu 
Pradziad. Projekt jest kontynuacją współpracy Skoroszyc i Vidnavy. Celem jest wyeksponowanie 
dziedzictwa kulturowego na polsko- czeskim szlaku św. Jana Nepomucena poprzez przeprowadzenie 
prac przy kapliczce z figurą Nepomucena w Skoroszycach (konserwacja rzeźby, remont kapliczki).

Aplikujemy o środki dla realizacji projektu pn. „Turystyka bez granic – pieszo i rowerowo”.  dot. 
oznakowania Nyskiej Drogi św. Jakuba (Skoroszyce, Pniewie, Mroczkowa, Chróścina) i stworzenia 
infrastruktury turystycznej na tym szlaku w naszej gminie. Działanie w ramach funduszu 
Mikroprojektów programu INTERREG V-A do Euroregionu Pradziad. Projekt zakłada konserwację 
słupa granicznego z XIII w, budowę wiaty z grillem w m. Pniewie, która będzie miejscem 
wypoczynku i spotkań turystów na szlaku.

28.05.20 r.

Spotkanie z przedstawicielami Gazowni w sprawie nitki gazu w ul. Słonecznej i Działkowej w 
Skoroszycach. To w związku z projektem na przebudowę dróg na osiedlu w Skoroszycach. Możliwość
podłączenia gazu dla mieszkańców ul. Ogrodowej.  

Na początku czerwca 2020 r.

Został rozstrzygnięty przetarg na „Termomodernizację obiektów w Zespole Szkolno – Przedsz. w 
Chróścinie – etap II. Ofertę złożyło 7 oferentów. Najdroższa oferta 1 199 250,51 zł. Przetarg wygrała 
firma Bednarz- Budownictwo kompleksowe, inwestycje budowlane, Dawid Bednarz, Ścibórz 30, 
kwota 738 000 zł.

Aplikujemy o środki na 2 projekty:

1. Akademia Efektywnej Nauki - wsparcie kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Sidzinie  - 
projekt na 444 445 zł, planowany na dwa lata szkolne 2020/2021 - 2021/2022. Etap:  po negocjacjach, 
wniosek został złożony. Przygotowywanie umowy do podpisania.

W ramach projektu:

-zajęcia dla uczniów,

- ok 200 tysięcy na wyposażenie sal lekcyjnych do zajęć matematyczno-przyrodniczych, sprzęt 
komputerowy :11 laptopów, 2 projektory multimedialne, 3 ekrany do projektorów. Zakup pomocy 
naukowych do przeprowadzania zajęć z przedmiotów ścisłych jest ważny ze względu na nowe 
przedmioty typu biologia, chemia, fizyka, których nie było w 6-letniej szkole podstawowej.



2. Przyjazne przedszkole - wsparcie edukacji przedszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Chróścinie. Projekt na 498 897, 78 zł. Dn. 6 lipca odbędą się negocjacje w Wojewódzkim Urzędzie 
Pracy w Opolu.

W ramach projektu:
- zajęcia dla przedszkolaków

-plac zabaw na terenie szkoły.

9.06.20 r.

Otrzymałam info z WFOŚiGW, że nasz wniosek jest na liście zakwalifikowanych do finansowania. 
Chodzi o usuwanie wyrobów zawierających azbest, ilość unieszkodliwianego odpadu to 21 t, kwota 
17 438 zł, dofinansowanie 14 623 zł.

10.06.20 r.

 Umowa z Mariuszem Sitko na zad pn. „Zwiększenie mocy przyłączeniowej do zasilania wiaty
na terenie boiska w Brzezinach”, termin do 14.08.20 r., cena 8 364 zł.

 Zamówiliśmy mapę do celów proj, kwota 700 zł, to w związku z modernizacją budynku spor 
w Chróścinie, dz nr 810.

15.06.20 r.

 Komisja Rolna
 RIO pozytywnie opiniuje wniosek Kom Rew RG w Skoroszycach o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gm. Skoroszyce z wykonania budżetu gminy za rok 2020.

16.06.20 r.

 W Kom Wojewódzkiej Straży Pożarnej odbyło się uroczyste wręczenie jednostkom OSP z 
woj. opolskiego promesy na wozy strażackie, 17 samochodów w województwie, w tym dla 
naszych druhów strażaków z OSP St. Grodków. Druhowie strażacy: Józef Marek Dereń i Piotr
Sendra z rąk Wojewody Opolskiego i Poseł W. Porowskiej otrzymali promesę. W imieniu 17 
samorządowców podziękowałam za możliwość zakupu nowego samochodu, w naszym 
przypadku pierwszego na terenie gminy. Dofinansowanie z KSRG 380 000 zł, z Ustawy o 
koronawirusie 130 000 zł, co daje 510 000 zł dofinansowania. 

 Walne zebranie LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór.

17, 18.06.20 r.

Odpowiednio Kom Budżet i Kom Oświat.

17.06.20 r.

Zebranie wiejskie w Mroczkowej. Zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego. Kwota 15 000 zł na 
projekt odwodnienia dr. Przygotuje do remontu tej drogi. Zadania będą etapowane.

18.06.20 r.

 Zebranie wiejskie w Makowicach dot. zmiany przeznaczenia reszty środków z funduszu 
sołeckiego po zakupie doposażenia świetlicy. Przeznaczono je na doraźny remont dróg.

 Rada budowy – Sidzina, ul. Os. Słoneczne – kwestia budowy i szerokości zjazdów.



19.06.20 r.

 Obradowała Komisja Skarg  Wniosków w związku ze skargą dyr. ZS w Skoroszycach na 
Wójta Gm. Skoroszyce.

 Zebranie wiejskie w St. Grodkowie w związku z doposażeniem wozu bojowego dla druhów 
strażaków.

22.06.20 r.

Spotkałam się ze Starostą Nyskim A. Kruczkiewiczem w sprawie dr pow Skoroszyce- Mroczkowa. 
Starosta poprosił o spotkanie na sesji, która zaplanowana została na 31 lipca 20 r.

24.6.20 .
 Przeds Robót Dr Most wykonawca przebudowy dr gm. ul. Os. Słoneczne w Sidzinie 

wystąpił o przedłużenie terminu realizacji robót do dn. 31.07.20 r. z powodu utrudnień
związanych z pandemią, które spowolniły tempo pracy (dojazdy, zabezpieczenia 
ochronne pracowników oraz zaopatrzenie w materiały). Nadto na zmianę terminu ma 
wpływ wystąpienie robót dodatkowych, o których państwu mówiłam szeroka na 
poprzedniej sesji i radnym na komisjach (dodat kanaliz sanit i uzgodnienia z 
projektantem wprowadzającym zmiany projektowe na skutek interwencji 
mieszkańców). 
Szerokość pasa drogowego nie pozwala na zaprojektowanie szerszej drogi. 
Poszerzenie        pasa drogowego wiązałoby się z koniecznością podziałów działek na 
całej długości projektowanych dróg oraz wykupem tych działek. Z tego co się 
orientuje to koszty wykupu nie wliczają się do dofinansowania więc gmina sama 
musiałby pokryć w całości ten koszt. 

 Gm. Skoroszyce otrzymała z Funduszu Inwestycji Samorządowych dofinansowanie w
kwocie 878 822 zł. Jest to największe dofinansowanie w pow nyskim wśród gm 
wiejskich, które otrzymały po 500 tys zł. Środki te w całości przeznaczymy na 
wydatki inwestycyjne, relacja na fb.

25.06.20 r.

Spotkanie z najlepszymi uczniami , absolwentami szkół na terenie gm. Skoroszyce, bogata relacja na 
fb.

26.06.20 r.

Dziś zakończenie roku szk. 2019/20. Wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom, którzy w trudnym
czasie pandemii także byli nauczycielami życzę beztroskiego czasu, czeka na Was słońce, rzeka, las. 
Miłego wypoczynku. My zostajemy tutaj, przed nami, póki co, kolejne inwestycje do zrealizowania.

Dziękuję za współpracę. Bez zgody, bez Państwa, bez porozumienia w szerokim tego słowa znaczeniu
na pewno nie byłoby to możliwe w takim zakresie.

Pozostając z poważaniem – 

Wójt Gm. Skoroszyce

Barbara Dybczak



 


