
Sprawozdanie Wójta Gminy styczeń 2020 r. 

P. Przewodniczący, Państwo Radni, Sołtysi, Pracownicy samorządowi, przedstawiam 

Państwu sprawozdanie z działalności Wójta z czasu od ostatniej sesji tj.20 grudnia 2019 r. do 

dzisiaj tj. 3.02.20 r. 

W dniu sesji 20.12.19 r. na skutek wyjaśnień wykonawcy Piotra Jarząbka, Brzeg, ul. 

Platanowa 24, zamawiający odrzucił jego ofertę, kierując się Prawem zamówień publicznych. 

Chodzi o przebudowę drogi ul. Os. Słoneczne w Sidzinie. Wyłonionym ostatecznie 

wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Dr – Mostowych sp. z o.o., Brzeg, ul. Oławska 26a, 

kwota 1 261 696 zł brutto. 

 

30.12.19 r. 

Podpisałam umowy z wykonawcami na budowę dróg w: 

1. Stary Grodków – Ryszard Biela, cena brutto 184 998 zł 

2. Makowice – Budbis, cena brutto 1 049 598 zł 

3. Sidzina – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych, A. Kaniowski, cena brutto 

1 842 409 zł 

4. Brzeziny – Budbis, cena brutto 899 612 zł. 

Dofinansowanie z FDS na poziomie 80%.  

Inspektorzy nadzoru: 

Makowice – inż. St. Kurnatowski, 7 500 zł brutto 

Sidzina, ul. Partyzantów – inż. M. Ostrowski, 3 500 zł brutto 

Sidzina, ul. Os. Słoneczne – VOCADI, 9 840 zł brutto 

Brzeziny – VOCADI, 7 380 zł brutto 

St. Grodków – nasz pracownik. 

10 stycznia i 13 stycznia nastąpiło przekazanie terenów budowy dróg. 

Odbyły się także zebrania z mieszkańcami Makowic 15.01.20 r. i Sidziny 17.01.20 r. w 

sprawie omówienia realizacji tych inwestycji. 

6.01.20 r. 

Spotkanie opłatkowe u seniorów i Orszak 3 Króli w Chróścinie. 

12.01.20 r. 

Opłatek Oddziału Górali Żywieckich w gm. Skoroszyce. 

13.01.20 r. 

Przedsiębiorstwo Robót Dr – Most przedłożyło projekt umowy z podwykonawcą, który 

będzie realizował zadania budowy kanalizacji. To firma L. Wołowiec. 

 



Na początku miesiąca  kilka spotkań dotyczących reaktywacji sportu w gm. Skoroszyce. 

Instruktor sportu mający pieczę nad całokształtem. Drużyny piłkarskie zakładają KRS. 

Zapraszam Państwa na pierwsze gminne rozgrywki sołeckie w piłkę siatkową na hali sport. w 

Skoroszycach 29.02.20 r. 

11.01.20 r., 19.01.20 r. 

Odbyły się 2 zebrania w m. Czarnolas i w Sidzinie podsumowujące pracę naszych jednostek 

OSP. 

17.01.20 r. 

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Subregionu Południowego. 

18.01.20 r. 

Wspólne kolędowanie w Giełczycach wraz z zespołem z Brzezin, dziękuję za wspólny czas. 

19.01.20 r. 

Dziękuję za zaproszenie RS St. Grodkowa na „Wieczór kolęd”. Pięknie. Jestem pod 

wrażeniem organizacji tego spotkania. 

20.01.20 r. 

Odbyła się rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko kier. GZEASiP. Na jej podstawie tą jed. 

org. będzie kierować P. J. Dwornik. 

21.01.20 r. 

Uczestniczyłam w spotkaniu NKJiG. Zebranie dotyczyło 2 kwestii: 

• P. Prezes zwróciła się o mnie z propozycją nawiązania partnerstwa w ramach 

ogłoszonego konkursu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, którego celem jest 

wdrażanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Dn. 24.05.20 r. w Ośrodku 

Formacyjno – Wypoczynkowym „Rybak” w Głębinowie odbędzie się konferencja, na 

której będę chciała wyjść z promocją naszej gminy: kilu minutowa prezentacja 

wydarzeń z życia naszej gminy promujących dziedzictwo kulturowe- dni góralskie, 

święto truskawki, kiszenie kapusty, noc świętojańska, produkt lokalny- łazanki 

makowickie i kościółek w polu „Turysta i pielgrzym - dwa w jednym”. 

• NKJiG otrzymało dodatkowo 1 mln funduszy; 50% dla przedsiębiorców, 50% na 

zadania poprawiające jakość życia mieszkańców; 200 tys. na kościoły, 300 tys. na 

tworzenie przestrzeni wspólnych spotkań; aplikujemy o 100 tys. brutto, realizacja w 

2021. 

Konferencja Regionalna samorządowców z Marszałkiem Woj. Opolskiego dotycząca 

podsumowania wdrażania  Reg Programu Oper WO 2014-2020, przedstawienie 

harmonogramu naborów wniosków RPO WO 2014-2020 na rok 2020, dyskusja. 

22.01.20 r. 

Spotkanie z przedstawicielami Tauronu. Czeka nas zadanie modernizacji oświetlenia na Os. 

Tumbewa. 



24.01.20 r. 

Posiedzenie wspólne 3 komisji Rady Gminy Skoroszyce w Chróścinie połączone z wizytą w 

ZSP dla wizualizacji tego, co zostało zrobione w zakresie termomodernizacji obiektu i tego, 

co jeszcze przed nami. 

26.01.20 r. 

7. Gminne Kolędowanie. Dziękuję p. dyr. M. Tarczyńskiej i GOK za tę inicjatywę, 
przedstawicielom Chróściny, m. Pniewie, Sidziny, Makowic, m. Czarnolas, Skoroszyc wraz z 

chórem „Nadzieja”, Staremu Grodkowowi za gościnę, ks. proboszczowi M. Ruczajowi za 

życzenia noworoczne. 

29.01.20 r. 

• Podpisanie umowy na remont świetlicy w m. Pniewie, wykonawca Roman 

Kołodziejczyk, termin 28.02.20 r., cena brutto 16 984 zł. 

• Podpisanie umowy na wykonanie instalacji elektrycznej w Klubie Sportowym 

Czarnolas, termin do 30.04.20 r., wyk. K. Socha, cena 5 200 zł. 

30.01.20 r. 

Spotkanie z projektantem urbanistą w sprawie opracowywanych zmian w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gm. Skoroszyce. 

1.02.20 r. 

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2019 r. OSP Chróścina. 

2.02.20 r. 

Wizyta w Ujsołach u Górali Żywieckich, biskup Roman Pindel, ks. Nowobilskiego, grupy 

rekonstrukcyjnej Harnasi, prezesów Wł. Fiedora i St. Lizaka. 

 

Dziękuję wszystkim Państwu za współpracę w minionym czasokresie, za wsparcie, każdy 

gest sympatii. Wszystko, co robimy definiuje poprawa jakości życia mieszkańców naszej 

gminy. 

Pozdrawiam –  

Wójt Gm. Skoroszyce 

Barbara Dybczak 

 

 

 

 

 

 


