
Sprawozdanie Wójta Gm. Skoroszyce 

P. Przewodniczący, P. Radni, Sołtysi, Pracownicy samorządowi, przedstawiam Państwu sprawozdanie 
Wójta Gm. w czasie od ostatniej sesji tj. 6 marca 2020 r. do dzisiaj tj. 30 kwietnia 2020 r.  

Na początku marca 

podpisałam umowę na wykonanie remontu posadzki świetlicy w m. Pniewie z firmą RODOMEX R. 
Kołodziejczyk, cena brutto 12 300 zł, termin do 17.04.20 r. 

9.03.20 r. 

Zebranie samorządowców – wójtów, burmistrzów, prezydentów na wniosek Wojewody Opol w 
sprawie zagrożenia epidemicznego i aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia, do przedstawionych 
rekomendacji i zaleceń stosujemy się w całej rozciągłości. 

10.03.20 r. 

Zebranie w Chróścinie dot. podziału funduszu sołeckiego. Sołectwo podjęło akces wejścia do 
Programu Odnowa Wsi. 

12.03.20 r. 

Decyzją MEN D. Piontkowskiego w związku z zagrożeniem COVID- 19 zawieszenie zajęć w 
placówkach oświatowych, które trwa do dziś i ma potrwać w stosunku do szkół wg ostatnich 
wiadomości do 24 maja.  

13.03.20 r. mając na względzie rozwijającą się sytuację zagrożenia epidemicznego podjęłam decyzję 

1. Zamknięcie UG dla obsługi petentów, sprawy podejmowane drogą elektroniczną i 
telefoniczną. Sytuacje te, które nie są do przewidzenia, wynikające z biegu spraw życiowych 
procedujemy w normalnym trybie z zachowaniem wszystkich środków ostrożności i procedur 
związanych z koronawirusem. Dotyczy to także Zakładu budżetowego został zamknięty dla 
mieszkańców gminy. Przy wejściach zostały zawieszone tablice z informacją o zamknięciu 
obiektu oraz podano numery telefonów. Skierowaliśmy prośbę o dokonywanie wpłat drogą 
elektroniczną , przez oddziały bankowe lub pocztę. 

2. 0d 2 marca 2020r. rozpoczęto rewizję zdolności urządzeń kanalizacyjnych do realizacji 
dostawy wody i odprowadzania ścieków.  

3. Na Stacji Uzdatniania Wody sprawdzono zapas podchlorynu sodu (substancja odkażająca do 
dezynfekcji i uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia) oraz dodatkowo zlecono badanie 
wody. 

4. Zakład nieprzerwanie wydaje zezwolenia na budowę sieci wod – kan. Odbywa się to drogą 
elektroniczną i przez urząd pocztowy. 

5. Odnośnie odczytów systematycznie wieszane są ogłoszenia w miejscowościach , gdzie 
powinne być przeprowadzone odczyty. Zakład dokonuje rozliczenia według średnich 
odczytów za faktycznie zużytą wodę. Rozliczenie ostateczne zostanie dokonane po zdjęciu 
restrykcji związanych z pandemią. 

6. Mieszkańcy zostali poinformowani,że w związku z tymi utrudnieniami w płatnościach za 
wodę i ścieki zakład nie będzie pobierał odsetek za nieterminowe wpłaty. 

 
GOPS mimo zaistniałej sytuacji pracuje zgodnie z wytycznymi Woj. Opol., jest otwarty na 
potrzeby mieszkańców. 
 

Uzyskaliśmy wsparcie Zarządu Woj. Opol w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, 
zwalczaniem COVID – 19. Jest kurier społeczny, osoba do pomocy w (zakupy dla 60+ i 
niepełnosprawnym- lista wg procedur Woj. Opol, niezbędne leki, zamówiony posiłek). Zgłoszenia 
przyjmowane są cały czas. Także dożywianie osób niesamodzielnych przez 7 dni w tyg – 



jednodaniowy, gorący posiłek wraz z dowozem (12 osób), wszystkie świadczenia wypłacane na 
bieżąco i w terminie. Telefoniczne porady psychologa, bank żywności zostało przyjęte 4 475 kg 
żywności. Zgodnie z wytycznymi Woj. Opol pomoc osobom odbywającym kwarantannę. 

Od 1 kwietnia gminy oraz powiaty mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów i 
tabletów. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa związaną 
z wprowadzeniem na obszarze kraju stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych na 
wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie 
zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich 
nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Działanie jest 
finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 186 mln zł przeznaczono na 
walkę z wykluczeniem, gm. Skoroszyce na mocy zgłoszonych przez dyrektorów placówek 
potrzeb wnioskowała o 60 000 zł.  

Zakupione zostały: 

laptopy 25 szt. dla 2 szkół:  

1. Szkoła w Sidzinie otrzyma 10 szt. dla uczniów i 7 szt. dla nauczycieli  

2. Szkoła w Chróścinie otrzyma 8 szt. dla nauczycieli.  

Tablety 22 szt. zakupiono dla 2 szkół:  

1.Szkoła w Chróścinie otrzyma 8 szt. z przeznaczeniem dla uczniów,  

2. Szkoła w Skoroszycach otrzyma 14 szt. z przeznaczeniem dla uczniów. 

Łącznie sprzęt został zakupiony dla 3 szkół: w Chróścinie, Sidzinie i Skoroszycach – 25 laptopów i 22 
szt tabletów. 

16.03.20 r. 
Zarządzanie Kryzysowe w Starostwie Nyskim. Omówione została sytuacja w pow nyskim, omówione 
zostały zasady i procedury dot funkcjonowania w stanie epidemicznym. 

27.03.20 r. 

Druhowie strażacy rozpoczęli dystrybucję maseczek dla mieszkańców Gm. Skoroszyce, cd. po 
weekendzie w pn 30.03.br., domówienie odpowiedniej ilości i dalsza dystrybucja w pt 3.04.br., 4 000 
szt, za 9 000 zł, druga transza 800 szt za 1 800 zł. 

30.03.20 r. 

Mówiono o nas w Kurierze Opolskim, w Radiu Nysa i Radiu Opole. Udzieliłam wywiadu dla Radia 
Nysa. 

6.04.20 r.  

Poinformowano mnie, że  umowa o dofinansowanie projektu pn. „ Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – etap II” została podpisana w dniu 
06.04.2020r. Tym sposobem przystępujemy do przetargu na wykonanie termomodernizacji 
przedszkola i świetlicy w obiektach ZSP w Chróścinie, kwota dofinansowania 419 000 zł. + środki 
zarezerwowane w budżecie na mocy uchwały RG z 20 grudnia 2019 r., trwają prace dot. 
termowentylacji w sali gimnastycznej. 

15.04.20 r., 23.04.20 r. 

Rada budowy dot. termomodernizacji sali gimnast w Chróścinie, optymalizacja zadania, bieżące 
wykonanie. Sprawa podnoszona na zebraniu wiejskim z mieszkańcami. Tak, jak przedstawiałam na 



zebraniu 10 03.20 r.: z zachowaniem norm tech, możliwościtech, aby wykonanie zad spełniało 
oczekiwania odbiorców, czyli dzieci, nauczycieli, rodziców. 

15.04.20 r. 

Ruszyły prace porządkowo – pielęgnacyjne na terenie gminy. Wiosna w pełni. Proszę mieszkańców o 
zadbanieo teren przy swoich posesjach. To stanowi wizerunek naszych sołectw, gminy – naszej Małej 
Ojczyzny. Dbamy pracownikami interwencyjnymi o tereny komunalne, wspólne. Jest harmonogram 
robót, które sukcesywnie są wykonywane. Proszę mieszkańców naszych sołectw o tereny przy 
posesjach. Ktoś zgrabnie ujął myśl, że jak każdy pozamiata przed swoim domem, to cała ulica będzie 
pozamiatana. 

Garść informacji na temat trwających inwestycji:    

Budowa dróg w Brzezinach, Sidzinie i Makowicach trwa. Ul. Partyzantów w Sidzinie: kwestie 
szerokości drogi,poziomy - zachowania niwelety, zjazdy do nieruchomości. Budowa dróg w 
Makowicach - dz nr 265 i 292: usuwanie kolizji w związku z linią energetyczną. 

 

Kanalizacja sanit etap II, część 2. - 2020 r.  
 
etap II cz.2 (w części dotyczącej istniejącego projektu projektu) 
2 460,00 zł - 14.01.2020 r. umowa 29/2020 z firmą ALFA-NET Krzysztof Lis - aktualizacja 
kosztorysu inwestorskiego + wydzielenie przyłączy do granicy nieruchomości w ul. Osiedle Słoneczne 
3 936,00 zł - 23.01.2020 r. umowa 30/2020 z firmą PROJEKT Mirosław Bartocha opracowanie 
projektu 6 przyłączy w ul. Osiedle Słoneczne 
146 370,00 zł - 12.02.2020 r. umowa 49/2020 z firmą ISAN-BUD Leszek Wołowiec - budowa 
kanalizacji sanit. w ul. Os.Słoneczne 
3 000,00 zł - 12.02.2020 r. umowa 50/2020 z firmą Stanisław Kurnatowski - inspektor nadzoru 
inwestorskiego 
---------------- 
155 766,00  
 

etap II część 2.2 (w części dotyczącej nowego pozwolenia na budowę kan.sanit.) 
984,00 - mapa do celów projektowych 
10 824,00 zł - 20.02.2020 umowa 77/2020 z PROJEKT Mirosław Bartocha (3936,00 sieć, 3075,00 
5szt. przyłączy, 1230,00 kosztorys, 1845 nadzór autorski, 738 pozwolenie, CD, korekty) 
47 025,96 zł brutto oferta firmy ISAN-BUD 
3000,00 oferta na nadzór 
----------------- 
61 833,96 
 
155 766,00 + 61 833,96 = 217 599,96 zł (w budżecie 200)   
 
 

Aplikujemy o środki unijne na 2 projekty: 

Projekt pn. „Wędrówki pograniczem śladami św. J. Nepomucena”. W ramach projektu przewiduję 
restaurację obiektu zabytkowego tj. kapliczki z figurą św. Nepomucena w Skoroszycach przy ul. 
Powstańców Śl. poprzez wykonanie prac konserwatorsko- renowacyjnych. 



I drugi projekt dot. Traktu św. Jakubowego od Mroczkowej, przez Skoroszyce, Chróścinę i Pniewie. 
Wiąże się to z oznakowaniem traktu.Pomysł na gruntowne odrestaurowanie unikatowego 
średniowiecznego słupa granicznego biskupstwa wrocławskiego w Skoroszycach przy drodze polnej 
do Chróściny, wybudowanie wiaty grillowej w m. Pniewie. 

20, 22, 23.04. 20 r. 

Komisje stałe odpowiednio: Rolna, Budżetowa i Oświatowa. 

24.04.20 r. 

Konferencja dyrektorów placówek oświatowych głównie w związku z planowaniem roku szkol 
2020/21, spraw dotyczących pracy placówek oświatowych w związku z koronawirusem. 

Koniec tyg: 24.04.i  pn 27.04., wtorek 28.04. upłynął pod hasłem wóz strażacki dla Gm. Skoroszyce, 
uruchomiony został cały łańcuszek ludzi dobrej woli: Poseł K. Czochara, Vicewojewoda T. Barańska, 
Starosta Nyski A. Kruczkiewicz, Komendanci: Wojewódzki  K. Kędryk, A. Kuśmierski, Powiatowy 
Gotkowski, M. Skalny, Przew struktur PiS w pow nyskim A. Kamiński. Ale największe 
podziękowania za skuteczność i sprawczość działań należą się Poseł V. Porowskiej i  Wojewodzie 
Opolskiemu A. Czubakowi. Dziękuję w imieniu strażaków Gm. Skoroszyce, szczególnie strażaków ze 
St. Grodkowa i swiom. To będzie pierwszy nowy samochód strażacki w naszej gminie, tym większe 
nasze zadowolenie. 

Porzekadło: ”Chcieć, nie zawsze znaczy móc” tu się nie sprawdziło. Tu raczej sprawdziła się 
konsekwencja w działaniu. Skompilowane jest budżetowanie zakupu, ale wszystko w odpowiednim 
czasie. Będę Państwa informowała na bieżąco. 

Dziękuję wszystkim Państwu za współpracę, za wsparcie. To wszystko dla wyższej jakości życia w 
naszej Małej Ojczyźnie. 

Łącząc pozdrowienia –  

Barbara Dybczak 

Wójt Gm. Skoroszyce 


