
POSpraw. Wójta – czerwiec, lipiec 2021 r.

 P. Przew., P. Radni, Sołtysi, Pracownicy samorządowi, przedstawiam Państwu sprawozdanie Wójta 
Gm. za  czas od ostatniej sesji, czyli od 28 05.21 r. po dziś dzień, czyli 23 lipca 2021 r.

31.5.21 .

Podpisałam umowę w sprawie dofinansowania przez Gm. Skoroszyce dokumentacji projektowej dla 
inwestycji pn. „Przebudowa odcinka dr pow nr 1543 O ul. Powstańców Śl. między Starostą Nyskim a 
Wójtem Gm. Skoroszyce,  wartość prac projektowych 61 008 zł brutto, wkład Gm. Skoroszyce 30 000
zł. Firma projektowa to Arteria- Infrastruktura Drogowa s.c. Nysa, ul. Żwirki i Wigury 1/2.

1.06.21 r. 

 Naprawa uszkodzonej nawierzchni dróg:

Naprawa cząstkowa dróg asfaltowych (ZOiW)

1) Sidzina ul. Powstańców                                                                      
2 756,72 zł

2) Sidzina ul. Leśna                                                                                   
327,63 zł

3) Sidzina ul. Polna                                                                                   
938,67 zł

4) Skoroszyce ul. Dolna                                                                            
202,00 zł

5) Skoroszyce ul. Działkowa                                                                    
171,86 zł

RAZEM:                                                                                                4 
396,88 zł

2. Naprawa cząstkowa dróg asfaltowych (firma DOMAX)

1) Makowice                                                                                         
58 033,37 zł

2) Chróścina ul. Szkolna                                                                           
450,18 zł

3) Skoroszyce ul. Braterstwa Broni, Kolejowa                                      
5 753,45 zł

RAZEM:                                                                                              64 
237,00 zł

3. Napraw dróg tłuczniowych/ gruntowych (ZOiW)

1) Skoroszyce ul. Polna                                                                            
361,62 zł

2) Sidzina ul. Zagrodowa, Polna                                                                
241,08 zł

RAZEM:                                                                                                   
602,70 zł

4. Remont drogi 311/8, 311/10 (boczna od ul. Polnej) Sidzina                  22 839,18 zł

5. Zakup tłucznia 



1) Chróścina ul. Krótka, Boczna, Słoneczna                                         
2 175,94 zł

2) Stary Grodków drogi polne                                                               2 
181,77 zł

3) Skoroszyce ul. Polna, Sidzina Zagrodowa, Polna                             
2 258,28 zł

RAZEM:                                                                                                  
6 615,99 zł

6. Transport tłucznia (ZOiW)                                                                           120,54 zł

7. Zimowe utrzymanie dróg                                                                          4 725,33 zł

8. Zakup raundup                                                                                            786,24 zł
                                                                                                    
9. Zakup osłon, palików i palisady do drzew                                             3 357,90 zł

  Razem:   107 590,76 zł

 Dzień Dziecka: Brzeziny, Chróścina, Mroczkowa z dotacją 1000 zł na wniosek Sołtysów tych 
sołectw i RS z zaangażowaniem GOK, dziękuję bardzo P. Dyr. Marcie Tarczyńskiej wraz z 
pracownikami. W Skoroszycach – piknik z okazji Dnia Dziecka na wniosek P. Sołtys z 
dofinansowaniem 1000 zł w parku skoroszyckim, Klub Sportowy z Czarnolasia – piknik 
integracyjny z dofinansowaniem 1 000 zł i Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w 
Skoroszycach, także dofinansowanie 1 000 zł. Czyli 6 eventów z o Dn Dziecka z 
dofinansowaniem po 1 000 zł.

7.06.21 r.

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wys. 67 057 zł na remont świetlicy w m. Czarnolas. Po zebraniu z 
Sołtysem, Radą Sołecką i inspektorem nadzoru, dyskusji kwotę tę przeznaczamy na nową podłogę w 
świetlicy.

8.06.21 r.

Spotkanie Gminnego Zarządu OSP RP:

 – 4.09.21 r. nadanie sztandaru OSP w Czarnolasie, g. 11.30 wyjście spod remizy, g. 12  msza św., 
13.30 wymarsz na boisko i uroczyste przekazanie sztandaru,

- 7.09.21 r. otwarcie remizy w Skoroszycach wraz z przekazaniem sztandaru, g. 9.30, wymarsz spod 
remizy na mszę św., o g.11 oficjalne uroczystości pod remizą.

- sprawy różne.

9.06.21 r.

Informuję o wykonaniu konserwacji rowu melioracyjnego nr M-8 na dł 250 m, do którego 
odprowadzane są popłuczyny ze Stacji Uzdatniania Wody ze Skoroszyc (8.06 – 9.06).

12.06.21 r. 

W Czeskiej Wsi w Czechach przystąpiono do realizacji wspólnego projektu „Turystyka bez 
granic- pieszo i rowerowo”. Zaproszono nas na inaugurację tego projektu po czeskiej stronie. 
Relacja na fb. 



15.06.21 r.

 Otrzymałam od P. Wojewody Opolskiego S. Kłosowskiego pismo dotyczące listy zadań 
rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 
związku z zatwierdzeniem zadań gminnych i powiatowych dla Woj. Opol. możliwe będzie 
dofinansowanie projektu Gm. Skoroszyce pn.”Przebudowa dróg w Chróścinie – ul. Boczna, 
Krótka, Słoneczna” w kwocie 1 710 252 zł. Poinformowano mnie, że w przypadku powstania 
oszczędności w ramach pozostałych projektów, będzie możliwość dofinansowania zadania do 
70% wartości projektu. Już dziś mamy te 70% dofinansowania, spłynęła 2. transza 
dofinansowania, czyli w sumie 2 519 127 zł. Ul. Boczna, Krótka, Słoneczna – dokumentacja 
tech. za 49 000 zł.

 Spotkanie z druhami strażakami z Makowic w sprawach dotyczących jednostki.

16.06.21 r.

1. Spotkanie Członków Stowarzyszenia Gm. Polskich Euroregionu Pradziad. To z tego tytułu 
pozyskujemy śr finansowe na realizację licznych projektów, których efektem są: 

 odrestaurowanie figur św, Jana Nepomucena w Sidzinie we współpracy ze Starostą z Vidnavy 
Rostisławem Kacorą,

i obecnie jesteśmy w realizacji:

 w Skoroszycach odrestaurowanie figury św. Jana Nepomucena wraz z kapliczką (ul. Powstańców 
Śl.) - 109 162 zł. we współpracy ze Starostą z Vidnavy Rostisławem Kacorą (projekt „Wędrówki 
pograniczem śladami św. Jana Nepomucena”),

 odrestaurowanie kamienia granicznego księstwa biskupów wrocławskich z XV w. wraz z budową 
wiaty w m. Pniewie, oznakowanie Dr św. Jakuba na terenie Gm. Skoroszyce we współpracy ze 
Starostą Petrem Mudrym z Czeskiej Wsi – 128 360 zł (projekt „Turystyka bez granic – pieszo i 
rowerowo”),

 budowa infrastruktury turystycznej w Skoroszycach na stadionie, we współpracy ze starostą Cerna
Voda Zdenek Betak, wiata w Skoroszycach, 116 558 zł (projekt „Turystyka piesza i rowerowa w 
Euroregionie Pradziad”)

 w Mroczkowej w partnerstwie ze Starosta Cerna Voda Zdenek Betak (projekt „Witamy na 
szlakach i trasach Euroregionu Pradziad”) – 153 379 zł.

i aplikujemy  obecnie o:

 „Polsko – czeska współpraca kulinarna w gminie Skoroszyce przy współpracy ze starostą Cernej 
Vody, planujemy w ramach tego projektu pozyskać fundusze na  zorganizowanie Dożynek 
Gminnych, Jarmarku Bożonarodzeniowego, Festiwalu Folkloru Góralskiego, na stoiskach 
prezentowane będą potrawy kuchni polskiej i czeskiej. Zakup 8 drewnianych domków 
wyposażonych w nagłośnienie w stylu i kulturze góralskiej.

 we wrześniu nabór wniosków, we współpracy z partnerem wiodącym czeskim Starostą ze 
Supikowic – infrastruktura wokół Kościółka w Polu, spotkanie u nas w Urzędzie Gm. gościliśmy 
21.07.21 r. Starostę z Czech celem omówienia założeń, możliwości realizacji tego projektu po obu
stronach. 

2. Spotkanie z Radą Sołecką i Sołtysem oraz Radnymi Rady Gminy Chróściny w sprawie ustalenia 
zadań priorytetowych do realizacji w sołectwie, w sprawie poprawy przepływu informacji między 
Urzędem Gm, Wójtem – mieszkańcami i ich reprezentantami, czyli Sołtysem i Radnymi. 

Wstępnie: ul. Róż – dr 60 000 zł

podział – 40 000 zł, bez wykupu działek na poszerzenie drogi i scalenia działek -  nie da się



ul. Topolowa, Parkowa – własność agencji (KSOW) Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

17.06. 21 r.

 Gościliśmy P. Wojewodę Opolskiego Sławomira Kłosowskiego. Rozmowa dotyczyła rozwoju
Gm. Skoroszyce.

 Podpisałam umowę na dokumentację dr gm w Giełczycach, relacja na fb.

 Podpisałam umowę z firma FUNAM, sp z oo, Wrocław na „Wykonanie Specyfikacji 
technicznego wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarów robót i kosztorysu 
inwestorskiego dotyczącej modernizacji St Uzdat. Wody w Skoroszycach, termin 31.08.21 r., 
cena 17 220 zł brutto.

 Informacja z otwarcia ofert o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na 
„remont sanitariatów z ZS-P w Sidzinie. Jeden oferent – M. Biela, Przedsiębiorstwo 
Budowlane , Sidzina, cena oferty 299 799, 30 zł brutto.

 Unieważniłam postępowanie na „Opracowanie dokumentacji projekt- kosztorysowej na 
przebudowę ul. Brat. Broni i części Łąkowej”. Nie wpłynęła żadna oferta.

21.06.21 r.

Zgromadzenie Związku Gmin Śląska Opolskiego, dyskusja na temat konieczności przeciwdziałania 
znaczącemu wzrostowi opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Członkowie uważają, że 
producenci powinni odpowiadać za wyprodukowane przez siebie opakowania, które po zużyciu stają 
się odpadami. Taki obowiązek wynika z dyrektywy UE 2018/851 z dn. 30 maja 2018 r.. Dyrektywa ta 
nie jest wdrożona do polskiego prawa. Nie ma w tej kwestii w Polsce odpowiednich przepisów 
ustawowych. Związek Gm Śl. Opols wnioskuje o szybkie wprowadzenie rozszerzonej 
odpowiedzialności producentów (ROP) w formie nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami w 
powiązaniu z rozwiązaniami zapisanymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Naszym zdaniem  opłata (ROP) musi pokrywać realne koszty netto utrzymania systemu. Jednocześnie 
należy zwrócić uwagę na znaczenie kontroli tzw. organizacji odzysku, gdyż środki te muszą wracać do
systemu.

Przyjęty w dn. 15 czerwca 2012 r. przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy z 13  września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie zawiera oczekiwanych przez samorządy 
gminne rozwiązań przyczyniających się do przeciwdziałania znaczącemu wzrostowi opłat za 
zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie w glosowaniu imiennym na posiedzeniu 
Zgromadzenia Zw. Gm Śl. Opolski.

22.06.21 r.

 Walne zebranie członków Stowarzyszenia Subregionu Południowego celem ustalenia zadań 
wspólnych, pogrupowania zadań, o których dofinansowanie członkowie stowarzyszenia będą 
aplikować w nowej perspektywie (kanalizacja, drogi, termomodernizacja).

 Na zaproszenia Marszałka uczestniczyłam w IV Gali Opolszczyzna Aktywna Społecznie. 
Stowarzyszenie na rzecz odnowy wsi „Góral Sidzina” otrzymało nominację do Opolskiej 
Niezapominajki. To konkurs adresowany do organizacji pozarządowych działających na terenie 
woj. opols, którego celem jest wspieranie najlepszych i najefektywniej działających zespołów 
ludzi zarażających swą społecznikowską pasją. Dziękuję przede wszystkim za zaangażowanie i 
aktywność Barbarze Setli, Kamili Pierzdze, Rafałowi Krasce, Annie Gaszek.

23.06.21 r.



Opracowana została Specyfikacja Warunków Zamówienia  na „Opracowanie dok proj – 
kosztorysowej przebudowy dróg w miejscowości Czarnolas wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego”( działka 161 ok 400 mb, dz 155 (ok.50 mb), dz 505 (ok 50 mb) dz 184 (140 mb), dz 
257 (110 mb), dz 201 (90 mb) wraz z zagosp. terenu w obrębie dz 200. Zakres obejmuje 
zaprojektowanie jezdni asfalt, odwodnienia, uzupełnienia oświetlenia LED.

24.06.21 r.

 Urząd Statystyczny powiadomił mnie, że liczba ludności Gm. Skoroszyce na dzień 
31.12.2020 r. wyniosła 6164 osoby.

 Spotkanie z najlepszymi absolwentami, uczniami, olimpijczykami. Relacja na fb. Nagrodę
„Primus Inter Pares” otrzymała najlepsza absolwentka placówek oświat w Gm. Skor. To 
uczennica 8 kl z Zespołu Szkół im. Kom Eduk Nar w Skoroszycach – Inga Latała, 
worowe zach, najwyższa śr z przedmiotów wiodących, laureatka Konkursu 
Polonistycznego, etap gminny i finalistka etapu wojewódzkiego.

     25.06.21 r.

 Zakończenie roku szk 2020/21, uczestniczyłam na zaproszenie p. Dyr. I. Stasicy. szkoły ze 
Skoroszyc.

 Zaproszenie do złożenia oferty na „Opracowanie dok proj- koszt przebudowy ul. Brat Broni, 
ul. Kolejowej oraz części ul. Łąkowej w Skoroszycach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
( w zakresie dz 671, 228/48, 208/4, 669- Brat Broni, dz 657, 194/4 – Łąkowa, dz 661 – ul. 
Kolejowa), jezdnia asfalt, odwodnienie, uzupełnienie oświet LED.

 Wybór sołtysa Makowic i uzupełnienia Rady Sołeckiej. Sołtysem został wybrany Jarosław 
Jastrząb. Powołano do RS: Joannę Krynicką, Pawła Bezaka, Stanisława Kwiczalę. Dziękują 
za współpracę Sołtysowi M. Mendrali.

28.06.21 r.

Walne zebranie Stowarzyszenia NKJiG (certyfikowane produkty lokalne: łazanki z Makowic, koktajl 
z truskawek z Sidziny, Kościółek w Polu są naszymi ambasadorami, 2 krotnie dotacja na świetlicę w 
Czarnolasiu, dach na kościele w Sidzinie, elewację ściany północnej kościoła w Chróścinie).

30.06.21 r.

 Reaktywacja Klubu Seniora+.

 Spotkanie Związku Podhalan Oddz. Górali Żywieckich w Gm. Skoroszyce przed walnym 
zebraniem w związku z końcem kadencji prezesa związku i wyborem nowego prezesa.

 Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę dróg w Chróścinie – ul. Słoneczna, Leśna, Cicha i cz. 
Kasztanowej, cena brutto 49 815 zł, realizacja inwestycji ZRID (zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej pod rygorem natychmiastowej wykonalności na podst art. 17 ust1 ustawy o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, drogi 
gminne, kategoria D, 26 działek podlegało podziałowi pod inwestycję.

dr Czarnolas 105 000 zł dok. tech.

Dok. tech. przedszkole- 57 342 zł.

7.07.21 r.

Spotkanie z KGW i Sołtysami w sprawie przygotowania do konkursu na koronę dożynkową 5 
września w Bierkowicach. Dziękuję p. Sołtys ze Skoroszyc za podjęcie się tego zadania. 

12.07.21 r.



 Budowa sieci wodociągowej w Sidzinie ul. Os. Słoneczne , dz nr 776,778, cena brutto 21 525 
zł.

 Doposażenie obiektu szkolnego w Sidzinie stół do tenisa i stół do gry w piłkarzyki z funduszu 
alkoholowego 9 754 zł. 

14.07.21 r.

Komisja wspólna.

16.07.21 r.

Wizytacja komisji konkursu na „Najpiękniejszą Wieś Opolską 2021”. 11 sołectw stanęło do konkursu.
Gm. Skoroszyce reprezentuje Sidzina. Chcę bardzo podziękować mieszkańcom Sidziny za aktywne 
włączenie się w działanie, aby sołectwo wyglądało należycie i estetycznie. Dziękuję przede 
wszystkim:

Anna Gaszek, Kamila Pierzga, Barbara Setla, Marcin Gaszek, Julia Guła, Mateusz Guła, Aleksandra 
Spiżak, Monika Biela, Rafał Kraska, Bogusława Gaszek, Katarzyna Gaszek, Alina Loseke, Carsten 
Loseke, Mirosław Kryczka, Aurelia Juśkiewicz, Grażyna Makuch, Elżbieta Janik, Joanna Sperka, 
Maksymilian Jakubiec, Andrzej Tyrlik, Marek Duszyński, Józef Skowron, Aleksandra Bartków, 
Urszula Chudobowicz, Danuta Uszyńska ,Czesława Pierzga, Dorota Setla, Amelia Gaszek, Michał 
Rozmus. Dziękuję za współpracę Ks. Proboszczowi Rafałowi Prusko i firmie Ryszarda Bieli. 
Podziękowania dla P. Sołtys Urszuli Fornalik i Piotra Sendry. Dziękuję naszym gospodarstwom za 
owoce – truskawki, czarne jagody i maliny, które podkreśliły smak naszego regionu i były okrasą 
stołu: Anna i Szymon Dziergas, Marta i Mariusz Dziergas, Elżbieta i Tadeusz Mizera, Joanna i Adam 
Sperka.

Bycie razem we wspólnym dziele – to wielka sprawa.

20.07.21 r.

Złożyliśmy 3 wnioski o dofinansowanie (Polski Ład) po spotkaniu u p. Wojewody  Opolskiego 
Sławomira Kłosowskiego:

1. Przebudowa dróg w Gm. Skoroszyce – kompleks dróg w gminie na dł ok 8,1 km. W ramach 
zad przebudowane zostaną drogi w Sidzinie wraz z kanalizacją sanit. na dł ok 4 km, budowa 
kompleksu dróg w Skoroszycach ok 2,1 km przy Ośr Zdr i osiedlu wielorodzinnym, budowie  
dróg w Czarnolasie, Giełczycach, Makowicach i Chróścinie ok 2 km. Na te zad mamy nową 
lub uaktualnioną dokumentację. Wartość inwestycji 38 000 000 zł, deklarowany wkład 
1 900 000 zł, co stanowi 5%, okres wykonania do 12 miesięcy. Wnioskujemy o 36 100 000 zł.

2. Przebudowa stacji uzdatniania wody. W ramach budowa nowego zbiornika na wodę pitną 
wraz z przebudową całego ujęcia wody w tym stacji uzdatniania. Wymiana hydrantów celem 
poprawy bezpieczeństwa ppoż oraz wymiana wszystkich liczników wody na liczniki zdalnego
odczytu w celu monitorowania zużycia wody oraz jej oszczędzaniu tzn. stworzeniu 
inteligentnej sieci wodociągowej – Smart Water w celu prowadzenia racjonalnej gospodarki 
wodnej. Realizacja 12 m-cy, wnioskujemy o 4 560 000 zł, deklarujemy 5% 240 000 zł.

3. Budowa II etapu przedszkola, 5 oddziałów dla 115 dzieci, realizacja do 12 m-cy, 
przewidywana wartość inwestycji 8 000 000 zł, udział własny 15% tj. 1 200 000 zł, 
wnioskujemy o 6 800 000 zł.

Zachęcam Państwa do lektury naszego kwartalnika. To dla tych, który wolą wiadomości w wersji 
papierowej.



Dla tych, którzy serfują po portalach społecznościowych – do odsłuchania 2. odcinek „Głosu 
Skoroszyckiego” na fb Gm. Skoroszyce i na fb Wójta Gm. Zachęcam do udostępniania.

Wszystkim Państwu, którzy nie byliście jeszcze na wakacjach, życzę dobrego wypoczynku. 

Dziękuję za każdy gest sympatii, wszelakie wsparcie i współpracę. Wszystko, co robimy jest 
działaniem dla polepszenia warunków naszego funkcjonowania w Małej Ojczyźnie jaką jest Gm. 
Skoroszyce.  

Pozdrawiam pięknie –

Wójt Gm. Skoroszyce

Barbara Dybczak


