
Spraw wójta- kwiecień 

P. Przewodniczący, Państwo Radni, Sołtysi, Pracownicy samorządowi, przedstawiam Państwu 
sprawozdanie z działania Wójta Gminy w czasie od ostatniej sesji 26 marca 2021 r. do dziś, czyli 28 
maja 2021 r. Przedstawiam działania w układzie chronologicznym. 

1.04.2021 r.

Na przedsięwzięcie „Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań” z Prog Rozw Obsz Wiej 
otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 67 057 zł na remont świetlicy wiejskiej w m. Czarnolas. 
Wsparcie z LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór.

12.04.21 r.

Spotkanie z Marszałkiem Sz. Ogłazą w sprawie obwodnicy St. Grodkowa. Na spotkaniu byli obecni: 
Radny St. Grodkowa, Sołtys St. Grodkowa, B. Urbański – przedstawiciel społeczności, Radna 
Sejmiku Woj. D. Trzaskawska. Dn.14 maja w tej samej sprawie spotkanie z Wiceprzewodniczącym P.
Wachem.

19.04.21 r.

Aneks do umowy na wyk dr gm w Makowicach opiewający o roboty dodatkowe zgodnie z 
protokołem konieczności, cena brutto ostateczna 406 413 zł.

 Projekt 16 605 zł – autorstwa inż. P. Dłubała

 3 690 zł – nadzór budowlany M. Grygorowicz.

 Wykonawstwo R. Biela, roboty dodatkowe wg protokołu konieczności to stabilizacja pod 
krawężnikami, demontaż pozostałości fundamentów wzdłuż kanaliz. deszczowej, wymiana 
obudowy słupa teletechnicznego,

Branża:

Drogowa 18% - 155 595 zł

Kanalizacja deszczowa 41%- 184 086 zł

Teletechnika 41%- 66 731 zł

19.04.21 r.

Umieściliśmy na str urzędu specyfikację warunków zamówienia na „Opracowanie dokumentacji 
projektowo- kosztorysowej przebudowy ul. Braterstwa Broni, Kolejowej wraz z włączeniem do dr 
pow oraz przebudowy dr dojazdowej do gr rolnych ul. Łąkowa w Skoroszycach”. Do 18 maja nie 
wpłynęła żadna oferta, stąd unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

29.04.21 r.

W Chróścinie i w Makowicach do 30 września 2021 r. doposażymy place zabaw. W Chróścinie na 
kwotę 8 120 zł i dofinansowaniem Starosty Nyskiego w kwocie 2 500 zł. W Makowicach na kwotę 
9 080 zł z dofinansowaniem także 2 500 zł Starosty Nyskiego. Działania są realizowane z Programu 
Odnowa Wsi.

3 maja 2021 r.

Dziękuję za świadectwo patriotyzmu mieszkańcom, za wywieszenie flag państwowych, świętowanie 
rocznicy Konstytucji 3 Maja, Księżom Proboszczom za msze św. w intencji Ojczyzny w Sidzinie, 
Chróścinie i Brzezinach. W Sidzinie za uczestnictwo Radnych, pracowników samorządowych i 
przedstawicieli organizacji pozarządowych.



Otrzymałam pismo od Prezesa Instyt Pamięci Narod – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu Jarosława Szarka z prośbą i gorącym apelem do udziału w ogólnopolskiej akcji polegającej
na udekorowaniu na czas trwania III Powstania Śląskiego biało-czerwonymi flagami. Powstanie 
wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. i trwało do polsko- niemieckiego porozumienia o zawieszeniu 
broni zawartego 5 lipca 1921 r. Powstanie miało wpływ na ostateczną decyzję Ligi Narodów o 
podziale Górnego Śląska pomiędzy Niemcy a Rzeczypospolitą Polską.

5 maja 2021 r.

Spotkanie z Wicestarostą Nyskim na temat remontu dr pow. Skoroszyce – Mroczkowa, prace 
polegające na ścince poboczy, regulacji rowów niebawem, nawierzchnia jezdni po wykonaniu 
przetargów, na które powiat otrzymał dofinansowanie, pod warunkiem, że zostaną środki finansowe.

6.05.21 r.

Konferencja z Marszałkiem Sz. Ogłazą „Opolskie na rowery”, jest koncepcja ścieżki rowerowej 
wzdłuż dr woj.

11.05.21 r.

Spotkanie z projektantem dr do Biedronki, oświetlenie, połączenie z dr gminną i woj.

12.05.21 r.

 Na Polanie Śmierci spotkanie z uczestnikami Rajdu Katyńskiego, organizatorami spotkania 
członkowie Kryptonimu T-IV – dziękuję za zaproszenie, relacja na fb

 Podpisanie umowy na wyk. dok. na przebudowę dróg ul. Krótka, Sportowa z dojazdem na 
boisko w Sidzinie, cena brutto 48 359 zł, w tym fundusz sołecki 42 359 zł.

18.05.21 r.

 Konkurs na kierownika GZEASiPu, dwie oferty. Komisja konkursowa postanowiła dać szansę
realizacji koncepcji przedstawionej przez P. D. Trzaskawską.

 Kom. budżetowa

 W godz wieczornych uczestniczyłam wraz Komendantem Gm. OSP P. Surowieckim w 
konsultacjach społ. dotyczących projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych.

19.05.21 r.

Komisja oświatowa.

20.05.21 r.

 Konkurs na dyr. Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. A. Bożka w Chróścinie. Dyrektorem 
placówki została p. K. Kozera na kolejne 5 lat.

 Konkurs na dyr. Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Skoroszycach. 
Dyrektorem placówki została p. Izabela Stacica. Kadencja 5 letnia.

21.05.21 r.

Komisja rolna.

23.05.21 r.

 Jarmark św. Rity organizowany przez LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór, promocja 
certyfikowanych produktów lokalnych – ambasadorów naszej gminy. Są to łazanki 
makowickie i koktajl z truskawek z Sidziny. Dziękuję paniom z KGW z Makowic i 



Chróściny, p. dyr. M. Tarczyńskiej, Wicewójtowi, pracownikom Urzędu Gm. za 
zaangażowanie i udział w promocji naszej gminy.

 Dziękuję także z wspólny czas z druhnami i druhami strażakami z OSP Sidzina, ks 
proboszczowi za mszę św. w intencji strażaków.

24.05.21 r.

Chcę Państwu przedstawić sprawozdanie z wykonania robót cząstkowych nawierzchni bitumicznych 
dróg gminnych w Gm. Skoroszyce:

 Makowice – 393 m2, cena jednostkowa 120 zł/m2, koszt 47 181 zł

 Chróścina, ul. Szkolna – 3m2, cena jedn 120 zl/m2, koszt 366 zł

 Skoroszyce, ul. Brat. Broni – 39 m2,cena jedn 120 zł/m2, koszt 4 678 zł

Koszt całkowity netto 52 225 zł, brutto 64 237 zł. Wykonawca PUH DOMAX Arkadiusz Mika

26.05.21 r.

 Spotkanie w biurze Wojewody Opolskiego w sprawie organizacji wrześniowej uroczystości 
dot. Żołnierzy Niezłomnych w St. Grodkowie. 

 

 Bieżąca konserwacja rzeki Młynówki Skoroszyckiej została zaplanowana przez Wody Polskie
na odcinku od zabudowy wsi Skoroszyce. Zakres rzeczowy prac obejmuje hakowanie dna i 
odłożenie urobku na skarpy. W czerwcu przetarg, w lipcu wykonanie.

27.05.21 r.

Dzień Samorządu Terytorialnego –  wszystkim osobom, które współtworzyły i współtworzą 
samorząd, które pracowały i pracują na rzecz lokalnych społeczności: radnym, radom sołeckim, 
wszystkim pracownikom samorządowym dziękuję za dotychczasowa współpracę i życzę dalszego
spełniania się w misji służenia ludziom. Ciągłego, wysokiego poziomu społecznej akceptacji, 
satysfakcji z dobrze wykonanych zadań oraz niesłabnącego zapału i wytrwałości w podejmowaniu
ambitnych wyzwań.

Łącząc pozdrowienia – 

Wójt Gm. Skoroszyce

Barbara Dybczak


