
Sprawozdanie Wójta – listopad 2021 r.

Przedstawiam sprawozdanie Wójta Gm. Skoroszyce w czasie od ostatniej sesji RG 29 października 
2021 r. do dziś, czyli do 26 listopada 2021 r.

2 listopada 2021 r.

Konferencja on line dotycząca Polskiego Ładu

3 listopada 2021 r

Konwent wójtów i burmistrzów:

 Inwestycje w powiecie nyskim w 2022 r., wnosiłam dr pow Skoroszyce- Mroczkowa, dr pow 
– ul. Powstańców Śl. w Skoroszycach od skrzyżowania z dr woj. do przejazdu kolejowego.

 Bieżąca syt. epidemiczna.

 Sprawy bieżące.

4 listopada 2021 r.

Spotkanie z doradcą Wojewody Opolskiego w sprawie pozyskania środków finans. w związku z 
organizacją uroczystości w St. Grodkowie na Polanie Śmierci. Decyzja o złożeniu projektu do Minisr 
Kultury i Dziedzictwa Nar. Jesteśmy w trakcie jego konstruowania, termin do końca listopada 2021 r.

5 listopada 2021 r.

 Podpisałam umowę na „Opracowanie dokumentacji projekt- kosztorysowej przebudowy dróg 
w m. Czarnolas wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego”, wykonawca Przemysław 
Dłubała, termin 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wykonanie koncepcji 
zagospodarowania terenu i proponowanych rozwiązań projektowych z uwzględnieniem 
wszystkich branż za 49 200 zł i za wyk dok proj- koszt 49 200 zł. 

8 listopada 2021 r.

 Spotkanie merytoryczne w LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór z Marszałkiem A. Konopką i 
Dyr. PROW T. Karaczynem i Z-ca Dyr. A. Janasem w sprawie naboru środków finansowych 
na 2022- 2023 r.

 Za wykonanie  i dostawę znaków dr wraz z montażem zgodnie z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu na ul. Łąkowej w Skoroszycach uiściliśmy fakturę 725,70  zł, na Os. 
Tumbewa w Chróścinie – 8 610 zł, łącznie 9 335,70 zł.

9 listopada 2021 r.

Została podpisana umowa na wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przebudowy kompleksu 
dróg: ul. Bocznej, Krótkiej i Słonecznej wraz z przebudową kanalizacji sanit i wodociągowej z firmą 
Przedsiębiorstwo  Robót Drogowo- Mostowych w Brzegu. Kwoty precyzyjnie podałam w 
sprawozdaniu Wójta Gm. za październik 2021 r. Do 15 stycznia 2022 r. – projekt kanalizacji sanit, od 
marca 2022 r. wykonanie równoległe uzbrojenia i nawierzchni drogi.

10 listopada 2021 r.

Dziękuję P. Dyr. I. Stasicy za zaproszenie do szkoły na uroczystość w związku ze Świętem 
Niepodległości, dziękuję, że mogłam uczestniczyć w pięknej lekcji patriotyzmu w wykonaniu 
uczniów, okraszonej pieśniami i wierszami o tematyce niepodległościowej.

11 listopada 2021 r.

Narodowe Święto Niepodległości – uroczystość gminna w Skoroszycach, dziękuję Ks. Proboszczom 
za sprawowaną mszę św w intencji Ojczyzny. P. Dyr. M. Tarczyńskiej za przygotowanie uroczystości,



pracownikom Urzędu Gm, Radnym i Sołtysom, Dyr. szkół, pocztom sztandarowym, dzieciom ze 
szkół w Chróścinie, Skoroszycach i dzieciaczkom z przedszkola w Skoroszycach, harcerzom za to, że 
opiekują się sztandarem Kombatantów, Mieszkańcom Gm. Skoroszyce za obecność, patriotyczne 
śpiewanie i  świadectwo patriotyzmu. To była piękna, podniosła uroczystość. Pięknie wszystkim 
dziękuję.

13 listopada 2021 r.

Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP. W związku z upływem 5 letniej kadencji przyszedł czas 
na analizę, ewaluację, podsumowanie, wyciągnięcie wniosków na przyszłe lata działania. Ustępujący 
Zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium. Jako Prezes Gm. Związku OSP RP w Gm. Skoroszyce 
dziękuję za 5 lat współpracy wszystkim Druhom Strażakom z naszych 6 jednostek. Służba strażaków 
przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców, a obecność na uroczystościach religijno- 
patriotycznych bezsprzecznie podnosi ich rangę. Podsumowując te 5 lat należy stwierdzić, że to był 
dobry czas dla naszych jednostek. Może nie zawsze było wszystko na wysokim C, zwłaszcza o jednej 
naszej jednostce w swoim czasie było głośno w całej Polsce, ale, wiem, że wyciągnięte wnioski 
zostały i teraz jest tylko lepiej. Pozyskaliśmy 4 wozy, w tym jeden nowy, jako jedyna gmina wiejska 
w pow. nyskim możemy pochwalić się takim wozem bojowym.  Z roku na rok, sukcesywnie 
podnosimy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu bezpieczeństwo naszych druhów w akcjach. 
Wybudowaliśmy nową remizę. Coroczne przeglądy techniczne wykonywane w naszych jednostkach 
świadczą o należytej dbałości o sprzęt. Spokojnie mogę stwierdzić, że wspólnym działaniem 
podnosimy etos strażaka, o czym świadczy na pewno fakt, że kolejne 2 jednostki OSP dołożyły starań,
aby mieć swój sztandar. 

W imieniu Zarządu dziękuję za absolutorium, a wybór na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu 
Gminnego OSP RP na kolejna kadencję  traktuję jako wyraz zaufania i honor.

15 listopada 2021 r.

Spotkanie z Wojewoda Opolskim. 

16 listopada 2021 r.

 Umowa z firmą Transport Towarowy R. Biela na roboty budowlane polegające na wykonaniu 
rozbiórki budynku gospodarczego oraz utwardzenia z płyty betonowej w Makowicach (dz nr 
332), termin 20.12.21 r., kwota brutto 18 450 zł.

 Umowa  z Dariuszem Jarubasem, FILPOL, Solec - Zdrój na konstrukcję spawaną wraz z 
lemieszem do śniegu. Kwota 6 420 zł brutto, termin 10.12.21 r.

 Spotkanie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP przygotowujące do zjazdu 
walnego, który planowany jest na 18 grudnia.

17 listopada 2021 r.

Podsumowanie MIS – 2. edycja. Giełczyce, Skoroszyce, St. Grodków otrzymały środki, po 5 000 zł na
wybrane przez siebie zadania przy 20% dofinansowaniu z budżetu gminy.Spotkanie z Sołtysów z 
Marszałkiem. Zapraszam na fb gminy Skoroszyce, 3 filmiki, które relacjonują realizację zadań w tych 
3 sołectwach. 

17,18,19 listopada

Obradowały komisje stałe RG kolejno oświatowa, rolna i budżetowa.

19 listopada 2021 r.

Spotkanie z przedstawicielami sołectw w sprawie organizacji kiermaszu bożonarodzeniowego. 
Niestety, przed sesją RG na konwencie sołtysów, sołtysi wnieśli o nieorganizowanie jarmarku z uwagi
na wzrost zakażeń covid. Stąd 11 grudnia zawieszamy jarmark bożonarodzeniowy ze względów 
pandemicznych.



22 listopada

Uczestniczyłam w spotkaniu informacyjnym z dyr. PROW T. Karaczynem w związku z możliwością 
pozyskania środków finans na przeciwdziałanie zmianom klimatu. Będą śr finans na szeroko pojętą 
retencję i ochronę powietrza. Można to obrazowo ująć „Opolskie na zielono i na niebiesko”.

23 listopada 2021 r.

Spotkanie z mieszkańcami Makowic w sprawie niepokojącego niszczenia mienia społecznego. Idzie o 
budynek byłej szkoły. Dziękuję Sołtysowi i Radnemu za zaangażowanie w tej kwestii.

24 listopada 2021 r.

Konferencja z dyr. szkół:

 inwestycje

 pandemia

 Erazmus

 Laboratoria Przyszłości

 sprawy bieżące.

25 listopada 2021 r. 

Konferencja poświęcona podsumowaniu Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Zostały omówione 
wyniki w woj. opolskim.

Wiadomości ogólne:

 Opracowaliśmy ulotkę obrazującą gospodarkę odpadami w naszej gminie: przyczyny zależne i
niezależne bezpośrednio od nas w związku z tendencją zwyżkową opłaty za odbiór i 
zagospodarowanie odpadów.

 Wyznaczony został objazd dla mieszkańców Makowic w związku z przebudową przepustu 
pod drogą gminną, termin do 20 grudnia 2021 r., ta inwestycja finansowana jest po 50% przez
budżet gminy i budżet UM. Wykonanie tego zadania ostatecznie zamyka kwestię podtapiania 
części zagród położonych w najniższej części Makowic ze zlewni dr woj. Wywodzę to stwier-
dzenie na podstawie operatu technicznego, którego wykonanie zleciliśmy na potrzeby zdefi-
niowania sytuacji wystąpienia podtopienia w Makowicach. 

 Nasze szkoły znalazły się w wykazie szkół, których wnioski zostały rekomendowane do 
udzielenia wsparcia w ramach rządowego projektu „Laboratoria przyszłości”, to wiadomość, 
którą odebrałam wczoraj (25.11.21 r.) w późnych godz. wieczornych. Dziękuję P. Kierownik 
za dobre działanie. Dodatkowe 190 000 zł, z których skorzystają nasze dzieci.

 Zakończyliśmy wizualizację przebudowy USC, teraz szukanie finansowania na realizację.
 Kilkakrotne spotkania z wykonawcą projektu przebudowy UG, dodatkowe uzgodnienia ze 

szczególnym uwzględnieniem eliminacji barier architektonicznych.
 Po raz drugi wczoraj odwołałam Bal Seniora, 2. edycja, w związku z ubywającą liczbą uczest-

ników spowodowaną nasilającą się pandemią covid, szkoły pracują z częściowym wyłącze-
niem kwarantannowym niektórych klas. Proszę Państwa o uważanie na siebie. Zdrowie jest 
ważne, jeśli nie rzec najważniejsze. Wczorajsze spotkanie z Wojewodą Opolskim potwierdzi-
ło prognostyki epidemiologów, zakażenia w dużym tempie wzrastają w naszym wojewódz-
twie. 

Dziękuję z współpracę w minionym okresie czasu od ostatniej sesji.



Łącząc pozdrowienia- 

Wójt Gm. Skoroszyce

Barbara Dybczak

 


