
Sprawozdanie wójta – luty, marzec 2021 r. 

 

P. Przewodniczący, Państwo Radni, Sołtysi, Pracownicy samorządowi, przedstawiam Państwu 
sprawozdanie z działania organu wykonawczego w czasie od ostatniej sesji 29 stycznia 2021 r. do 
dziś, czyli 26 marca 2021 r. Przedstawiam działania w układzie chronologicznym.  

1.02.21 r. 

Zawarliśmy umowę z Wojewodą Opolskim Adrianem Czubakiem w oparciu o przepisy ustawy z dn. 
16.05.2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych ocharakterze użyteczności publicznej na 
dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy w zakresie przewozów autobusowych w kwocie 
185 796 zł. Łączna wielkość pracy eksploatacyjnej dla wszystkich linii komunikacyjnych wynosi 
łącznie 61 932 wozokilometry. Termin realizacji dofinansowania zadnia do 31.12.21 r. 

3.02.21 r. 

1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dok tech przebudowy przepustu pod 
dr gm w Makowicach, dz nr 376. Dn. 25.02 21 r. podpisałam umowę z Ireneuszem Kłyszem, 
Mosty i Konstrukcje Opole na wyk dokumentacji, cena 11 685 zł brutto, termin 30.06.21 r. 
Zgłosił się jeszcze jeden oferentIngBau Inżynieria Budownictwo Łukasz Głowala – 42 804 zł. 

 W ramach inicjatywy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jest realizowana inwestycja 
polegająca na zaprojektowaniu infrastruktury światłowodowej. Obejmuje ona budowę sieci 
napowietrznej z wykorzystaniem istniejącej podbudowy słupowej spółki Skarbu Państwa 
Tauron i budowę telekomunikacyjnej linii kablowej doziemnie. Dotyczy to miejscowości: St. 
Grodków, Chróścina, Skoroszyce, Brzeziny, Mroczkowa, Czarnolas, Makowice. Inwestor 
spółka FIBEE, Wysogotów, ul. Wierzbowa.  

5.02.21 r. 

Otrzymałam ze Star Nysk decyzję o zatwierdzeniu pozwolenia dla Spółki TAURON na rozbiórkę 
elektroenergetycznej linii napowietrznej SN w ramach zadania: budowa węzła sieciowego 15/0,4kV w 
Skoroszycach na działkach przy ul. Polnej.  

9.02.21 r. 

 Zawarłam umowę z Dorota Gryczewską w związku z realizacją projektu „Wędrówki 
pograniczem śladami J. Nepomucena” z INTERREG V-A współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wykonanie prac konserwatorsko- 
remontowych, termin 10.09.2021 r., cena brutto 56 000 zł.  

 Realizować będziemy budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 12,58 kW (kilowat), 17 
paneli. Spodziewany efekt, w zależności od nasłonecznienia, to produkcja łącznie 11 000- 
13 000 kWh (kilowatogodzin- 1kWh jest odpowiednikiem 1 000 watów energii zużywanej 
przez  1 godzinę). Lokalizacja zadania budynek świetlicy wiejskiej w Sidzinie. Całkowity 
koszt zad 62 000 zł przy dotacji Starostwa Nyskiego 15 000 zł, 42 000 zł środki własne 
gminy. Spłynęło pismo ze Starostwa Nyskiego z akceptacją powyższego współfinansowania. 
8 marca podpisałam na to zadanie umowę, termin końcowy realizacji przewiduję na 30 
września 2021 r. 

 Spotkanie z Prezesem Komunalnika M. Dąbrowskim. 

 

10.02 21 r. 



 Spotkanie ze Starostą Czernej Vody Zdenkiem Betakiem . Omówienie projektu, który dl Gm. 
Skoroszyce zakłada stworzenie infrastruktury turystycznej dla polsko- czeskich turystów na 
szlaku pieszo-rowerowym pogranicza. Będzie to miejsce przystanku i odpoczynku (wiata) w 
Skoroszycach. Aplikujemy do Euroregionu o kwotę 116 558 zł („Turystyka piesza i rowerowa 
w Euroregionie Pradziad”)i 17.03.21 r. 

Podpisałam umowę ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pradziad na realizację 
projektu „Turystyka piesza i rowerowa w Euroregionie Pradziad”, termin 1.05.21 r. – 30.04.2022 
r., finansowanie projektu: 

1. 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 23 589 EUR, 
2. 5% Budżet Państwa 1 387 EUR, 
3. 10% wkład własny 2 775 EUR. 

Całkowita koszty projektu 27 752 EUR. Projekt zakłada stworzenie infrastruktury w Skoroszycach, 
czyli miejsca przystanku i odpoczynku (wiata) dla polskich i czeskich turystów. Podsumowanie 
projektu zaplanowaliśmy w Skoroszycach z udziałem gminy partnerskiej. 

Z tym samym partnerem czeskim Starosta CernaVoda aplikujemy o kolejne środki na stworzenie 
infrastruktury w Mroczkowej – wiata 5m na 9m („Witamy na szlakach i trasach Euroregionu 
Pradziad”), idzie o RychlebskieScieżki, Drogę św. Jakuba, przewidywana realizacja 1.01.2021 r.- 
30.09.2022 r.), kwota 145 000 zł brutto. Spotkanie odbyło się 1 marca 2021 r. 

Będę Państwa informować o dalszych kolejach tego projektu. 

 Uczestniczyłam w spotkaniu z rolnikami, to w kwestii kupna ziemi z KSOW (Krajowa 
Sieć Obszarów Wiejskich), wystosowałam pismo do dyr. KSOW Opole, głód ziemi na 
powiększanie gospodarstw rodzinnych. 

16.02.21 r. 

1. Zapadł wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 
I Wydział Cywilny w sprawie z powództwa K. Kurowskiego, Cz. Tyczyńskiego, P. 
Kurowskiego przeciwko Gm. Skoroszyce, Małgorzacie Tałandzie i Janowi Nowakowi 
o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji i zażalenia powodów oraz apelacji strony 
pozwanej Gm. Skoroszyce od wyroku Sądu Okręgowego w Opolu VI Wydział 
Gospodarczy z 30.12.2019 r. Na mocy wyroku zasądzono od pozwanej Gm. 
Skoroszycenależność 77 266,69 zł, 51 504,07 zł odsetek, 15 343 zł kosztów 
sądowych, łącznie 144 113,76 zł. Pozew z dn. 25.04. 2013 r. o zapłatę działanie 
„Budowa skate parku w Chróścinie”. Gmina Skoroszyce - jeszcze w roku 2012, a 
więc poprzedni Wójt Alina Baran -  miała problem, komu należą sia środki finansowe, 
ponieważ wykonawca i podwykonawca nie dochowali procedury zgłoszenia 
podwykonawcy i zakresu wykonywanych przez niego robót i nie było wiadomo, 
komu należy wypłacić te środki. Stąd złożono środki do depozytu w wys. 78 030,50 
zł. Z pozwem o zapłatę wystąpili rzekomi podwykonawcy już w roku 2013. Do 
sprawy przystąpił Mecenas B. Dziadkiewicz, reprezentujący Gm. Skoroszyce w 2016 
r, uznając, iż trzeba iść powziętą wcześniej ścieżką działania. Gdybyśmy uznali 
bowiem powództwo na tamtym etapie, to i tak zapłacilibyśmy i koszty, i odsetki. 
Zmuszeni byliśmy toczyć ten spór. Sprawa prawnie była trudna, szanse nie były 
wielkie. Po wielu latach procesu Sąd Okręgowy zasądził na rzecz powodów 
(podwykonawców) 55 641,92 zł, a na skutek apelacji zasądził dalszą kwotę 21 624,77 
zł plus odsetki oraz koszty sadowe w sumie około 144 000 z. Powodowie mogli 
wystąpić o zapłatę z depozytu, ale takie działanie generowałoby naliczanie 



dodatkowych odsetek, bo nadal trwałoby w czasie. Gm. Skoroszyce w związku z 
wyrokiem dokonała wypłaty. Dla przypomnienia opinii publicznej: 

 Zadanie „Budowa skate parku w Chróścinie” podjęte w 2012 r., zakończone w 2013 r. przy 
całkowitym koszcie 622 170 zł. 

 Z powodu nieprawidłowości niewypłata przez Urząd Marszałkowski dotacji unijnej na 
wysokości 365 584 zł. 

 W 2015 r. podjęcie działań mających na celu odzyskanie dotacji unijnej, dzięki determinacji 
organu wykonawczego w sprawie - środki unijnew kwocie 365 584 zł zasilają budżet Gm. 
Skoroszyce. 

 

2. Konwent Wójtów i Burmistrzów, relacja na Fb Wójta Skoroszyc i Starostwa 
Nyskiego. Sprawa dróg pow, spółki PKS, związek gminno- powiatowy celem 
modernizacji taboru, wyraziłam wolę przystąpienia pod warunkiem poznania 
konkretów - obowiązków i plusów dla mieszkańców Gm. Skoroszyce, inwestycje na 
dom dziecka, centrum przesiadkowe w Nysie, szpital pow w Głuchołazach 
(ogrzewanie). 

17.02.21 r. 

Rada budowy dot. budowy remizy. Budowa realizowana bez zakłóceń, wg harmonogramu. Koszty 
dodatkowe – przy włączeniu alarmu, zsynchronizowanie włączenia świateł, zamontowanie 
dodatkowego rozwiązania – chodzi o mechanizm wciągania na wieżyczkę po akcji mokrych węży. 

28.02.21 r. 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, msza św., Polana Śmierci – hymn narodowy, 
przemówienie Wójta Gm., modlitwa. P. Przewodniczący, P. Radna A. Juśkiewicz, P. Radna U.  
Fornalik, P. Radny R. Kraska, P. Radny P. Klimas, P. Radna K. Gawlas, P. Radny J. Srebniak, P. 
Radna Cz. Gmyr – dziękuję za obecność i świadectwo patriotyzmu. P. Sołtysie Niedzielski – 
dziękuję.Dziękuję p. Dyr. M. Tarczyńkiej za zaangażowanie i chórzystkom, Pracownikom 
samorządowym, Państwu Dyr. z Zespołu Szkół w Skoroszycach, druhom strażakom wraz z Pocztem 
Sztandarowym z Chróściny, harcerzom wraz z opiekunem ze Skoroszyc za wystawienie sztandaru 
kombatantów i opiekę nad nim. To była piękna uroczystość. Dziękuję starogrodkowianom za 
zaangażowanie w organizację tej uroczystości, paniom z KGW Kresowiak, Stowarzyszeniu Przyjaciół 
St. Grodkowa im. Bartek. 

4.03.21 r. 

 Podpisałam umowę partnerską z p. Marszałkiem A. Bułą, którego gościliśmy w naszej gminie. 
Umowa LIFE dot. wdrożenia spójnego systemu zarządzania jakością powietrza. W spotkaniu 
udział wzięli także Członek Zarządu P. A. Konopka, P. Przew. H. Sokołowski. Projekt 
realizowany w partnerstwie z 42 gminami woj. opolskiego. Finansowany ze funduszy 
europejskich, Nar Fund Ochr Środ i GospWod, wkładu własnego woj opolsk i beneficjentów 
poszczególnych samorządów. To kolejny krok w trosce o czyste powietrze, będzie 
realizowany na płaszczyźnie edukacji, zwiększenia świadomości mieszkańców, uczelnia 
PolitechOpol wykształci dla każdej gm tzw. koordynatorów- doradców, którzy podpowiedzą 
mieszkańcom, jak ograniczyć emisję, jak pozyskać środki finansowe na ten cel, w tym 
likwidację starych pieców. Będzie to nieodpłatna merytoryczna pomoc dla osób chcących  
złożyć wniosek do programu „Czyste powietrze”. Gm. Skoroszyce otrzyma na ten cel 18 808 
euro. W ramach projektu będzie zainstalowana stacja pomiaru jakości powietrza. 

 Ponadto pozyskaliśmy grant z Urzędu Marszałkowskiego w wys 10 000 zł na stroje góralskie. 
O te stroje zabiegała grupa z Brzezin od dłuższego czasu. Udało się to zad zrealizować ze 



środków z zewnątrz, nie naruszając zasobów z daniny podatnika. Relacja na fb i art. w 
Nowinach Nyskich.   

 

9.03.21 r. 

 Opolskie dla podstawówek- wsparcie kształcenia przez UM. Ostatecznie zwiększono liczbę 
przekazanych przez Marszałka laptopów dla nauczycieli Gm. Skoroszyce o 6 szt i suma 
sumarum  dla Skoroszyc 15, Sidziny10, Chróścina 12, czyli 37 szt. Wczoraj tj. 25 marca 2021 
r. miałam przyjemność gościć P. Marszałka A. Konopkę, P. Radnego Daniela Palimąkę, 
którzy przekazali na ręce Pań Dyrektor sprzęt dla Zespołu szkół w Skoroszycach. 

 W tym dniu także odbyło się spotkanie z Dyr. G. Cebulą z ZDW w sprawie warunków tech. 
dot. włączenia do  dr woj. dr gm, przy  której ma zostać wybudowana Biedronka. 

10.03. 21 r. 

 Podpisałam umowę z Członkiem Zarządu A. Konopką na dofinansowanie z ProgramuRozw 
Obsz  
Wiej „Przebudowy pawilonu sport w Skor”. Dotacja w wys 463 364 zł, całkowita wartość zad 
728 217 zł. To zwieńczenie naszych starań od 4 kwartału 2019 r. wtedy złożylismy wniosek o 
dofinansowanie, p jego odrzuceniu odwołaliśmy się do Woj. Sądu Administr. i wyro dla nas 
pomyślny. W ramach zad zrealizujemy: 

1. Rozbudowa zaplecza kuchenno- magazynowego, 
2. Budowa tarasu z dodatkowym wyjściem z Sali głównej i pomocniczej 
3. Wykonanie nagłośnienia i systemu projekcyjnego dla sali głównej i pomocniczej, w 

skład którego wchodzi profesjonalny- konferencyjny zestaw multimedialny (rzutniki, 
ekrany oraz profesjonalny system nagłośnienia) 

4. Klimatyzacja w obu salach 
5. Zestaw fotowoltaiczny  o mocy 10 kW 
6. Sieciowy internet 
7. Wymiana stolarki okienno- drzwiowej z instalacja rolet zewnętrznych 
8. Wymiana rur spustowych i rynien 
9. Wymiana oświetlenia 
10. Remont elewacji 
11. Wymiana urządzeń sanitarnych 
12. Malowanie całego obiektu. 

 
 Rada budowy w terenie dot. budowy dr w Makowicach, kanalizacja deszczowa, dodatkowe 

środki finansowe generuje odwodnienie działek mieszkańców leżących przy drodze, dziękuję 
Sołtysowi za aktywność. 

 Uczestniczyłam w konferencji online dot. konsultacji społecznych Strategia Opolskie 2030. 

12.03.21 r. 

Spotkanie z przedstawicielami społeczności St. Grodkowa w spr budowy obwodnicy St. Grodkowa. 
Obecna była Radna Woj. D. Trzaskawska. Omówienie działania. Rozmawiałam z P. Przew. Sejmiku 
P. Wachem, Członkiem Zarządu A. Konopką, Radnym Woj. B. Wierdakiem, Radnym D.Palimaką. 
Umówieni jesteśmy na spotkanie 12.04.21 r. z Marszałkiem Sz. Ogłazą. Będę Państwa informowała o 
kolejach tej inicjatywy. Z uporem godnym lepszej sprawy będę postępować, aby doszło do spotkania z 
Marszałkiem i przekonania o konieczności tego zadania. 

11.03.21 r. 



 Spotkanie z sołtysami naszej gminy z ok Dnia Sołtysa. Dziękuję za współpracę. Zarządzanie 
gminą to działanie zespołowe. Bez Was nie było to możliwe w takim zakresie. 

15.03.21 r. 

1. Spotkanie online ze Starostą Nyskim: 

 Pandemia. 
 Ptasia grypa. 
 Dopłaty obszarowe wobec polityki rolnej (Kier Biura Powiatowej Agencji Restruk i 

ModerRol). 
 Sprawy bieżące (Związek Gmin iPow w kwestii PKS). 

3. Ustąpienie ze stanowiska Wojewody Opolskiego Adriana Czubaka. Chcę 
podziękować za współpracę z P. Wojewodą. Ocenę tej współpracy pozostawiam 
Państwu, przedstawiając liczby wskazujące na dofinansowanie Gminy Skoroszyce 
na mocy Wojewody Opolskiego A. Czubaka: 

2017 r. 
Przebudowa ul. Szkolnej w Chróścinie wraz z parkingiem i włączeniem dróg przyległych – 
610 597,18 zł 
 
2018 r. 
Przebudowadróg gminnych w Makowicach – dofinansowanie 840 606,86 zł 
 
2019 r. 
Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ I moduł - dofinansowanie 54 951,73 zł 
 
Fundusz Dróg Samorządowych: 
1. Przebudowa ul. Radziechowskiej w Sidzinie – dofinansowanie491 139,01 zł 
2. Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Brzezinach – dofinansowanie 719 68,80 

zł 
3. Przebudowa ul. Partyzantów w Sidzinie – dofinansowanie 464 571,04 zł 
4. Przebudowa drogi w Starym Grodkowie – dofinansowanie 147 993,60 zł 
5. Przebudowa dróg gminnych w Makowicach – dofinansowanie 839 678,48 zł 
6. Przebudowa dróg w Sidzinie – ul. Os .Słoneczne i cz. Powstańców– dofinansowanie 

1 009 357,38 zł. 

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Skoroszycach – dofinansowanie 42 600,00 zł 

2020 r. 

Senior+ II moduł - dofinansowanie 5 250,00 zł 

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – dofinansowanie29 621,85 zł 

Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Stary Grodków –dofinansowanie 420 000 zł 

Budowa remizy OSP w Skoroszycach – dofinansowanie 500 000 zł 

Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Chróścinie - dofinansowanie 
378 822,00 zł 

Budowa przedszkola w Skoroszycach – dofinansowanie 2 000 000 zł. 

Łącznie na mocy współpracy Wójta Gm. Skoroszyce z Wojewodą Opolskim A. Czubakiem 
Gmina Skoroszyce pozyskała na realizację zadań dofinansowanie w wysokości 8 514 878,60 



zł. Dziękuję P. Wojewodzie Opolskiemu w imieniu swoim i w imieniu mieszkańców Gm. 
Skoroszyce za współpracę. 

 

17.03.21 r. 

Zarząd Woj. Opolskiego poinformował mnie o zatwierdzeniu Listy Wnioskodawców MIS zawierającą 
zadania rekomendowane do udzielenia pomocy finansowej z budżetu Woj. Opol. w formie dotacji  
gminom na rok 2021, podpisanie umów i przekazanie dotacji planuje się w kwietniu 2021r. Planujemy 
w naszej gminie dofinansować Giełczyce, St. Grodków, Czarnolas. 

18.03.21 r. 

 Spotkanie z urbanistką. Jesteśmy w trakcie zmian w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gm. Skoroszyce. 

 Spotkanie z przedstawicielami wspólnot osiedla w Skoroszycach w sprawie posadowienia 
kontenerów, wcześniej wspólnot z Os. Tumbewa. 

19.03.21 r. 

Spotkanie z architektami w sprawie dokumentacji budowy przedszkola. Do połowy kwietnia 
spłynie ostateczna wersja po uwzględnieniu wszystkich poprawek, następnie pozwolenie na 
budowę, ogłoszenie procedury przetargowej i w okresie wakacyjnym myślę, wyłonimy 
wykonawcę, środki są zabezpieczone, będziemy mogli przystąpić do budowy jeszcze w tym roku, 
chyba, ze pandemia pokrzyżuje nam plany.  

Dziękuję Państwu za współpracę w minionym okresie od ostatniej sesji RG i za troskę o rozwój 
naszej Małej Ojczyzny. 

 

Łącząc pozdrowienia – 

Wójt Gm. Skoroszyce 

Barbara Dybczak 

 

 

 


