
Sprawozdanie Wójta Gm.- sierpień 2021 r.

Przedstawiam Państwu sprawozdanie z działalności Wójta Gm od ostatniej sesji, 23 lipca 2021 r po 
dziś dzień, czyli 24 września 2012 r.

24.07.21 r.

Dziękuję za zaproszenie P. Sołtys Skoroszyc na piknik rodzinny w parku skoroszyckim, za wspólny 
czas, było miło spotkać się z mieszkańcami.

28.07 21 r.

 Spotkanie z Wicestarostą Nowakowskim w sprawie drogi pow Skoroszyce- Mroczkowa. 
Starostwo rozpocznie remont dr pow od drogi gminnej, która prowadzi do kościoła 
parafialnego w Mroczkowej.

 Umowa z BUD- POL Grzegorz Bandyk na roboty budowlane polegające na uszczelnieniu 4 
szt. świetlików, naprawie nieszczelnych parapetów i rury spustowej na dachu na łączniku w 
hali sportowej w Skoroszycach. Kwota 3 813 zł brutto. Termin do 20.08.21 r.

 Dwa projekty docelowej organizacji ruchu na Os. Tumbewa, inż. P. Dłubała, 799,50 zł, 
31.08.21 r.

30.07.21 r.

Wizyta u Wojewody Opolskiego P. Sławomira Kłosowskiego – podpisanie umowy na 70% dotację na 
przebudowę dróg: Krótka, Boczna i Słoneczna, kwota 2 519 128 zł. Dodatkowo należy uzbroić w 
infrastrukturę pas drogowy, co będzie stanowić koszt niekwalifikowany metodą zaprojektuj – 
wybuduj. 

31.07.21 r.

Uczestnictwo, poprzez reprezentowanie gminy, w:

 pikniku rodzinnym w Makowicach, dziękuję P. Sołtysie,

 2. gminnych rozgrywkach piłki nożnej w Chróścinie, podziękowania dla Ogrodnika 
Chróścina, P. Prezesa T. Węglarza i wszystkich zaangażowanych w zorganizowanie tej 
spartakiady, 7 drużyn.

5-6.08.21 r.

Wyjazd studyjny LGD NKJiG – przegląd certyfikowanych produktów lokalnych, konsultacje dot. 
strategii Stowarzyszenia.

7.07.21 r.

Piknik rodzinny w Sidzinie na rzecz sportowców „Góral Sidzina”, dziękuję KGW, P. Sołtys wraz z 
Radą Sołecką za zaangażowanie, wszystkim piłkarzom wraz z rodzinami za zaangażowanie, integrację
i poczucie wspólnoty. Gościliśmy także przedstawiciela Odnowy Wsi Opolskie, przedstawiciela Dep 
Rol i Rozwoju Wsi Urzędu Marszał Tomasza Przygodę.

8.08.21 r.

W Skoroszycach kino plenerowe, event zorganizowany przez GOK P. Dyr. M. Tarczyńską, 10 sołectw
przygotowało konkursowe stoły biesiadne:

1. miejsce St. Grodków, KGW Kresowiak

2. miejsce KGW Skoroszyce.

3. miejsce KGW Chróścina.



Gratuluję pomysłu GOK, zwycięzcom sukcesu i nagród, wszystkie pozostałe reprezentacje 
sołectw otrzymały wyróżnienia. Projekt zrealizowany ze środków unijnych.

10.08.21 r.

Info z otwarcia ofert „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gm. 
Skoroszyce”, 3 oferentów, najniższa oferta wykonawca Logistyka Odpadów sp z oo, ul. Szklana 
20, Bielsko- Biała, cena 23 824 zł brutto, zutylizowano ponad 8 t wyrobów zawierających azbest, 
dofinansowanie uzyskało 8 wnioskodawców z terenu Gm. Skoroszyce.

11.08.21 r.

Umowa z firmą Arret spółka z oo na sprzedaż, dostawę i  montaż 2 szt wiat przystankowych w 
Makowicach. Kwota brutto 18 000 zł, termin do 30.09.21 r.

14.08.21 r.

Dożynki sołeckie w St. Grodkowie.

15.08.21 r.

 Oddz. Górali Żywieckich Gm. Skoroszyce, nasza delegacja – wyjazd do Milówki, 
złożenie kwiatów pod pomnikiem ku czci poległych za wolność, msza góralska, 
przywozimy pozdrowienia od zaprzyjaźnionych górali żywieckich.

 W Skoroszycach akcja „Szczepimy się”, event ze środków Wojewody Opolskiego.

16.08.21 r.

Spotkanie z Ks Proboszczem R. Prusko, inż. architektem W. Półchłopkiem w sprawie 
zagospodarowania terenu wokół naszego certyfikowanego produktu lokalnego jakim jest Kościółek w 
Polu – „Pielgrzym i turysta w jednym”. Pozyskujemy środki unijne z Euroregionu Pradziad w 
partnerstwie z czeskimi Supikovicami. Kwota opiewa na 115 000 zł.

19.08.21 r.

Spotkanie ze Starostą czeskim Petrem Mudrym, realizacja projektu, którego celem jest odrestaurowani
słupa granicznego Księstwa Biskupów Wrocławskich na Drodze św. Jakuba. Spotkanie dot negocjacji 
w sprawie przedłużenia działania. Przedłużają się formalności związane z nabyciem działki wielkości 
14 m2, na której posadowiony jest słup graniczny Księstwa Biskupów Wrocławskich. To najstarszy 
obiekt na terenie naszej gminy z XV w.

22.08.21 r.

Rodzinne wędkowanie na wyrobisku w Brzezinach – działanie Koła Wędkarskiego, dziękuję 
Zarządowi za tę integrację.

26.08.21 r.

Spotkanie w Mroczkowej z dyr. ZUD w Nysie w sprawie odpływu wód wzdłuż dr pow, ustalono 
pogłębienie rowów, wykonanie wzmocnienia zbocza rowu przy dr gminnej wzmocnieniem ażurowym.
Wykonanie przepustu w dr powiat. dz nr 284 Pniewie – Więcmierzyce siłą pracowników ZUD w 
Nysie.

28.08.21 r.

Dożynki sołeckie w Makowicach, Skoroszycach, Brzezinach i Sidzinie.

31.08.21 r.

Walne zebranie spraw- wyb Stowarzyszenia Przyjaciół St. Grodkowa im. Bartka.

1.09.21 r.



Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22. Dziękuję za zaproszenie P. Dyr. Krystynie Kozerze. Wraz z P. 
Kierownik GZEASiPu D. Trzaskawską miałyśmy przyjemność gościć na tej uroczystości połączonej z
pasowaniem czternaściorga pierwszoklasistów. 

3.09.21 r.

Zebranie członków LGD Nyskie Ks Jezior i Gór – 15 lat działania.

4.09.21 r.

 Dożynki sołeckie w Czarnolesie i uroczystość nadania sztandaru OSP Czarnolas.

 Dożynki sołeckie w Chróścinie. Dziękuję za zaproszenie, niestety, w tym czasie uroczystości 
w Czarnolesie i Dożynki w Giełczycach.

5.09.21 r.

Udział w Woj. Przeglądzie Koron Dożynkowych w Bierkowicach. Naszą gminę reprezentowało 
sołectwo Skoroszyce. Dziękuję za zaangażowanie P. Sołtys E. Gruszce. W konkursie na 
Najpiękniejszą Wieś Opolską  sołectwo Sidzina zdobyło 3. miejsce na 1017 sołectw w woj. opolskim. 
To duży sukces mieszkańców tego sołectwa. Gratulacje.

7.09.21 r.

Otwarcie remizy w Skoroszycach, nadanie sztandaru OSP Skoroszyce.

8.09.21 r.

Spotkanie z mieszkańcami Chróściny, podział funduszu sołeckiego.

13.09.21 r.

Spotkanie z mieszkańcami w Makowicach, podział funduszu sołeckiego.

14.09.21 r.

Spotkanie z mieszkańcami Skoroszyc, podział funduszu sołeckiego.  

15,1617.09.21 r.

Obrady komisji odpowiednio budżetowe, oświatowej i rolnej.

18.09.21 r.

Oddaliśmy hołd żołnierzom Bartka, rocznica 75 mordu.

19.09 21 r.

 Uroczystość posadowienia na cmentarzu starogrodkowskim krzyża brzozowego, symboliczne 
przeniesienie z Polany Śmierci. Dziękuję p. Sołtysowi M. Niedzielskiemu za to działanie, za 
świadectwo patriotyzmu mieszkańców Starego Grodkowa.

 Dziękuję organizatorom, zwłaszcza P.D. Trzaskawskie za możliwość patronowania Biegowi 
Wilczym Tropem. To ze względu przede wszystkim na uczestników tego biegu z Gm. 
Skoroszyce i ze względu na możliwość pomocy naszej Hani z Czarnolasu.

20.09.21 r.

 Dokumentacja proj- kosztor na przebudowę dr wewnętrznej w Giełczycach wynosi 37 884 zł 
brutto. 

 Zebranie mieszkańców w Brzezinach.

21.09.21 r.



 Aneks do umowy w sprawie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Skoroszycach – 
zmienia się termin wykonania Specyfikacji Technicznego Wyk i Odbioru Robót, przedmiarów
robót i kosztorysu inwestorskiego, nowy termin 29.10.21 r.

22.09.21 r.

Ogłoszona została specyfikacja warunków zamówienia na 2 zad. budowy wiaty w Skoroszycach i m. 
Pniewie:

 Skoroszyce – „Turystyka piesza i rowerowa w Euroregionie Pradziad”, dz nr 214/2, termin 
wykonania 20.12.21 r.

 Pniewie – dz nr 103, termin 20.12.21 r.

 Zebranie w m. Pniewie.

W tym dniu także odbyła się uroczystość „Złote Gody”. Info na fb gminy.

23.09.21 r.

Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podst. na „Opracowanie 
dokumentacji projektowo- koszt dróg w m. Czarnolas wraz z nadzorem inwestorskim. Jest to firma  
DROG- PLAN, P. Dłubała, kwota 98 400 zł, montaż finansowy :

 49 200 zł wydatkowanie 2021 r.

 49 200 zł wydatkowanie w 2022 r.

Termin realizacji 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W związku z ustaleniami z P. Marszałkiem Sz. Ogłazą i Dyr. Zarządu Dróg Woj. B. Horaczkiem 
ustalona finansowanie wspólnego zadania – budowa przepustu pod dr gminną w Makowicach, który 
zbiera wody ze zlewni dr woj. na wysokości Makowic. Kwota realizacji zadania 476 000 zł.

Montaż finansowy:

 226 000 zł dotacja Urzędu Marszałkowskiego,

 250 000 zł budżet gminy.

W ramach zadania zaplanowano:

 15 500 zł koszt wyk dok proj.,

 452 303 zł kwota zaoferowana w przetargu,

 8 196 zł nadzór inwestorski i pozostałe wydatki.

W tym dniu także odbyło się zebrani sołeckie w Mroczkowej.

Dziękuję bardzo za współpracę w okresie od ostatniej sesji RG.

Łącząc pozdrowienia –

Wójt Gm. Skoroszyce

Barbara Dybczak


