
Sprawozdanie  Wójta – styczeń 2021 r. 

Szanowni Państwo, 

P. Przewodniczący, Państwo Radni, Sołtysi, Pracownicy samorządowi, mam dla Państwa 
sprawozdane z działalności Wójta Gm. od ostatniej sesji RG tj. 22 grudnia 2020  r. do dziś, 
czyli 29 stycznia 2021 r. 

 

23.12.20 r. 

Remont dr gm nr 134 w Mroczkowej. Termin  do 30.12.20 r. Wykonawca Transport 
Towarowy R. Biela, cena 53 000 zł brutto. 

28.12.20r. 

 Ogłoszenie przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 
Gm. Skoroszyce” w okresie 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r., cena oferty 216 913 
zł, firma EKOM, podpisanie umowy 5.01.21 r. Ogłoszony został także przetarg na 22 
miesiące, czyli do końca 2022 r. Otwarcie 8 lutego. 

 Uruchomiona zostałabezpłatna dla mieszkańców gminy aplikacja w tel.EcoHarmonogram. 
Pozwala na informacje o PSZOK, wyszukiwanie harmonogramu świadczonych usług po 
adresie zamieszk, powiadamianie o terminie odbioru odpadów, ekoedukacja – jak 
sortować odpady. Zamawiający ma też możliwość wysyłania powiadomień do wszystkich 
użytkowników, którzy pobrali aplikację. 

 

4- 5.01.20 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu gminnego „ Nowa segregacja odpadów”, cel edukacyjny i 
promujący segregację na 5 frakcji wg obowiązującej nowelizacji ustawy o porządku na 
terenie gminy, dziękuję państwu dyrektorom, nauczycielom i uczestnikom konkursu za 
zaangażowanie i udział w konkursie, więcej na fb gminnym. 

7.01.21 r. 

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu dokonano oceny złożonych ofert, wybrano 
dwie organizacje pozarządowe, które otrzymają dotację na realizację zadania publicznego w 
2021 r. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Ogrodnik Chróścina” 14  333 zł ( 52 pktów), 
Stowarzyszenie Klub Sportowy Czarnolas 28 667 zł (57 pktów). Dn. 18.01.21 r. odbyło się 
spotkanie z Prezesami tych klubów sportowych celem uściślenia zakresu wydatkowania 
przydzielonej dotacji.  

8.01.21 r. 

Odbiór 2. etapu termomodernizacji ZSP w Chróścinie, całe zadanie kwota prawie 3 mln zł. 
Pozyskanie do budżetu gminy finansowania z zewnątrz z 3 źródeł: RPO WO, RzFund 
Inwestycji Lok, WFOŚiGW.Jeszcze działanie końcowe, zamykające całkowity remont w tym 
budynku polegające na remoncie dwóch gabinetów higienistki szkolnej i pedagoga. 

13.01.21 r. 



Umowa z Bankiem Żywnościna nieodpłatną dystrybucję artykułów spożywczych wśród osób 
najbardziej potrzebujących, które dostępne są w ramach programu Pomoc Żywnościowa 
2014- 2020 od dn. podpisania umowy do 31.08.2021 r. 

14.01.21 r. 

 Chcę Państwa powiadomić o wyborze najkorzystniejszej oferty na zad. pn. „ Dostawa 
autorskich programów zajęć pozalekcyjnych oraz przeprowadzenie warsztatów w 
ramach projektu ‘Akademia Efektywnej Nauki – wsparcie kształcenia ogólnego w 
Szkole Podst. w Sidzinie ‘”. Jest to oferta złożona przez Akademię Nauki M. Hoffman 
A. Nowacka S.J. ul. Ratajczaka 35/9. 61- 816 Poznań. Kwota brutto 215 060 zł. 
Zamawiający  stosownie do art. 94 ust. 1 ustawy o Pzpwyznacza termin zawarcia 
umowy na dzień po 20.01.21 r., tzn. nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Realizacja zad ze środków RPO 
WO. W ramach projektu do szkoły doposażona zostanie pomoce naukowe dla 
uczniów i nauczycieli od zestawów podręczników po zestawy do wykonywania 
eksperymentów przyrodniczo – chemicznych. Inicjatywa takiego działania i 
przygotowanie wniosku jest po stronie P. Dyr. A. Harasiuk. Dziękujemy. 

 Odbyła się wideokonferencja z P. Wojewodą. Temat to Nar Program Szczepień. 
Zachęcam do obejrzenia spotu na stronie gminy i na fb gminy i Wójta Gm. 
Skoroszyce. Tam znajdują się wszystkie wyjaśnienia. Chcę dodać, że na mocy 
współpracy z punktem szczepień, na stronie gm są do pobrania: ankieta i 
oświadczenie, które należy mieć przed szczepieniem w ośrodku SKORMED. 
Samorząd wpisuje się w potrzeby osób niepełnosprawnych i schorowanych, 
organizując bezpłatny transport z miejsca zamieszkania do punktu szczepienia. To 
działanie wykonują druhowie strażacy z naszych 6 jednostek OSP. Punkt 
konsultacyjny pod uruchomionym nr tel 77 431 84 83 w ramach pracy Urzędu Gm. od 
pn do piątku w godz 7 – 15. 

15.01.21 r. 

„Przebudowa odcinka dr wewnętrznej w Makowicach – etap 1”, zgłosiło się 8 oferentów, 
żaden nie został wykluczony z postepowania o udzielenie zamówienia. Oferta Wykonawca 
EUROBRUK, Reńska Wieś została odrzucona z powodu nieudzielenia wyjaśnień ze względu 
na rażąco niską cenę  w stosunku do przedmiotu zamówienia. Z 8 ofert wybrano 
najkorzystniejszą za kwotę 344 400 zł, firma Transport Towarowy R. Biela. Oferta 
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i spełniania innych kryteriów odnoszących się do 
przedmiotu zamówienia tj. uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert na 
podstawie poszczególnych kryteriów. Jest kompletna pod względem formalnym. Wykonawca 
spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania w SIWZ. Najdroższa oferta 614 345 zł 
brutto – Przedsiębiorstwo Robót Dr- Most w Brzegu. Podpisanie umowy nastąpiło 21.01.21 r. 

20.01.21 r. 

 Wchodzimy w program LIFE wraz z 40 innymi gminami woj. opolskiego , który 
dotyczy czystego powietrza. Odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne on life, 
środki unijne, u nas w gminie będzie pracownik oddelegowany do obsługi tego 
programu i szeroko pojętego doradztwa w temacie ochrony powietrza. Będę 
informować Państwa na bieżąco o postępach w tym zakresie działania. 



 Zebranie wiejskie w Mroczkowej na temat planowanych zadań. Gros pytań dot 
remontu dr pow Skoro- Mroczk, będącej pod zarządem Starosty Nyskiego. Na koniec 
2020 r. zdążyliśmy wyk remont dr gm. nr 134, koszt 79 000 zł, Wykonawca R. Biela.  

21.01.21 r. 

Spotkanie w GDDKiA z Dry Oddziału w Opolu Rafałem Pydychem i Zastępcą Dyr. ds. 
inwestycyjnych Marcinem Bronkiewiczemw sprawie włączenia do dr  krajowej na wys 
kościółka w polu drogi, obecnie śródpolnej, która w perspektywie ok 2 lat będzie dr 
transportu urobku. Górażdże Kruszywo po zmianie w Planie ZagospodPrzestrz i dopełnieniu 
niezbędnych procedur rozpocznie wydobycie surowca. 

Budowa obwodnicy Sidziny- ogłoszono przetarg na opracowanie dok proj. Zgłosiło się  3 
oferentów. Najniższa 2 942 590 zł firma Zakł Projektowo- Budowlany „Projek, najwyższa 
MULTIKONSULT POLSKA – 4 272 085 zł. Komisja przystąpiła do badania złożonych 
ofert. Jeszcze nie jest postanowione, z której strony Sidziny będzie przebiegała obwodnica, 
czy od str północnej, czy południowej. Zadanie opiewa: przeprawa przez Nysę Kłodzką, 
ronda w miejscu włączeń w istniejącą dr kr, ciągi pieszo- rowerowe, oświetlenie, urządzenia 
ochrony środowiska, przebudowa włączeń dróg lokalnych oraz kolidujących urządzeń 
infrastruktury tech. 

22.01.21 r. 

Sfinalizowaliśmy zakup samochodu na potrzeby gminy FORD Ranger, cena 120 000 zł. 

26.01.21 r. 

Weszliśmy w realizację w trybie nadzwyczajnym projektu „Op@lskie dla podstawówek - 
zdalne nauczanie zbliża” w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego RPO 
WO 2014- 2020. Projekt dotyczy zakupu laptopów dla nauczycieli szkół podstawowych za  
16 468 100 zł dla 9 000 nauczycieli w 385 szkołach. SWO przekaże zakupiony sprzęt. Gm. 
Skoroszyce otrzyma : 

Szkoła Podst w Skoroszycach 16 szt, 

Szkoła w Sidzinie 7 szt, 

Szkoła w Chróścinie 8 szt. 

Realizacja tego projektu na wymaga z naszej strony żadnego zaangażowania finansowego. 

 

Na koniec 2020 r. (30.12.20 r.) 

Inwentaryzacja powykonawcza budowy szatni na boisku sportowym w Chróścinie ul. 
Kroszyńska zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę, pow. użyt. 92 m2, kubatura 484 
m3. Źródło finansowania budżet gminy 56 623,99 zł w tym fundusz sołecki 37 681, 99 zł. W 
ramach środków finansowych zakupiono materiał i wykonano prace społeczne. Dziękuję 
sportowcom na czele z Prezesem T. Węglarzem. 

27.01.21 r. 



Rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. To duże dla nas wyzwanie 10 
krotnie większe niż Powszechny Spis Rolny, obejmie około 1 000 000 osób. Urząd 
Statystyczny w Opolu  na podst. wielkości gminy wyznaczył ilość rachmistrzów terenowych, 
dla naszej gminy- 3. Nabór zostanie ogłoszony na stronie urzędu (nieposzlakowana opinia, 
minimum średnie wykształcenie). Będzie szeroka promocja tego działania.  

28.01.21 r. 

Konferencja z dyr. placówek oświat. Ponieważ, także wedle sugestii radnych, zauważalny jest 
wzrost na terenie gminy działania związanego z narkotykami w spotkaniu uczestniczyli nadto 
kier GOPS w związku z funduszem na działania profilaktyczne alkoholowe i narkotykowe, 
przedstawiciel policji. Zadaniem było wypracowania planu działań, których odbiorcami 
byliby rodzice, młodzież, dzieci szkole i nauczyciele. Jest wiele pomysłów. Teraz trzeba to 
wpisać w kwoty środków finans, jakimi dysponujemy na te cele. I działać. 

 

 

Złożyliśmy wnioski o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z 
przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały 
zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej: 

 Przebudowa ujęcia wody w Skoroszycach wraz z wymianą części hydrantów 
celem zabezpieczenia przeciwpożarowego w Skoroszycach, Chróścinie, m. 
Czarnolas i Sidzinie w ramach tego działania przewiduje się budowę nowego 
zbiornika na wodę pitną wraz z przebudową całego ujęcia wody, w tym stacji 
uzdatniania. Planowany termin wrzesień 2012- październik 2022, szacowany 
koszt 2 000 000 zł. Wnioskujemy o 1 600 000 zł. Inwestycja wywiera 
poaytywny wpływ na 100% mieszkańców gminy. 

 Przebudowa dróg w sołectwie Czarnolas, w ramach przedsięwzięcia powstanie 
ok 700 mb dróg gm w dz nr 101, 155, 184, i 201. Realizacja projektu przyczyni 
się do rozwiązania podst problemów komunik, poprawi warunki 
bezpieczeństwa, a także parametry tech dr. Inwestycja spowoduje dostępność 
mieszkańców do świetlicy wiejskiej oraz remizy. Realizacja jest spójna ze 
Strategią Rozwoju Gm. Skoroszyce. Szacowany koszt 3 000 000 zł, 
wnioskujemy o 2 400 000 zł.Inwestycja wywiera pozytywny wpływ na 6,69% 
mieszkańców gminy.  

Aplikujemy o środki finansowe poprzez złożenie 3 wniosków z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID- 19 dla jst: 

 Dokończenie budowy ostatniego etapu kanalizacji sanit w Sidzinie. Zadanie związane 
z budową kansanitSkor- Sidzina przez Giełczyce realizowane sukcesywnie od 2015 r. 
Ostatni odcinek wykonany w 2020 r.. Do zakończenia przedsięwzięcia potrzebne jest 
wyk kanaliz na dł o 5 659 mb oraz budowa 5 przepompowni. Zadanie obejmuje 
budowę grawitacyjnej kanalizsanit oraz przepompowni ścieków wraz z rurociągami 
tłocznymi i zasilaniem energetycznym dla obsługi budynków mieszkalnych oraz 
przedsiębiorstw. Wnioskujemy o 6 000 000 zł. Realizacja 2021 – 2022 r. Wywiera ona 
pozytywny wpływ na 100% mieszkańców sołectwa i 17% mieszkańców gminy. 



 Budowa kompleksu dróg w Skoroszycach na dł 1 234 mb. W ramach zadania 
przebudowane i wyremontowane zostaną dr gm ul. Brat. Broni ok 523 mb, ul. 
Kolejowa ok. 220 mb i drpowPow Śl. ok. 491 mb. Zakres to kanaliz deszcz, chodnik z 
parkingiem, oświetlenie, nowa nawierzchnia. To ścisłe centrum sołectwa, gdzie jest 
siedziba gminy. Wnioskujemy o 4 000 000 zł. Poprawi dostępność mieszkańców do 
szkoły, w przyszłości przedszkola, kompleksu sport, nowo budowanej remizy z 
centrum zarzadzania kryzysowego, stacji kolej, urzędu gm wraz z GOPS, kościoła 
parafialnego. Planowana realiz lipiec 2021- paździer 2022 r. Inwestycja wywiera 
pozytywny wływ na 100% mieszkańców gm, czyli 6 112 osób. 

 Termomodernizacja wraz z przebudową obiektów użyteczpubl szkoły w Skoro 
poprzez docieplenie budynku, szkoły w Sidzinie w zakresie wymiany grzejników w 
części obiektu wraz z remontem łazienek, budynku UG w zakresie docieplenia ścian 
zewnętrznych, wymianę okien, zagospodarowaniem poddasza, budową windy dla 
niepełnosprawnych celem dostosowania do wymogów ustawy o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wnioskowana kwota to 4 500 000 
zł. Planowany termin maj 2021-listopad 2022 r. Inwestycja wywiera pozytywny 
wpływ na 6 112 osób, co stanowi 100% mieszkańców gm. 

 

Dziękuję wszystkim Państwu za wspólne działanie w omawianym czasokresie, za wszystkie 
słowa sympatii i zrozumienia dla podejmowanych zadań. 

 

Łącząc pozdrowienia –  

Wójt Gm. Skoroszyce 

Barbara Dybczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


