
Sprawozdanie  Wójta – luty 2022 r.

Szanowni Państwo, przedstawiam Państwu sprawozdanie Wójta Gminy w czasie od ostatniej sesji RG 
- od 28 stycznia 2022 r. po dzisiaj, czyli 25 lutego 2022 r.

29.01.22 r.

Spotkanie sprawozdawcze OSP Chróścina, relacja na fb Wójta Gm.

31.01.22 r.

Spotkanie z Wicestarostą Nowakowskim w sprawie działki na ul. Łąkowej w Skoroszycach – 
wysypisko odpadów po firmie Agda i Skorpal

4.02,22 r.

Wywiad w radiu Opole na temat bieżących spraw w Gm. Skoroszyce.

10.02.2022 r.

Nabór na Polski Ład. Złożyliśmy 3 wnioski:

1 wniosek na Stację Uzdatniania Wody

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
Nazwa inwestycji: Przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową na
terenie Gminy Skoroszyce
Opis inwestycji: Głównym zadaniem w ramach przedsięwzięcia jest budowa nowego zbiornika 
na wodę pitną wraz z przebudową całego ujęcia wody w tym stacji uzdatniania na działkach 
208/17 i 208/23. Dotychczasowe ujęcie jest w złym stanie technicznym wymagającym pilnej 
przebudowy. Wiąże się to z przerwami dostaw wody pitnej w okresach letnich przy bardzo 
wysokich temperaturach. Ponadto w ramach zadania planuje się wymianę hydrantów w celu 
poprawy zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz wymianą wszystkich liczników wody na 
liczniki zdalnego odczytu w celu monitorowania zużycia wody oraz jej oszczędzaniu tzw. 
stworzenie inteligentnej sieci wodociągowej - Smart Water w celu prowadzenia racjonalnej 
gospodarki wodnej.
Rozpoczęcie postępowania zakupowego nastąpi w terminie do 6 miesięcy od daty
udostępnienia Wstępnej promesy.
Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Do 12 miesięcy
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2023-06-30
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 5.000.000,00
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 250.000,00
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,00 %
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 4.750.000,00

2 wniosek

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura kulturalna
Nazwa inwestycji: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem 
terenu przyległego w miejscowości Giełczyce
Opis inwestycji: W ramach zadania przewiduje się rozbiórkę starej i budowę nowej świetlicy 
wiejskiej na działce nr 129 w Sołectwie Giełczyce. Dotychczasowy świetlica to stary poniemiecki
piętrowy zawilgocony budynek wymagający niewspółmiernych nakładów do uzyskanych 
korzyści. Budowa nowej parterowej energooszczędnej świetlicy o powierzchni do ok 250 m2 
pozwoli poprawić warunki kulturowe społeczności lokalnej. Inwestycja ma na celu aktywizację 
społeczności lokalnej i jej rozwój kulturowy. Realizacja zadania wpłynie na rozwój miejscowości,
nastąpi ożywienie kulturalne oraz wzrost aktywności mieszkańców przy realizacji wspólnych 



przedsięwzięć takich jak: organizacji dożynek, festynów, zabaw integracyjnych, spotkań z okazji 
Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki i Ojca, Dnia Dziecka itp. Wzrośnie także standard
pracy mieszkańców przy organizacji w/w imprez w tym istniejącego KGW. Budowa świetlicy 
przyczyni się do poprawy wizerunku i pozytywnego postrzegania sołectwa.
Oświadczamy, że rozpoczęcie postępowania zakupowego nastąpi w terminie do 6 miesięcy 
od daty udostępnienia Wstępnej promesy.
Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Powyżej 12 miesięcy
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2023-08-31
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 2.000.000,00
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 60.000,00
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 3,00 %
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 1.940.000,00

3 wniosek

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura drogowa
Nazwa inwestycji: Przebudowie i rozbudowie dróg w Skoroszycach – ulice: Słoneczna, 
Ogrodowa,
Działkowa i Poziomkowa.
Opis inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kompleksu dróg w Skoroszycach 
ulice:
Słoneczna, Ogrodowa, Działkowa i Poziomkowa oraz 4 dróg bez nazwy realizowanego na 
działkach ewidencyjnych nr 668/1, 254/5, 252/9, 252/18, 674, 254/4, 254/2, 254/1, 248/153, 
248/154, 248/246, 248/245, 248/113, 248/21, 248/60, 248/284, 248/127, 248/298, 248/242, 809, 
248/241, 673/1, 248/243, 241/1, 241/7, 248/231, 248/228, 248/260, 248/140, 248/221, 248/118, 
248/299, 248/226, 248/247, 248/201, 248/61, 248/117, 248/244, 740, 813/3, 763, 248/237, 
248/194, 248/231 obręb Skoroszyce Gmina Skoroszyce. Łączna długość planowanych do budowy
dróg wynosi 1 879,7 mb, wraz z ciągami pieszo-rowerowymi o długości ok. 200 mb Dla 
planowanego przedsięwzięcia gmina uzyskała decyzję środowiskową oraz w końcowej fazie jest 
uzyskiwane pozwolenie na budowę. Na realizację inwestycji posiadamy aktualny kosztorys. W 
ramach zadania zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa, przebudowane oświetlenie. 
Miejsce realizacji przedsięwzięcia to osiedle zabudowy wielorodzinnej oraz jednorodzinnej wraz 
z dojazdem do terenów aktywności gospodarczej. W miejscu realizacji przedsięwzięcia znajduje 
się ośrodek zdrowa  (jeden z dwóch na terenie gminy) oraz jedyna apteka. W ramach 
przedsięwzięcia powstaną również parkingi na potrzeby mieszkańców, ośrodka zdrowia oraz 
apteki. Po przebudowie zmieni się całkowicie jakość życia mieszkańców na tym osiedlu. 
Planowany kompleks dróg łączy się bezpośrednio z drogą wojewódzką DW 401.
Oświadczamy, że rozpoczęcie postępowania zakupowego nastąpi w terminie do 6 miesięcy 
udostępnienia Wstępnej promesy.
Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Powyżej 12 miesięcy
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2023-10-31
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 24.000.000,00
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 1.200.000,00
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,00 %
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 22.800.000,00 

4 wniosek

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura drogowa, Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
Nazwa inwestycji: Przebudowa dróg w sołectwie Sidzina wraz z budową kanalizacji sanitarnej.
Opis inwestycji: W ramach zadania przewiduje się realizację II etapu budowy kanalizacji 
sanitarnej w sołectwie Sidzina w ulicach ul. Powstańców (dz. 360, cz.655), ul. Ogrodowa (dz. 
376), ul. Leśna (dz.371), ul. Zagrodowa (dz. 397), ul. Polna (450+150), ul. Parkowa(ul. 817), ul. 



Stawowa (dz. 671) łącznie około 3200 mb. (3,2 km) kanalizacji sanitarnej wraz z budową w tych 
ulicach nowych dróg po budowie kanalizacji o łącznej długości około 3 000 mb. (3 km). W 
ramach zadania planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie: - grawitacyjnej 
sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, pompowni ścieków i 
rurociągów tłocznych, zasilania elektroenergetycznego pompowni oraz prac towarzyszących. 
Realizacja tego zadania pozwoli dokończyć skanalizowanie sołectwa Sidzina. W ramach 
przebudowy dróg wykonane zostaną nowe drogi na odcinku około 3 000 mb (3 km), w drogach w
których wcześniej będzie realizowana kanalizacja wyposażone w nowoczesne oświetlenie, 
kanalizację deszczową oraz kanały technologiczne. Na budowę kanalizacji posiadamy aktualną i 
ważną dokumentację oraz kosztorysy, a dokumentacja dróg (w części po planowanej kanalizacji) 
jest w trakcie opracowania. Dodatkowo planowana jest budowa dróg w już skanalizowanych 
drogach tj. Plac Elsnera (ścisłe centrum Sołectwa przy którym położona jest świetlica wiejska 
oraz Ośrodek Kultury działki (228, 320, 319, 817), ul. Krótka i Sportowa (działki 139, 159,179/1, 
180, 181, 195, 197, 200, 812). Na ww. drogi jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji. 
Łącznie planowana jest budowa: Kanalizacji sanitarnej – 3 200 mb Dróg – 4 300 mb.
Sołectwo Sidzina jest zamieszkała w większości przez górali żywieckich którzy po wojnie 
osiedlili się na tym terenie. Od kilku lat dzięki środkom pozyskanym z Rządowego Funduszu 
Dróg przebudowywane są pierwszy raz po wojnie sukcesywnie drogi w tym sołectwie 
poprzedzone wcześniej budową kanalizacji na którą Gmina pozyskała ze środków PROW które są
jednak znacząco niewystarczające, żeby zakończyć kanalizowanie sołectwa.
Oświadczamy, że rozpoczęcie postępowania zakupowego nastąpi w terminie do 6 miesięcy 
od daty udostępnienia Wstępnej promesy.
Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Powyżej 12 miesięcy
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2023-10-31
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 35.000.000,00
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 1.750.000,00
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,00 %
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 33.250.000,00

5 wniosek

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura drogowa
Nazwa inwestycji: Przebudowa dróg w Sołectwie Czarnolas
Opis inwestycji: W ramach zadania planowana jest przebudowa dróg w Sołectwie Czarnolas w
którym funkcjonowała zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.
Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach: 109, 129, 150/1, 150/2, 155, 161, 180/1, 180/2,
180/3, 181, 184, 185, 186, 187, 200, 201, 257, 326, 505, 524, 525, 258, łączna długość dróg 
wyniesie ok. 1100 mb. W ramach zadania zostaną wybudowane drogi wyposażone w kanalizację 
deszczową oraz oświetlenie, usunięte zostaną kolizje. Realizacja zadania przyczyni się do 
rozwiązania podstawowych problemów komunikacyjnych, poprawi warunki bezpieczeństwa, a 
także poprawi parametry techniczne drogi. Prace nad inwestycją spowodują zwiększenie 
dostępności dróg wśród okolicznych mieszkańców i osób dojeżdżających do Świetlicy Wiejskiej 
oraz remizy OSP oraz kościoła usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych dróg. 
Realizacja zadania jest spójna ze strategią rozwoju Gminy Skoroszyce. Jesteśmy w trakcie 
opracowywania dokumentacji projektowej na realizację ww zadania.
Oświadczamy, że rozpoczęcie postępowania zakupowego nastąpi w terminie do 6 miesięcy 
od daty udostępnienia Wstępnej promesy.
Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Powyżej 12 miesięcy
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2023-09-30
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 5.000.000,00
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 100.000,00
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2,00 %
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 4.900.000,00



12.02.22 r.
Spotkanie sprawozdawcze OSP Sidzina

14.02 22 r.
 W związku z realizacją  inwestycji polegającej na zaprojektowaniu infrastruktury 

światłowodowej w ramach inicjatywy Programu Operacyjnego polska Cyfrowa zwrócono 
(firma FIBEE sp z oo, Wizygotów ul. Wierzbowa 84)) się do Wójta Gm. z wnioskiem o 
uzgodnienie trasy budowy infrastruktury dla Sidziny. Inwestycja obejmuje budowę sieci 
napowietrznej z wykorzystaniem kabli światłowodowych typu ADSS do podwieszania na 
słupach. Podwieszanie odbywa się na istniejącej podbudowie słupowej spółki Tauron. 
Inwestycja obejmie także budowę linii kablowej projektowanej doziemnie w postaci 
pakietu mikrorurek wraz z posadowieniem słupków i szafek kablowych.

 Budowa wiaty turystyczno – rekreacyjnej w m. Pniewie  w ramach projektu „Turystyka 
piesza i rowerowa w Euroregionie Pradziad”, faktura 56 890 zł brutto, wyk. Marcin 
Waśko, Nowy Sącz, Grunwaldzka 178.

 
 Nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony i kolejne pieniądze na rzecz mieszkań-

ców Gminy Skoroszyce przyznane. Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach progra-
mu "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju 
cyfrowym" w wysokości 540 160,00 złotych. Za przyznane środki zakupimy dla na-
szych dzieci i młodzieży laptopy i komputery stacjonarne. Obecnie czekamy na podpi-
sanie umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

16.02.22 r. 
 2. etap konsultacji projektu „Opolskie na rowery”. Przedstawiono przebieg projektowa-

nych tras, projektowaną hierarchizację i kategoryzację tras rowerowych w regionie. 
 Jesteśmy na liście rezerwowej dofinansowującej przebudowę dróg:

1. Pozycja 20, rozbudowa dróg w Chróścinie ul. Słoneczna, Leśna, Cicha i część ul.
Kasztanowej, dł. 1, 101 km, wartość projektu 6 379 951,64 zł, dofinansowanie 
3 827 970,98 zł – 60%, wkład własny 2 551 980,66 zł.

2. Pozycja 37, przebudowa dróg w Giełczycach, 0, 261 km, wartość projektu 
969 193,85, dofinansowanie 60 % - 581 516, 31 zł, wkład własny 387 677, 54 zł.

17.02.22 r.

Info z otwarcia ofert zamówienia publicznego w trybie podstawowym na „Budowę budynku 
przedszkola w Skoroszycach – etap 1”.

Zgłosiło się 8 oferentów. Najwyższa kwota 3 959 97,29 zł – PS-PROJEKT sp z oo, Opole, ul. 
Kępska 2G, najniższa kwota 2 249 860,39 zł – Konsorcjum firm: Lider BIEL-BUD Mariusz Biela 
i Transport Towarowy Ryszard Biela, Sidzina, ul. Grodkowska 1.

18.02.22 r.
Komisja wspólna 3 komisji stałych działających przy RG.

19.02.2022 r. 
Spotkanie sprawozdawcze OSP St. Grodków

24.02.2022 r.



 Podpisałam porozumienie z Zak Oczyszczania i Wodociągów na sprawowanie zarządza-
nia PSZOK iem. Przysługujące wynagrodzenie w kwocie 49 050 zł płatne w kwocie mie-
sięcznej 5 450 z od stycznia do września 2022 r. Wcześniejsza kwota na mocy wcześniej
obowiązującego porozumienia wynosiła 2 900 zł. Z tytułu utrzymania czystości i porząd-
ku w obrębie miejsc (paragraf 1 ust.1 pkt b ustala się wynagrodzenie miesięczne ryczałto-
we 4 700, łączna wartość świadczonych usług 73 000 zł

 Rada budowy w związku z przebudową dróg Boczna, Krótka i Słoneczna w Chróścinie.
 Wizyta Marszałka A. Konopki. Nabór na zad wod – kan w kwietniu 2022 r.

Wiadomości ogólne

 Na biurko Wójta Gm. spłynęło pismo od Prezesa Regionalnej Izby Obrach w Opolu Pana
Grzegorza Czarnockiego dotyczące budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Powodem są
wyzwania związane z realizacją przyjętych założeń do budżetu. Połowa jst przyjęła budżet, w
którym  wydatki  bieżące  przewyższają  dochody  bieżące  i  pomimo  spełnienia  wymogów
ustawowych,  fakt  wystąpienia  deficytów  operacyjnych  jest  postrzegane  jako  zjawisko
niepokojące. Znaczący wzrost  wydatków bieżących wynika m.in.  ze wzrostu cen energii  i
gazu, jak również innych kosztów stałych związanych z wykonywaniem przez gminy zadań
własnych – obligatoryjnych.  Kolejny czynnik to realna możliwość kolejnego wzrostu stóp
procentowych  w  najbliższych  miesiącach.  Stąd  konieczność  bieżącego  analizowania  i
monitorowania  sytuacji  finansowej  i  systematycznej  weryfikacji  warunków  umów
kredytowych oraz kosztów obsługi zadłużenia.

Z  p.  Skarbnik  dokonałyśmy  analizy  wydatków  budżetu  oraz  jego  str
dochodowo/przychodowej.  Zabezpieczone  zostały  wydatki  bieżące  na  podstawie
przewidywanego wykonania za 2021 r. Ex post widzimy galopującą inflację i znaczne zwyżki
cen energii elektr i gazu. Jeśli idzie o zadłużenie to sytuacja gminy na dziś jest bardzo dobra.
Mamy minimalne  zadłużenie  (1,24%),  co  w  porównaniu  z  innymi  gminami  jest  sytuacja
rewelacyjną.  Budżet  jest  budżetem inwestycyjnym –  39% przeznaczyliśmy na  inwestycje
twarde tj. ok 10 000 000 zł. Planowaliśmy w grudniu zaciągnąć pożyczkę jedynie na poziomie
2 000 000 zł. Niestety, pesymizmem napawa sytuacja ogólnorynkowa.

Poparcie tej tezy:

Wielkości wydatków na energie i gaz za miesiąc styczeń 2022 roku:

1. Budynek Urzędu Gminy plan 149 000,00 st. 22 566,35             zapotrzebowa-
nie  270 796,00

2. Pawilon sportowy plan    70 000,00 st. 11 408,43                 zapotrzebowa-
nie 136 901,16

3. Remiza OSP+ pozostałe plan    75 000,00 st. 9 807,02             zapotrzebowa-
nie 117 684,24

4. Budynek p. Skoroszyce plan    24 000,00 st. 10 580,72             zapotrzebowa-
nie 126 968,64

5. Itd. ………………..

Na podstawie tylko tych kilku przedstawionych powyżej pozycji wynika iż, przyjęte zabezpieczenie 
finansowe na rok budżetowy wynosi w zestawieniu sumarycznym  318 000,00 , zaś zabezpieczenie na
podstawie miesiąca stycznia winno być na poziomie ok 652 349,88 zł . Zabezpieczenie na poziomie 

tylko 48,74% - to nawet nie do 1. półrocza 2022 roku. 



 Zgłosiliśmy telefonicznie przedstawicielowi Tauronu, że nadal nie posprzątane są 
zakrzaczenia po ich wycince, Skoroszyce, ul. Dolna. Powiedział, że już pisze ponowne pismo 
do podwykonawcy.

 Chcę Państwu przedstawić, jak wygląd współpraca z różnymi podmiotami na przykładzie 
spółki Tauron. To dla poszerzenia wiedzy ogólnej. I byłoby to śmieszne, gdyby nie było 
straszne…

„Dzień dobry,

Po raz kolejny zgłaszam, że nie świeci lampa nr 605 w Skoroszycach na ul. Parkowej. Zaznaczam, że 
pierwsze zgłoszenie miało miejsce ponad miesiąc temu, a lampa do tej pory nie świeci. Zgodnie z 
umową awaria powinna być naprawiona do 2 tygodni. W związku z powyższym proszę o pilną 
interwencję w tej sprawie. Proszę o informację zwrotną, czy lampa została naprawiona.

--
Malwina J.
Inspektor ds.Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej

Gmina Skoroszyce z siedziba w Skoroszycach Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce
Nip:753-24-06-077

tel. 0 77 431 89 76
tel. 0 77 431 80 82, 077 431 80 83 wew. 76

Dzień dobry,

Pani Malwino rozumiem Pani zaniepokojenie, ale sytuacja jaką mamy odnośnie epidemii powoduje 
poważne braki w zespołach a dodatkowym obciążeniem w ostatnim czasie są także ORKANY które 
powodują znaczące uszkodzenie w sieciach. Priorytetem w tej sytuacji jest przywracanie zasilania.
Dlatego uważam że jedna lampa krzywdy nikomu nie zrobi, będziemy mieli moce przerobowe na 
pewno naprawimy mamy to na uwadze.

Pozdrawiam 

TAURON Dystrybucja S.A.
Rafał S.
Oddział w Opolu, Mistrz ds. sieci SN i nN
tel. kom. +48 572 889 790”

 Odpady komunalne – wpłynęło 155 259,11 zł. Ile powinno wpłynąć? Nie ma na tę chwilę pre-
cyzyjnej odpowiedzi, bo deklaracje cały czas spływają, dana liczbowe po pierwszym kwartale.

 Dziś ostatni dzień głosowania na MBO, zobaczymy z jakim wynikiem. Dziękuję wszystkim 
za zaangażowanie.

Dziękuję Państwu za współpracę w minionym czasie międzysesyjnym, za wspólne staranie, za zaan-
gażowanie i serce. Wszystko co robimy, robimy dla podniesienia jakości życia w naszej Małej Ojczyź-
nie.



Łącząc pozdrowienia, pozostaję z szacunkiem –

Wójt Gm. Skoroszyce
Barbara Dybczak 

 


