
Spr Wójta- marzec 2022 r.

Szanowni Państwo, P. Przewodniczący, Państwo Radni, Sołtysi, Pracownicy samorządowi, 
przedstawiam Państwu sprawozdanie Wójta Gm. w czasie od ostatniej sesji tj. 25 lutego 2022 
r. do dziś tj. 30.03.22 r.

4.03.22 r.

Odnowa Wsi, dofinansowanie otrzymują dwie miejscowości:

 Czarnolas – doposażenie placu fitness w sołectwie Czarnolas, zabezpieczyłam w 
budżecie 2 500 zł, wkład Starostwa 2 500 zł, całkowity koszt zadania 7 916 zł.

 Sidzina – Zagospodarowanie terenu – aleja wiśniowa przy ul. Powstańców w Sidzinie,
całkowity koszt 7 520 zł.

5.02.22 r.

Spotkanie z P. Poseł V. Porowską

6.03.22 r.

 X Bieg  „Tropem Wilczym”

 Obchody Nar Dnia Pamięci Żoł Niezłomnych

7.03.22 r.

 Wniosek do LGD na zad. pn. „Przebudowa budynku  świetlicy wiejskiej – remont 
zaplecza sanitarnego”. W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace: 
likwidacja schodów wewnętrznych, przebudowa pomieszczeń sanitarnych w tym dost 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymiana instalacji wod- kan i co w części 
modernizowanej, wymiana posadzek i okładzin ściennych z wyk izolacji termicznej, 
wyk dodatkowego wejścia z chodnikiem z kostki, wymiana instalacji elektr, wymiana 
przesyłacza sanit, wyk wentylacji z pomieszczeń sanit i kuchni.

 Budowa wiaty spotkań w St. Grodkowie, pow użytkowa 29 m2, pow zabudowy 35 
m2, kubatura 121 m3, wysokość 4 m. Cel – tworzenie miejsc, poprawa jakości życia 
mieszkańców w zakresie zagospodarowania wolnego czasu.

8.03.22 r.

Otrzymałam odp na pismo z dn 28.01 22 r., data wpływu 2.02.22 r. w sprawie naprawy lamp 
solarnych  w ciągu dr woj. nr 401 przy skrzyżowaniu w kier m. Pniewie i przystanku autobus 
w Makowicach. Zarząd Dróg Woj. informuje, że aktualnie jest rozstrzygany przetarg na 
konserwację tego typu urządzeń, po podpisaniu umowy niezwłocznie zostanie zlecony 
przegląd i ewentualna naprawa.

9-10.03.22 r.

Walne Zebranie Subregionu Południowego. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021- 
2027. Wsparcie dla subregionów. Obecny Członek Zarządu Woj. Opolskiego – Sz. Ogłaza i 
dr inż. K. Bedrunka- Dyr. Departamentu Funduszy Europejskich.

 27% alokacji

 35 gmin wiejskich i 36 miejskich z obszarami wiejskimi



 Projekty inwestycyjne: 

1. efektywność energetyczna

2. strategie niskoemisyjne

3. czyste powietrze

4. zapobieganie zagrożeniom

5. bioróżnorodność

6. kultura i turystyka

Projekty miękkie:
1. opieka społeczna
2. opieka zdrowotna
3. edukacja
4. migranci
5. Romowie

Obszary wsparcia:
 Strategie niskoemisyjne
 Efektywność energetyczna
 Gospodarka wod- kan
 Ochrona różnorodności biologicznej
 Gospodarka o obiegu zamkniętym (PSZOKi, odpady)
 Infrastruktura społeczna

14.03.22 r.
Spotkanie z sołtysami, a to w związku z Dniem Sołtysa 11 marca 2022 r.

15.03.22 r.
 Mimo braku stabilności gospodarczej i rosnącej inflacji dla organizacji pozarządo-

wych w zakresie sportu na rok 2022 utrzymaliśmy ubiegłoroczny poziom tj. 50 tys. zł.
Komisja konkursowa analizując złożone oferty, wyłoniła 3 kluby. Nastąpiło podpisa-
nie umów na wsparcie rozwoju sportu i kultury fizycznej z przedstawicielami: LKS 
Czarnolas 26 000 zł, Góral Sidzina i Ogrodnik Chróścina po 12 000  zł. Dofinansowa-
nie obejmuje:

1. Organizację i popularyzację kultury fizycznej, 
2. Dofinansowanie działalności statutowej stowarzyszeń działających na rzecz or-

ganizacji i promowania sportu, 
3. Wsparcie finansowe działalności klubów i zespołów sportowych z terenu Gmi-

ny Skoroszyce.
            Życzę wszystkim klubom sukcesów, satysfakcji, dobrych emocji i samych wygranych.

 W związku z licznymi awariami na oczyszczalni ścieków w Skoroszycach oraz na 
przyległych tłoczniach ścieków zabezpieczyliśmy na zad inwestycyjne „Modernizacja 
instalacji elekt i elektronicznej ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków w Skoro-
szycach wraz z systemem tranzytu ścieków do oczyszczalni w kwocie 77 000 zł. 

19.03.22 r.
Odbyło się ostatnie 6 zebranie sprawozdawcze za rok 2021 OSP Makowice.



 I N F O R M A C J A

o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Skoroszyce w 2021 roku

Budżet

      Plan finansowy na 2021 rok wyniósł 1 313 800, 00 zł. z czego 1 045 178,00 zł. to wydatek
inwestycyjny na zakończenie budowy remizy OSP w Skoroszycach, a 31.000 zł. to środki z
Funduszu Sołeckiego przydzielone dla 4 OSP.

Ze środków Funduszu Sołeckiego zrealizowano:
- OSP Chróścina –wykonanie posadzki– 15.000 zł.
- OSP Skoroszyce –zakup zabezpieczenia poduszek Driver Airbag– 1.000 zł.
- OSP Makowice – zakup ubrań specjalnych– 10.000 zł.
- OSP Czarnolas – zakup ubrań specjalnych– 5.000 zł

Podział pozostałych środków przedstawia się następująco:
- zakup materiałów i wyposażenia – 64.296,78 zł.
- wynagrodzenia kierowców i Komendanta Gminnego – 79.038,00 zł.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( m.in. ekwiwalent strażaków) – 20.384,00 zł.
- zakup energii  - 20.500,00 zł,
- zakup usług remontowych  - 15.574,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 1.300,00 zł.
- zakup pozostałych usług – 20.634,29 zł.
- różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia) – 14.076,00 zł.

W zakresie usług remontowych wykonano m. in:
- naprawę samochodu pożarniczego oraz remont hamulców w samochodzie Steyr OSP Mako-
wice za łączną kwotę 4.167,42 zł, 
-  zakup  i  montaż  stacji  obiektowej  DIGITEX  DSP-52BS/OC  STARY  GRODKÓW  –
7.626,00 zł, 
- naprawę stacji DSP w OSP Chróścina - 615,00 zł, 
- naprawę stacji obiektowej w OSP Chróścina - 984,00 zł
- naprawę chłodnicy w samochodzie OSP Chróścina - 448,95 zł

Z pozostałych środków ważniejsze wydatki to:
- wykonano kurs recyrtyfikacji - 4.550,00 zł
- zakupiono wyposażenie torby R1 dla OSP Czarnolas – 572,00 zł;
- zakupiono wyposażenie torby R1 dla OSP Sidzina- 515,69,00 zł
- zakupiono 6 pasów do unieruchomienia miednicy dla każdej OSP- 2.580,00 zł;
- zakupiono 6 szt. opatrunków hemostatycznych typ KLOTPAD – 930,00 zł
- zakupiono 6 opakowań dla każdej OSP – 270,00 zł
- zakupiono dla każdej jednostki OSP rękawice PROLINE III – 1.602,44
- zakupiono dyski sygnalizacyjne dla OSP Makowice - 599,00 zł
- zakupiono latarki do hełmu po 2 szt. dla OSP Czarnolas i Skoroszyce – 393,11 zł
- zakupiono 2 szt. akumulatorów do GP 340 dla OSP Makowice – 553,50 zł
- zakup akumulatorów MOTOROLA dla OSP Skoroszyce i OSP Stary Grodków - 377,00 zł
- zakup generatora ozonu w związku ze szczepieniami przeciwko COVID (OSP Skoroszyce) 
 - 1.200,00 zł
- zakup rurki krtaniowej elektrody Smart - 369,00 zł



- zakupiono stycznik do syreny w OSP Chróścina - 190,00 zł
- zakupiono maseczki tlenowe dla każdej jednostki OSP oraz kołnierz ortopedyczny dla OSP
Skoroszyce - 282,71 zł
- wykonano przegląd podwozia OSP Stary Grodków VOLVO - 3.711,65 zł
- wykonano przegląd gaśnic w jednostkach OSP - 574,48 zł
- wykonano przegląd techniczny agregatu hydraulicznego – 3.259,99 zł
- zakupiono buty strażackie dla OSP Skoroszyce – 1.703,49 zł
- zakupiono buty strażackie dla OSP Czarnolas i kamizelkę ochronną – 1.765,49zł
- przeniesienie stacji do nowej remizy OSP Skoroszyce - 984,00 zł
- wykonano przegląd techniczny agregatu hydraulicznego – 3.259,99 zł

Na paliwo do samochodów i sprzętu pożarniczego wydano ok. 21.000,00 zł.
Za usługi telekomunikacyjne zapłacono ok. 4.000,00 zł.

Ogólnie oceniając, można przyjąć, że główne cele, jakie założyliśmy na rok 2021 zostały zre-
alizowane. Została zakończona budowa remizy OSP w Skoroszycach. Koszt całego zadania to
blisko 2.700.000,00 zł. Rok 2021 był też rokiem sprawozdawczo – wyborczym w naszych
jednostkach. W listopadzie też zostały wybrane nowe władze Związku Gminnego OSP RP w
Skoroszycach. 

Budżet na rok 2022 zaplanowany jest w kwocie 287.000,00 zł. Dodatkowo staram się o wy-
posażenie OSP Chróścina w nowy wóz strażacki. Jesteśmy na 1. miejscu listy rezerwowej na
dofinansowanie w 50% wartości auta.

Statystyka wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z naszej Gminy za 2021 r. przedstawia się
następująco:

Jednostka
OSP Suma

pożary miejscowe zagr. alarmy fałsz.

w gminie poza gminą w gminie
poza gmi-

ną w gminie poza gminą

Makowice 13 8 1 2 1 1  

Skoroszyce 15 11 1 3      
Stary Grod-
ków 14 10 1 3      

Czarnolas 4 3   1      

Sidzina 13 4   7 2    

Wyniki z jesiennego przeglądu wyglądają następująco:
Jednostki wprowadzone do KSRG zajęły na 18 jednostek poszczególne miejsca: 
- OSP Chróścina i OSP Stary Grodków – zajęły na równi 1 miejsce 
- OSP Makowice – 4 miejsce 
W kategorii „Pozostałe jednostki” skontrolowano 54 jednostki OSP z powiatu. Nasze jednost-
ki uplasowały się na miejscach:
- Skoroszyce – 1 miejsce
- Czarnolas - 5 miejsce
- Sidzina – 10 miejsce

Chcę raz jeszcze wszystkim podziękować za zaangażowanie i współpracę: w pomoc przy roz-
wożeniu maseczek dla mieszkańców oraz dowozie na szczepienie przeciwko COVID- 19,
także za pomoc i udział w uroczystościach, jakie odbyły się na terenie naszej gminy w ubie-



głym roku. Mam na myśli obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchody Dnia Nie-
podległości oraz wszystkie inne uroczystości gminne. 

Zapewniacie bezpieczeństwo mieszkańcom Gm. Skoroszyce i to jest cenne.

22.03.22 r.
Podpisanie umowy na 1.etap budowy przedszkola w Skoroszycach. Właśnie podpisałam umo-
wę na rozpoczęcie budowy 1. etapu nowego przedszkola w Skoroszycach. Fizyczne rozpoczę-
cie prac budowlanych jeszcze w tym tygodniu. 
Całkowita wartość 1. etapu to prawie 2,25 mln zł. Wykonawca, który złożył najlepszą ofertę 
na realizację prac, to konsorcjum firm: Mariusz Biela Przedsiębiorstwo Budowlane BIEL – 
BUD Sidzina, ul. Grodkowska 1, 48-320 Skoroszyce oraz Transport Towarowy Biela Ryszard
Sidzina, ul. Grodkowska 1, 48-320 Skoroszyce. Na realizację tego etapu pozyskaliśmy 2 mln 
zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do połowy maja br. zostanie ogłoszony 
przetarg na budowę 2. etapu przedszkola, którego wartość wynosi ponad 8 mln zł. Na realiza-
cję 2. etapu pozyskaliśmy kwotę 6,8 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program In-
westycji Strategicznych.
Realizowane przedszkole będzie posiadało 5 oddziałów (każdy wyposażony w salę zabaw, 
własne toalety, szatnię), pełną kuchnię, jadalnię, sensoryczny plac zabaw, salę spotkań oraz 
ogród całoroczny w obiekcie. Będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Po-
nadto na dachu zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne.

23 marca 2022 r.
 Posiedzenie 3 komisji stałych działających przy RG Skoroszyce,
 Konkurs „Młodzież zapobiega pożarom”, uczestniczyło 19 osób – uczniowie 3 szkół, 

dziękuję opiekunom – M. Stokłosie, B. Doskocz- Kalecie, M. Musiał, w dwóch gru-
pach wiekowych: kl.1-4 - 1. miejsce Kornelia Kmiecik- szkoła w Chróścinie , kl.5- 8 –
1. miejsce Piotr Tusz. Organizatorom dziękuję: Komendantowi Gm. Związku OSP RP
P. Surowieckiemu, P. insp M. Klimas, P. insp. P. Smagoń.

24 marca 2022 r.

 Spotkanie z projektantem przedszkola inż. Archit J. Tomiczkiem i inspektorem
nadzoru M. Grygorowiczem w sprawie domówienia kwestii m.in. dot. sieci ga-
zowej i kanalizacji sanit. 

 Spotkanie z inż. P. Dłubałą w sprawie odwodnienia dróg planowanych do 
przebudowy w Czarnolasiu, ponieważ w niektórych odcinkach wchodzimy w 
pas dr pow konieczność konsultacji ze Starostwem Nyskim - umówione spo-
tkanie z Naczelnikiem A. Jagiełą na 31 marca 2022 r.

28 marca 2022  r.
 Spotkanie z p. Prezesem Ogrodnik Chróścina T. Węglarzem w sprawie złożenia wnio-

sku do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie do budowanej szatni na bo-
isku w Chróścinie. Niestety, nie wpisujemy się w kryteria ogłoszonego naboru.

 Wideokonferencja z Wojewodą Opolskim i Starostą Nyskim w trybie kryzysowym 
dot. uchodźców z Ukrainy.

 przyjęto 50 wniosków o PESEL,
 po 24 lutego przyjęliśmy pod nasze strzechy 53 uchodźców: 25 kobiet, 2 męż-

czyzn, 26 dzieci. 8 rodzin przyjęło do siebie uchodźców,
 wykonaliśmy bezpłatnie 40 zdjęć do wniosków,



 złożono 27 wniosków o świadczenie pieniężne 300 zł, a ilość osób ujętych w 
tych wnioskach to 45,

 3 wnioski o świadczenia rodzinne, ilość ujętych dzieci w w/w wnioskach - 4,
 prognozuje się, że w najbliższy czasie w ramach Programu Operacyjnego Po-

moc Żywieniowa pomocą zostanie objętych około 50 osób.
 

Na podst. wiadomości przekazanych przez Wojewodę Opolskiego przydzielana będzie kwota 
40 zł/ na os. na dzień. W naszej gminie dotyczyć to będzie na dziś około 50 osób. Przewidy-
wane są w najbliższym czasie kolejne grupy uchodźców w związku z tworzeniem korytarzy 
humanitarnych. Pytań dużo – odp na dziś jednoznacznych niewiele. Wojna zmienia wszystko.

 Konferencja z dyr. placówek oświatowych:
 Arkusza organizacyjny na nowy rok szkolny 2022/23,
 bieżące potrzeby inwestycyjne, zabezpieczone zostały następujące kwoty:

ZSP Chróścina 50 000 zł,
ZSP Sidzina 50 000 zł,
ZSP Skoroszyce 35 000 zł.

 Ogłoszenie konkursu dla uczniów „Moja zagroda – wiosenne porządki”, 22
kwietnia w związku z Dniem Ziemi – promocja działań ekologicznych i 
zdrowego trybu życia, planujemy także akcję sprzątania świata. Proszę 
wszystkich Państwa o włączenie się w tę akcję. Mamy w naszej Małej Oj-
czyźnie wiele do zrobienia. Płoty czekają na farbę, ogródki na wiosenne 
działanie, podwórka na uporządkowanie. Zachęcam do tych działań. Kore-
luje to z konkursem „Najbardziej zadbane sołectwo”, którego rozstrzygnię-
cie na dożynkach gminnych w Brzezinach. 

30 marca 2022 r.

 P. Marszałek Konopka przekazuje Państwu pozdrowienia i zaproszenie na spotkanie 
„Zielona niedziela” 3 kwietnia, g.16, Zajazd w Gryżowie k. Nysy (przy drodze kraj 
DK41) – Postawmy na polską, zdrową żywność.

 Mam dobra wiadomość z LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór, złożyliśmy 2 wnioski w 
ostatnim naborze i otrzymaliśmy na oba wnioski dofinansowanie:
 

1. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w ramach zadania "ETAP II - remont 
zaplecza sanitarnego.

Przedmiotem operacji jest działanie modernizacyjne zaplecza sanitarnego świetlicy wiejskiej
w Czarnolas  Gmina Skoroszyce.  W ramach działań  zostaną wykonane następujące  prace:
likwidacja  schodów  wewnętrznych,  przebudowa  pomieszczeń  sanitarnych  w  tym
dostosowanych  do  osób  niepełnosprawnych,  wymiana  instalacji  wod.-kan  i  co  w  części
modernizacji,  wymiana  posadzek i  okładzin  ściennych  z  wykonaniem izolacji  termicznej,
wykonanie  dodatkowego  nowego  wejścia  z  chodnikiem  z  kostki,  wymiana  instalacji
elektrycznej,  wymiana  przyłącza  sanitarnego,  wykonanie  wentylacji  z  pomieszczeń
sanitarnych i kuchni.

Całkowity koszt realizacji operacji wynosi 244 933,98 zł. brutto

Wnioskowana kwota pomocy to 127 243 zł brutto.



2. BUDOWA WIATY SPOTKAŃ W SOŁECTWIE STARY GRODKÓW
Przedmiotem operacji jest budowa wiaty spotkań wraz z grillem ogrodowym zlokalizowanej
przy świetlicy wiejskiej w Starym Grodkowie. Parametry wiaty: - pow. użytkowa 28,88 m2, -
powierzchnia zabudowy 34,70 m2, - kubatura 121,00m3, - wysokość 4,16m.

Zakres robót do wykonania wiata

1. Roboty ziemne:

roboty pomiarowe geodezyjne przy robotach fundamentowych, zdjęcie warstwy ziemi 
urodzajnej pod budowę wiaty, wykopy pod stopy fundamentowe i fundament kominka.

2. Roboty fundamentowe:

podłożą betonowe pod stopy i fundament, wykonanie stóp fundamentowych, zasypanie 
fundamentów materiałem w wykopu, - wykonanie podłoży z materiałów sypkich pod kostkę 
betonową, łożenie kostki betonowej na podłożu piaskowym

3. Konstrukcja drewniana wiaty i pokrycie dachowe:

przygotowanie i impregnacja z malowanie konstrukcji drewnianej, montaż konstrukcji 
drewnianej nośnej, ułożenie membrany dachowej z podłatnikami i łatami,  montaż obróbek 
blacharskich z blachy powlekanej z montażem rynien i rur spustowych, pokrycie dachowe z 
dachówki ceramicznej, wykonanie obicia deskami malowanymi struganymi konstrukcji 
dachowej od spodu.

4. Grill ogrodowy

Wykonanie grilla ogrodowego z cegły ze spoinowaniem.

5. Wykonanie terenów zielonych przy wiacie.

6. Nasadzenie drzew.

Całkowity koszt realizacji operacji wynosi 122 387,71 zł. brutto. 

Wnioskowana kwota pomocy to 77 875 zł brutto. 

3. Dotacja w wysokości 43 600 zł dla parafii w Skoroszycach

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jadwigi w Skoroszycach pozyskała 43 600 zł na prace 
konserwatorskie figury św. Józefa z Dzieciątkiem i płyty nagrobnej Jerzego Wolffa ze środ-
ków Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, do którego należy Gmina Skoroszyce. Dzięki przyna-
leżności do Lokalnej Grupy Działania - Nysie Księstwo Jezior i Gór gminy, przedsiębiorcy, 
stowarzyszenia oraz parafie mogą pozyskiwać środki na swojej potrzeby.

30.03.22 r.
 Zaprosiłam do złożenia oferty cenowej na wykonanie zad. poniżej 30 000 euro „Zakup

i montaż mebli biurowych obejmujących wyposażenia pomieszczeń USC w UG zgod-
nie z dokumentacją projektową. Termin wykonania od 1.07.22 r. -31.07.22 r. Wartość 
szacunkowa mniejsza niż 130 000 zł.

 Przygotowujemy się do złożenia wniosku na zad. wod- kan w Sidzinie, aplikujemy o 
maksymalną kwotę, jaką można pozyskać tj. 3 400 000 zł. Dokonywana jest analiza 



kosztowa i wydzielenie zakresu zadania w stosunku do możliwości pozyskanych środ-
ków. 

Dziękuję za współpracę w ostatnim czasie międzysesyjnym. 

Pozdrawiam – 

Wójt Gm. Skoroszyce

Barbara Dybczak

 


