
Sprawozdanie Wójta Gm. – styczeń 2022 r.

Szanowni Państwo, P. Przewodniczący, Radni, Sołtysi, Pracownicy samorządowi, przedstawiam 
Państwu sprawozdanie Wójta Gm.  w okresie międzysesyjnym, czyli od 22 grudnia 2021 r do  dziś – 
28 stycznia 2022 r.

27 grudnia 2021 r.

Umowa z A. Podgórskim (HYRDO-TECH) na wyk. następujących robót: umocnienie rowu płytami 
ażurowymi i korytkami betonowymi przy dr nr 134 w Mroczkowej na odcinku 25 m. termin do 
31.12.21 r., cena brutto 12 938,59 zł.

29.12.21 r.

 Zapłaciłam fakturę za przywóz mieszanki – tłucznia na dr polne w Makowicach, 
Skoroszycach, Czarnolas, Giełczyce, Transport Towarowy R. Biela, cena brutto 7 773,60 zł.

 Za wykonanie barierki ochronnej i jej montaż na mostku, ul. Górna, Skoroszyce - faktura 
8 200 zł, wykonawca Wojciech Janik. Barierka zniszczona przez firmę Komunalnik, 
wypłacone odszkodowanie gminie 23.12.21 r. w 100% pokrywające koszt naprawy.

30.12.21 r.

 Dotacja na zakup inwestycyjny pn. ”Modernizacja przepompowni ścieków w Giełczycach” w 
kwocie 41 625,87 zł zgodnie z zał. Nr 3 uchwały XXIV/198/2021 z dn. 23 lipca 2021 r

 Dotacja na zad inwest pn. „Modernizacja ciągu technologicznego uzdatniania wody” zgodnie 
z brzmieniem zał nr 3 uchwały XXVII/227/2021 z dn. 26 listopada 2021 r.

 Wykonane zostało ogrodzenie panelowe (20 mb) z bramą dwuskrzydłową i dwoma furtkami 
w Chróścinie przy świetlicy wiejskiej, kwota 8 000 zł, fundusz sołecki.

31.12.21 r. 

 Podpisanie umowy na wyk robót budowlanych związanych z budową wiaty w Skoroszycach 
nr 299/1/2021 r., wykonawca Dom- Bud Grzegorz Gucki, Skoroszyce, ul. Powstańców Śl. 29, 
cena brutto 38 130 zł.

 Wykonanie modernizacji przepompowni ścieków przy ul. Nyskiej w Skoroszycach – dotacja 
dla ZOiW -  86 951 zł na podst. uchwały RG nr XXIV/198/221 z 23 lipca 2021 r.

3 stycznia 2022 r.

 Parafia Rzymsko- katol pw. Św. Jadwigi w Skoroszycach na renowację pomników św. Jana 
Nepomucena i św. Tadeusza Judy otrzymała dotację od Opol Woj. Konser. Zabyt. Dotacje w 
wys 28 000 zł, a parafia w St. Grodkowie pw. Św. Trójcy na odwodnienie i drenaż 6 500 zł. 

 „Turystyka piesza i rowerowa w Euroregionie Pradziad’ – budowa wiaty turystyczno – 
rekreacyjnej w Skoroszycach, kwota brutto 56 890 zł, firma IMSTUDIO.PL Marcin Waśko, 
Grunwaldzka 178, Nowy Sącz.

4.01.22 r.

 Wykonaliśmy konserwację cieku Młynówka Skoroszycka na odcinku 100 mb powyżej i 500 
mb poniżej wlotu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków. Tak samo rów 
melioracyjny nr M-8 na długości 250 m, do którego odprowadzamy popłuczyny ze Stacji 
Uzdat Wody.

 W związku ze wzrostem kosztów energii elekt, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej 
Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy, który gmina będzie 
realizować. Wsparciem objęte zostają osoby, których dochód miesięczny nie przekracza 2 100



zł w gospodar jednoosobowym lub 1 500 zł w gospodarstwach wieloosobowych. Wnioski  
mieszkańcy składają w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r. Jeżeli 
wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie zrealizowana w dwóch 
równych ratach, tj. do 1 marca i do 2 grudnia.

 inwestycja Chróścina Boczna Krótka Słoneczna:
3 480 000,00 zł

 WODA                55 000,00 zł     ( 51 540,06 + 1 845,00 nadzór =
53 385,06) - budżet gminy

 KANALIZACJA    610 000,00 zł   ( 592 710,72 + 12 915,00 nadzór = 605
625,72 zł dotacja + 4 374,28 zł budżet gminy) 

 DROGA               2 815 000,00 zł  (2 760 779,79 + 24 600,00 nadzór +
6 150,00 nadzór projektanta + 23 470,21 inne = 2 815 000 - 1 927 871,04=
887 128,96 budżet gminy)
-----------------------------------------
razem                 3 480 000,00 zł

dofinansowanie RFRD     1 927 871,04 zł
dotacja kanalizacja             605 625,72 zł
budżet gminy     55 000,00 + 4 374,28 + 887 128,96 = 946 503,24 zł
                         -----------------------
                         3 480 000,00 zł

8.01.22 r.

Amatorska Liga Sportowa Futsalu 1. edycja - 10 drużyn z Gm. Grodków, Pakosławice i 
Skoroszyce, objęłam te rozgrywki ligowe patronatem Wójta Gm. Skoroszyce.

10.01.22 r.

Powołano nowego pełnomocnika Zarządu Woj. Opol. ds. Wielokulturowości. To Zuzanna 
Herud, z którą spotkałam się 7 stycznia, aby omówić zakres naszych działań dot. 
kultywowania tradycji kresowej i góralskiej. 

11.01.22 r.

Odbyło się spotkanie Zarządu OSP RP, relacja na fb Wójta Gm.

16.01. 22 r. i 23.01.22 r.

Spotkanie integracyjne mieszkańców St. Grodkowa i mieszkańców Brzezin– kolędowanie, 
Dzień Babci i Dziadka, w St Grodkowie reprezentował gminę Z- ca Wójta B. Rudkowski, w 
Brzezinach – Wójt Gm. B. Dybczak

24.01 22 r.

Unieważniłam otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gm. Skoroszyce na 2022
r. z powodu braku złożenia ofert, stąd spotkanie z p. Prezesem i jego Zastępcą Ogrodnik 
Chróścina (prócz tematu rozgrywek sport i rozwoju klubu, temat dot. budowy pawilonu sport 
w Chróścinie - finansowanie), rozmowa z Prezesem klubu w Czarnolasie i klubu w Sidzinie. 
Ogłosiłam nowy konkurs ofert. Wysokość środków publicznych jakie przewidujemy na 
wsparcie kultury fizycznej to 50 000 zł, termin zgłaszania ofert w nowy terminie do 18 lutego 
2022 r. Rozstrzygnięcie do 21 lutego 2022 r.

25.01. 22 r.



1. Marszałkowska Inicjatywa Społeczna

4 wnioski o udzielenie pomocy finansowej na realizację zad MIS 3. edycja:

 Czarnolas - 12 kompletów biesiadnych – ławostołów

 Brzeziny – garaż blaszany o wymiarach 4m x 5m

 Sidzina – balustrada na schodach wejściowych do świetlicy oraz zadaszenie nad 
drzwiami wejściowymi

 Mroczkowa – zestaw nagłaśniający.

                

1. Spotkanie organizacyjne 1. Edycji Ligi Futsalu z  Adamem Stawarzem.

2. Sprawozdanie dot. stanu gospodarki odpadami na terenie gminy - kwota 196 711, 28 
zł – zaległości płatnicze na koniec 2021 r. dot. odpadów komunalnych liczone od 1 
lipca 2013 r., ściągalność w 2021 r. na poziomie ok. 94% , efekt działań nakazów 
płatniczych, działań egzekucyjnych. 

26 stycznia 2022 r.

Spotkanie z urbanistą – ustalenie wprowadzenia zmian w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gm. Skoroszyce, które definiują politykę zagospodarowania 
przestrzennego gminy (zwiększenie kompleksu terenu tak, aby tworząc strefę przemysłową, móc 
zwiększyć tereny inwestycyjne).

27.01.22 r.

Konferencja z dyrektorami placówek oświatowych, omówienie budżetu na rok 2022, bieżące sprawy, 
nauczanie zdalne, kwarantanny.

Wiadomości ogólne

1. Rozpoczęliśmy budowę wiaty w m. Pniewie przy świetlicy, finansowanie z projektu 
„Turystyka bez granic – piesza i rowerowa”. W tym projekcie jest zadanie pn. 
renowacja słupa granicznego księstwa biskupów wrocławskich, jedynego słupa z 
końca XIII w. na terenie naszej gminy, a jednego z sześciu znaków granicy św. Jana. 
Pozostaje zamontowanie okalającego ogrodzenia i urządzenie powierzchni terenu 
działki. Pozyskane środki z Euroregionu Pradziad na wys. 85%+5% budżet 
państwa+10% budżet gminy = 128 360, 40 zł, czyli 30 562 euro łącznie.

2. Trwa budowa wiaty w Skoroszycach, finansowanie: projekt Euroregion Pradziad 
„Turystyka piesza i rowerowa w Euroregionie Pradziad” 85% (99 074,64 zł) + 5% 
budżet państwa (5 827,92 zł) +10% budżet gminy (11 655,84 zł) = 116 558, 40 zł, 
czyli 27 752 euro. A mocy zebrana wiejskiego – fundusz sołecki 40 000 zł ( roboty 
budowlane: – 38 130 zł + geodeta, chodnik, schody, oświetlenie). 

3. Urząd Marszałkowski ogłosił 4. edycję Marszałkowski Budżet Obywatelski. Już 
trzykrotnie dzięki akcji zbierania głosów nasze działania zakończyły się tym, że 
byliśmy beneficjentami tego budżetu. W tym roku także podejmujemy to zadanie. 
Zgłosiliśmy nasz udział i został on potwierdzony, jesteśmy na liście zadań, które 



przeszły weryfikację. Głosowanie mieszkańców – elektroniczne lub papierowe od 10 
– 25 lutego. Projekt pn. „Od juniora do seniora – aktywnie spędzaj czas” planujemy, 
że obejmie:

 warsztaty muzyczne dla seniorów i dzieci – cykl 5 miesięcznych spotkań 6 000 zł

 zajęcia fitness – cykl 6 miesięcznych spotkań (zumba, aerobik, gimnastyka) 8 000
zł

 letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży (pikniki z animatorem, bezpłatne 
wyjazdy jako aktywna forma spędzania czasu wolnego w czasie wakacji) 28 000 
zł

 dożynki gminne 10 000 zł

 zawody sportowo- pożarnicze 20 000 zł

 konkurs kulinarny dla KGW – kultywowanie dziedzictwa kulinarnego, powrót do 
korzeni 6 000 zł

Wartość projektu 100 000 zł, przy czym we współpracy z Gm. Pakosławice w kwocie 
22 000 zł - doposażenie w sprzęt sportowy naszych 3 klubów sportowych: Ogrodnik 
Chróścina, Czarnolas, Góral Sidzina. Dn. 30 marca – zatwierdzenie wyników 
głosowania. Zachęcam Państwa do oddania głosów na nasz projekt.

1. Zakończyliśmy przebudowę przepustu w Makowicach, kwota 452 303,91 zł z 
dofinansowaniem 226 000 zł. Cierpliwość mieszkańców Makowic wynagrodzona, 
cieszymy się nowym obiektem, dającym bezpieczeństwo przed podtopieniem.

2. Piszą o nas w prasie lokalnej: NTO (artykuł na temat powstającej w Skoroszycach 
wiaty) i Nowinach Nyskich. Gratulacje dla P. Przewodniczącej Kom. Budżet. RG 
Aurelii Juśkiewicz za nagrodę i wyróżnienie Promereorem – Honorowym Orderem 
Zasług dla Pow. Nyskiego za wielkie serce, podziękowanie dla Małżonka za 
tworzenie rodziny zastępczej, domu dla dzieci, które go potrzebują. P. Radna 
Juśkiewicz jest w Zarządzie KGW Sidzina, w Stowarzyszeniu Zw. Podhalan, Oddział 
Górali Żywieckich w Gm. Skoroszyce. Artykuł „Młodzi Patrioci to My” – super akcja
Zespołu Szkół w Skoroszycach, dziękuję uczniom, dyrekcji, nauczycielom, rodzicom 
za zaangażowanie. Bez was nie byłoby tego odzewu. Dziękuję i zachęcam do lektury. 

3. Proszę Państwa i zachęcam do zapoznania na fb Gminy Skoroszyce  się z szeroką 
ofertą dla dzieci i młodzieży naszego Ośrodka Kultury w związku z feriami 
zimowymi.  

Dziękuję wszystkim Państwu za współpracę w czasie od ostatniej sesji RG, za budowanie 
dobrego wizerunku gminy. Droga do sukcesu jest cały czas w budowie. Budujmy zatem, 
bo wiele na różnych polach jest do zrobienia w naszym pięknym kraju nad Wisłą.

Łącząc pozdrowienia, pozostaję z poważaniem – 

Wójt Gm. Skoroszyce

Barbara Dybczak




